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         -          -0אלסוסן אג' באבו סנאן7

         -          -אעבלין מ.מ. לגידול חזירים12אעבלין המועצה המקומית10

         -          -הואש חאג'  16אעבלין המועצה המקומית10

         -          -פרעוני חליל עבדאללה  20אעבלין המועצה המקומית10

      2,181      02,181אברהים חדד ופאהד פרדאן12

      9,446      09,446אלנשאט - עבלין אגש"ח לאספקת מים14

      1,839      01,839אל מחבה אג' שת' חק' בע"מ20

    16,738    016,738אל עז אגודה21

    18,861    018,861נהדת אל פאלח22

    21,683    021,683אל חדאר אגודה באעבלין23

    13,753    013,753אעבלין אגודה חקלאית24

    14,996    014,996אל דואלי אג' שת'25

         377         0377בני מוחסין זידאן אג' שת' למי השקייה באעב27

         -          -0איכסאל אג' שת'29

         -          -חבשי פאיז מוחמד5איכסאל המועצה המקומית30

         360         0360דראושה סאמי  35

  142,565  0142,565בית יוסף מושב54

      5,936      05,936חוות שמואל - ירדנה מושב61

  100,019  0100,019ירדנה מושב68

         242         0242גדיר בדואן   -83

      2,995      02,995עלם טוני102

         -          -המשקם-משתלה6בית שאן עיריה104

       100-           100-          -0טויטו עוזי105

      2,864      02,864ג'ובראן דאג'י106

         -          -0 אלשייך אגודה107

      4,739      04,739עלי ברכה אגודה108

      4,487      04,487האחים אגודה111

    26,694    026,694אל סד אגודה שת' בגוש חלב112
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    11,838    011,838אל נאמורה אג' שת' בגוש חלב113

         194         0194ג'ובראן שפיק,תופיק וסימון114

      1,241      1,241ג'ובראן תופיק1ג'ובראן שפיק,תופיק וסימון114

         -          -ג'ובראן שפיק2ג'ובראן שפיק,תופיק וסימון114

         -          -ג'ובראן סימון3ג'ובראן שפיק,תופיק וסימון114

         -          -ג'ריס גובראן4ג'ובראן שפיק,תופיק וסימון114

         -          -0ניסים ברוך115

      3,400      03,400אלמדמון אג' שת'118

      1,148      01,148אלרמק אגודה שיתופית שייח דנון122

         -          -0אסכנדר ברברה123

    18,816    018,816בוסתן הגליל מושב126

  154,497  0154,497בית-העמק קבוץ127

         290         290עלי מוהנא משלב1בית-העמק קבוץ127

  130,425  0130,425בן-עמי מושב128

    28,901    028,901געתון קבוץ131

         117         117פהד פאעור  1געתון קבוץ131

         -          -0אסלאן יונס137

    10,695    010,695כליל כפר שיתופי.138

    61,751    061,751יחיעם קבוץ139

  139,627  0139,627כברי קבוץ141

    23,098    023,098לוחמי הגיטאות קבוץ143

         -          -רפת משותפת7לוחמי הגיטאות קבוץ143

         -          -משפחת עווד12מזרעה מועצה מקומית145

    5,403-      12,000-      06,597נס עמים אגודה146

         707         707עיסא ופואז חורי7נס עמים אגודה146

    95,824    095,824מימי השיירה אג' מים שת' חק' בע"מ147

    40,005    040,005סער קבוץ149

      6,731      06,731אברהים עלם150
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    25,132    025,132עברון קבוץ151

      1,080      1,080משפחת דראג' ומשפחת חג'אב1עברון קבוץ151

         232         232אופק מוסד חינוכי4עברון קבוץ151

      1,830      01,830מוחמד ומחמוד עזאם152

    17,227    017,227אל סאקיה אג' שת' בע"מ153

    12,847      41,250-    054,097עמקא מושב154

      9,357      09,357ג'ורג' עלם155

         -          -0משתלת כברי קק"ל158

    98,542    098,542מי רגבה אגודה שיתופית לאספקת מים159

         -          -רפת משותפת4מי רגבה אגודה שיתופית לאספקת מים159

         -          -רפת גליל מערבי5מי רגבה אגודה שיתופית לאספקת מים159

      3,637      03,637עקל חנא ואנטינאס160

    37,970    037,970שמרת קבוץ162

      8,593      08,593אל גיש אגודה בגוש חלב167

      6,900      06,900אביטל מושב168

      3,944      03,944אדירים מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ170

         870         0870אל טל אג' מים171

         161         161אבו עוביד טאהא חוסיין  1אל טל אג' מים171

         251         251זועבי אחמד בקר  2אל טל אג' מים171

         150         150זועבי יוסף פואז  3אל טל אג' מים171

         172         172זועבי נאדר ראפע  5אל טל אג' מים171

      7,193      07,193ברק מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ175

      1,300      01,300זכי גובראן176

      2,699      02,699גדיש מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ178

         -          -0גדעונה מושב179

         -          -0אל כיר אג' שתופית במוקיבלה180

    12,592    012,592כינדה אג' שת' חק' למי השקאה181

         -          -טארק זועבי 1כינדה אג' שת' חק' למי השקאה181
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    14,511    014,511דבורה מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ182

         359         0359אג' שת' למים בטייבה אל זועביה בע"מ186

         145         145זועבי טאהר  1אג' שת' למים בטייבה אל זועביה בע"מ186

      2,098      02,098אל רגאא אג' שת' למי השקאה187

         387         0387אל רוונק אג' שתופית188

         -          -0מרכז יעל ישוב קהילתי190

         -          -0אל-אנעאש אג' שת' לאספקת מים192

         116         116סלים עאוני  4אל-אנעאש אג' שת' לאספקת מים192

         -          -0אומן מרכז193

      5,960      05,960מיטב מושב195

      5,831      05,831מלאה מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ196

         -          -0מרכז חבר197

      5,661      05,661ניר יפה מושב199

      8,912      08,912פרזון מושב עובדים להתישבות חק' שת' בע"מ205

    22,625    022,625רם און מושב211

    18,862    018,862מגן שאול מושב217

         -          -0חאלד מוחמד זועבי218

  375,316  0375,316מפעלי המים והניקוז בגליל עליון220

  234,021  0234,021אילת-השחר קבוץ222

    64,850    064,850רמת כנרת מושב223

      7,797      07,797כורזים אג' שת'224

  138,951  0138,951בית הלל מושב226

    1,561-        1,527-          0-34פרידמן מאיר (עדר בקר)227

      1,141      01,141כרכום ישוב קהילתי כפרי228

      1,015      1,015כדורי מנשה1כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         230         230סרורי מיכה2כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         230         230אוחנה ארנון3כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         230         230כהן חזי4כרכום ישוב קהילתי כפרי228
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         230         230גנון יצחק5כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         230         230מלכה דני6כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         173         173פלודה דני8כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         173         173אדרי ימין9כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         173         173אסף איתן10כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         173         173אזרוב ולודיה11כרכום ישוב קהילתי כפרי228

         173         173קורזנר איגור12כרכום ישוב קהילתי כפרי228

  130,505  0130,505גדות קבוץ230

  120,190  0120,190גונן קבוץ231

         -          -אדמות הכבול(צפון)1גונן קבוץ231

  133,875  0133,875מנרה קבוץ232

         -          -אדמות הכבול1מנרה קבוץ232

         836         836גן הצפון בעמ20001בית מרגוע הגושרים233

         -          -בית מרגוע הגושרים20002בית מרגוע הגושרים233

         860         860הקבוצה האמריקאית20003בית מרגוע הגושרים233

         -          -קק"ל20004בית מרגוע הגושרים233

      2,650      2,650מיגל מרכז ידע גליל12החב' לפתוח הגליל בע"מ234

    87,764      48,500-  0136,264דישון מושב236

  197,447  0197,447דן קבוץ237

  264,735  0264,735דפנה קבוץ238

    99,560    099,560הגושרים קבוץ241

         191         0191פתחי חסן גאדיר245

    41,562    041,562חוות נסיונות לגידולי שדה247

      3,983      3,983חברה לחקלאות1חוות נסיונות לגידולי שדה247

  127,188  0127,188חולתה קבוץ248

      3,253      3,253לובובסקי מרדכי1חולתה קבוץ248

  129,989  0129,989יפתח קבוץ251

         -          -אדמות הכבול1יפתח קבוץ251
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  146,977  0146,977כפר בלום קבוץ253

  198,007  0198,007כפר גלעדי קבוץ254

         -          -אדמות הכבול3כפר גלעדי קבוץ254

         983         983ניישטיין אהוד4כפר גלעדי קבוץ254

         866         866כץ יעקוב5כפר גלעדי קבוץ254

    91,057    091,057כפר הנשיא קבוץ255

         -          -אדמות הכבול1כפר הנשיא קבוץ255

  179,225  0179,225מימי יובל אג' שת' חק' בע"מ256

  140,190  0140,190כפר סאלד קבוץ257

         -          -אדמות הכבול1כפר סאלד קבוץ257

         216         216החזקות תעופה וריסוסי אויר בעמ2מנפטת הצפון בע"מ259

         -          -רשות נקוז-מנהלת הכנרת1167מנפטת הצפון בע"מ259

  203,907  0203,907להבות הבשן קבוץ261

    57,148    057,148מחניים קבוץ263

         -          -אדמות הכבול1מחניים קבוץ263

  145,424  0145,424מלכיה קבוץ264

         948         948חוות מלכיה (חלקה ח)2מלכיה קבוץ264

         -          -אדמות הכבול3מלכיה קבוץ264

  167,448  0167,448מעין-ברוך קבוץ265

         -          -אדמות הכבול1מעין-ברוך קבוץ265

    57,352      39,500-    096,852מרגליות מושב266

  120,551  0120,551משגב עם קבוץ267

         -          - וינשטין משה1משגב עם קבוץ267

         -          -חקלאי מטולה2משגב עם קבוץ267

    32,756      89,500-  0122,256משמר הירדן מושב268

    20,454    020,454החברה לחקלאות בגליל עליון 1988 בע"מ271

         249         249פרויקט ארץ פלגי מים2מפעל הדן אג' שת' חק' להספקת מים בע"מ272

         -          -חקלאי מטולה3מפעל המים חצבני-דן אג' חק' שת'273
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  196,343  0196,343נאות מרדכי קבוץ274

         -          -0נחלת מושבי הגליל אג' שת' בע"מ277

         -          -אדמות הכבול1נחלת מושבי הגליל אג' שת' בע"מ277

         -          -0מחסן משלוחים לדגים278

         -          -0עיון אג' חק' שת' בגליל העליון בע"מ279

         -          -שמורת החולה1עיון אג' חק' שת' בגליל העליון בע"מ279

         -          -0עבודי החולה אג' שת' חק'280

  172,422  0172,422עמיעד קבוץ281

         -          -אדמות הכבול1עמיעד קבוץ281

  173,016  0173,016עמיר קבוץ282

      2,694      02,694קדרים (רותם) קבוץ285

         -          -שמורת נחל כזיב2רט"ג שמורת החולה286

         -          -שמורת נחל בצת3רט"ג שמורת החולה286

    87,550      70,000-  0157,550קדש נפתלי מושב עובדים להת' חקל' שת' בע"מ288

  111,960  0111,960שניר קבוץ290

         -          -אדמות הכבול5שניר קבוץ290

         566         0566מס יוסי291

    92,011    092,011שאר ישוב מושב292

  102,330      12,500-  0114,830שדה אליעזר מושב293

  171,713  0171,713שדה נחמיה קבוץ294

  116,056  0116,056שמיר קבוץ297

         -          -אדמות הכבול1שמיר קבוץ297

    28,850    028,850מצפה מושבה302

      1,141      01,141אילניה ותיקים (סגרה)304

    15,199    015,199אילניה מושב305

    27,987    027,987ארבל מושב306

         -          -ארז חבר1ארבל מושב306

         102         102מועלם בועז3ארבל מושב306
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         468         468רון נתן6ארבל מושב306

      3,085      03,085מצפה נטופה אג' שת'307

      9,388      09,388בית רימון קבוץ308

         -          -רפת משותפת3בית רימון קבוץ308

    26,699    026,699בית-קשת קבוץ309

         133         0133הודיות כפר נוער דתי בע"מ312

    25,709    025,709הזורעים מושב313

    37,199    037,199כפר חיטים מושב314

         -          -כפר הנופש1כפר חיטים מושב314

      3,574      03,574חישתיל משתלת עפולה בע"מ317

         752         0752נבו חיים וטפת320

      1,533      01,533כדורי בית ספר חקלאי322

    37,827    037,827כפר זיתים מושב324

    26,081    026,081כפר קיש מושב325

    65,382    065,382לביא קבוץ328

         -          -שחאדה סלאח 1לביא קבוץ328

         -          -חוות נסיונות למטעים1צרכני מי-גת אג' שת'329

         -          -עפרוני רחל6צרכני מי-גת אג' שת'329

         -          -0בית-גן והרחבה אג' שת' בע"מ333

         -          -0גולני משתלת קק"ל337

    55,321    055,321שדה אילן מושב338

    52,321    052,321שדמות דבורה מושב339

         -          -שוורץ מיכאל1שדמות דבורה מושב339

    21,037    021,037שרונה מושב340

         -          -0אלהדף אג"ש להספ' מי השק' בדבוריה בע"מ342

         -          -0אל טור אגודה בדבוריה343

         -          -סלים עזיזה1אל טור אגודה בדבוריה343

         -          -משתלת קקל1חצור הגלילית מועצה מקומית346
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         -          -משתלת המשקם2חצור הגלילית מועצה מקומית346

      1,790      01,790סבלאן אגודה שתופית בחורפיש בע"מ349

    14,855    014,855אילון נתן355

      4,785      04,785עדאפר אג' שת' חק' בחורפיש357

      8,606      08,606אפרת ייצור ופתוח בע"מ363

         925         0925אבושקארה ראפי370

         193         193אשמוז יורי  24מי רקת טבריה בע"מ371

         -          -יחיא נבסו  25מי רקת טבריה בע"מ371

      4,739      04,739אבו טועמה אגודת שיתופית372

      4,774      04,774אל סואנה אגודה373

    13,186    013,186עלי באר אגודה שיתופית להשקאה בע"מ380

         -          -0יכין חק"ל בע"מ (יבנאל)382

         131         0131ספקטור אלי385

         506         506יער  ישראל ד"ר1עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

      1,005      1,005יער  גדעון2עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

      5,608      5,608קב מתישבי השכון(ע"י ג.פרץ)3עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

      5,700      5,700קב בני התימנים4עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

         -          -ראובן מימון6עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

         -          -לוי שלום וחנה8עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

         -          -אוחנה יחיעם9עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

  286,044  286,044עלי באר לצריכה חקלאית888עלי-באר אג' שת' חק' להשקאה בע"מ386

         149         0149שני יצחק387

         815         0815ראפע הליל זועבי  388

         135         0135שיבלי פאיז חוסיין391

    25,864    025,864אל בטוף אגודת מים395

      9,582      09,582אל רודה אג'396

         -          -זבידה עיסא אחמד  1תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ-בועיינה-ניגיד398

         264         0264אל בלסם אג' בסנדלה399
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         251         251עומרי ראפע  8אל בלסם אג' בסנדלה399

         -          -0אל מרג אג' מים בסנדלה400

         360         0360בני חליל אחמד סולימאן401

         -          -0אלראשד אג' מים בסנדלה402

         187         0187אחמד אל היב רפ"ק403

         -          -0אמין סלמאן שופניה404

         -          -0טוביא המרכז לפרי וירק בע"מ405

         -          -0נדה אחמד חמד407

         -          -0מג'דוב עלי אסמעיל408

         -          -0גומעה סומרין409

         -          -0גבר סלמאן שופאני410

         -          -0דאוד סלים חסון411

         -          -0זיתון גריס נעים412

         527         0527שיבלי מוחמד עבדללה413

         -          -0חסיין מגדוב415

         953         0953חוסין מוחמד ח'ליל418

         -          -0כאמל כאמל חסון420

         -          -הבראת ריא  38תאגיד כפרי גליל התחתון בע"מ-כפר כנא מ.מ.423

         -          -דהאמשה מוסטפא  39תאגיד כפרי גליל התחתון בע"מ-כפר כנא מ.מ.423

         -          -אמין אבדאללה  41תאגיד כפרי גליל התחתון בע"מ-כפר כנא מ.מ.423

         -          -זאיד עבדל כרים חסן   44תאגיד כפרי גליל התחתון בע"מ-כפר כנא מ.מ.423

         -          -פאיז מחמוד חמסי   45תאגיד כפרי גליל התחתון בע"מ-כפר כנא מ.מ.423

         -          -0זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         676         676עבדל חלים עמראן   4זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         145         145סעאידה אברהים  8זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         217         217סעאידה בלאל  9זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         193         193סעאידה גאדה  10זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         266         266סעאידה נזמי  12זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424
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         290         290סעאידה סאלח ראדי  13זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         362         362אחים סולימאני  14זבדה אג' שת' במנשיה בע"מ424

         -          -0נימר מגדוב430

         -          -0נאיף סלימן חסון433

         172         0172אל מונג'ד אגודה שיתופית436

      1,220      01,220אלעוזיר אגודת מים בע"מ437

         106         106חטיב יחיא תופיק  8אלעוזיר אגודת מים בע"מ437

         208         0208אל מזאריב אג' מים שת' בע"מ439

         -          -0בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         110         110בי"ס כפר סולם1בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         676         676זועבי מחמוד מחמד  2בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         498         498יוסף זועבי  6בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         -          -זועבי ראפע ובניו  15בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         232         232פתחי נימר זועבי  24בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         116         116זועבי עזמי  25בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         116         116שלבי מרים וראניה  26בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי מחמוד  27בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי מחמוד  28בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121אברהים עזיז  29בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי עבד אלרחמן אחמד 30בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי סלים חליל  31בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121סאלח מחמוד זועבי  32בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי לוטפי  34בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי ג'לאל  אלדין  35בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי מאגיד רשיד 36בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי שחאדה  37בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121עומרי פועד  38בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         121         121זועבי סועאד  39בוסתאן אלמרג' מ.א.440



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         121         121זועבי תופיק  41בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         111         111זועבי טאהא מחמד  51בוסתאן אלמרג' מ.א.440

         117         0117זובידאת א.סאלח-רג'א מחמוד אלאחמד441

         -          -0סלאח חניפס442

         -          -0סלמאן סעד חסון443

         -          -0עלי סלימן דאקה445

      3,869      03,869בלפוריה מושב454

         -          -0בן נתן אפרים456

      9,584      09,584גניגר קיבוץ460

      9,379      09,379דברת קבוץ463

         -          -חאם-חבשי-עדר בקר1דברת קבוץ463

    24,666    024,666היוגב מושב465

         -          -0עופר משתלות ורדים חב' בע"מ468

         387         0387דיאבאת אג' שת' חקל' למי שתיה בבית זרזיר469

         664         0664צורית כפר קהילתי470

         -          -0כפר גדעון מושב475

         -          -0אלוסאם אגודת מים476

         100         0100אל זרקא אג"ש לאספקת מי שתיה בערב אלג'ואמ478

         -          -ג'ואמיס מקבולה 1אל זרקא אג"ש לאספקת מי שתיה בערב אלג'ואמ478

         -          -0אל מסב אג' מים בסנדלה480

      4,771      04,771ד.ג.מ. דוד סחר בינלאומי בע"מ481

         -          -שיבלי פאיז חוסיין391אלון תבור א.ת. - החב' לפיתוח עמק יזראל482

    17,292    017,292מזרע קבוץ484

         748         748מוסד חינוכי עמיקם1מזרע קבוץ484

         -          -רפת מ.ג.ע.5מזרע קבוץ484

      2,527      02,527מרחביה קבוץ486

      3,309      03,309מרחביה מושב487

         743         0743כפר הנוער ניר העמק ויצ"ו489
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      1,160      01,160מ.א. אל בטוף497

         647         647פלאח חאלד  1מ.א. אל בטוף497

         106         106אחים פלאח טארק  2מ.א. אל בטוף497

         155         155עודה מחמד סאיל  7מ.א. אל בטוף497

         135         135חאלד מחמוד  9מ.א. אל בטוף497

      7,392      07,392עין-דור קבוץ499

         -          -רפת התבור5עין-דור קבוץ499

      8,805      08,805אגודת שדה כפר כנא בע"מ503

         -          -שחאדה עבד אלרחמן1אגודת שדה כפר כנא בע"מ503

         360         360שבלי איסמעיל  1תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         184         184כורדי עמאד  2תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

       370-        370-אברהים עבד אלקאדר  3תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         214         214עאבס עבדאלטיף  4תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         -          -אל מוגרבי עבד  5תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         290         290סלמאן עזאיזה  6תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         193         193נסיר יוסף  7תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         -          -סלימאן מוחמד כנעאן  9תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         232         232אבו דיבה יאסר10תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         107         107סבאח מחמוד 11תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         387         387עלי סעיד סבאח  13תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         145         145עבד אלמועטי דחלה  14תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         -          -דחלה חוסיין  עבדאללה 5042264 דחלה אברהים16תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         116         116אבו דיבה חאפד  18תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         145         145מחמוד עלי נסאר  20תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         290         290נועמאן סעיד נסאר  21תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         242         242אבו דיבה זיאד  22תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         387         387גבן ערסאן  23תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         512         512שבלי עלי דיאב  24תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504
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         116         116סעדי מוחמד  33תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         155         155דיאב עבאס  35תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         -          -עיסא נג'ידאת  37תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         135         135דהאמשה סלים ראוק39תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         129         129דהאמשה עאדל40תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         101         101דהאמשה חסן41תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         116         116דהאמשה סלאח יחיא  43תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         169         169דהאמשה יחיא  71תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         169         169דהאמשה עאישה  72תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         623         623אמארה ראסם  73תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ504

         871         0871בוסתן חיים שירותי אירוח בע"מ507

         -          -0רוזנמן אשר508

         708         708אמן מרכז1קולחי גלבוע בע"מ (*)509

         444         444מרכז חבר2קולחי גלבוע בע"מ (*)509

         792         792מרכז יעל ישוב קהילתי3קולחי גלבוע בע"מ (*)509

      1,586      01,586תלמי גדעון אגש"ח בכפר גדעון בע"מ515

    14,235    014,235תל עדשים מושב516

         179         0179סעדיה סעיד523

  200,105    262,500-  0462,605מי החולה אג' שת' חק'526

      1,340      1,340ברגר1מי החולה אג' שת' חק'526

      3,851      3,851מסיקה ואחרים (שמבר)3מי החולה אג' שת' חק'526

         804         804שטרן ארנון5מי החולה אג' שת' חק'526

      1,143      1,143שרגאי נתן  ומינה6מי החולה אג' שת' חק'526

      2,125      02,125מיכאל כהן וגרשון רוטשילד530

      1,378      01,378דוברובין יעקב534

      3,138      03,138זבידה עיסא אחמד  535

         -          -0אל ע'זייל אג"ש להספ' מי השקאה ביפיע בע"מ546

         -          -0אלבושרה אגודת מים549
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         -          -0סלים קאסם אבו אחמד551

         404         0404גביש סאלח יוסף557

      2,167      02,167דאהש אגודה559

         -          -דאהיש סלים מועדי1דאהש אגודה559

         -          -זוהר קניני עדר בקר11ירכא המועצה המקומית561

         108         0108כאמל סלמאלן מעדי562

         -          -0הלוי יואב ושנידרמן טוביה564

    42,652    042,652חוף כנרת אגודה להשקאה בע"מ565

    13,789    13,789כנרת הרחבה1חוף כנרת אגודה להשקאה בע"מ565

      1,903      1,903טריידל גבריאל4חוף כנרת אגודה להשקאה בע"מ565

      4,274      4,274הלוי יואב ושניידרמן טוביה5חוף כנרת אגודה להשקאה בע"מ565

         -          -0טריידל גבריאל566

      2,862      02,862כהן אורי  (משק כהן בע"מ567

    11,516    011,516מי כנרת אג' שת' להתיישבות בכנרת בע"מ568

         -          -קורן אליעזר20001קורן אליעזר569

    53,415    053,415עלי כנרת אגודה571

         477         0477אסמאעיל חסן סואעד579

         193         0193חריב מוחמד זעל581

      1,076      01,076אל חמרה אג. שת. בעילבון582

      2,002      02,002פאדל נימר עיד ואחרים584

      1,450      01,450תפן-ירכא אגודה שתופית בע"מ587

      2,899      02,899מרג-'ירכא אגודה שת' חק' בע"מ588

         431         0431מסד כפר קהילתי591

      8,767      08,767טפחות מושב592

         -          -0פעור חסן פאעור   594

         -          -בית הספר היסודי1כפר יסיף המועצה המקומית597

         -          -שחאדה חנא2כפר יסיף המועצה המקומית597

         -          -איוב מחאנה סעיד4כפר יסיף המועצה המקומית597
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         -          -מרים אברהים שהאדה8כפר יסיף המועצה המקומית597

      7,557      07,557אלטלאיע אגש"ח למי השקאה בכפר יסיף בע"מ598

         -          -0חמזה עראידה-מרכז אומנות והשרדות בע"מ601

    35,871    035,871אל נעמה אג בכפר קמא603

         -          -עאדל לבאי   1אל נעמה אג בכפר קמא603

         -          -גרכד מוסא  2אל נעמה אג בכפר קמא603

         -          -באי בקיר תופיק רשראש  3אל נעמה אג בכפר קמא603

         555         0555כאמל חיר אלדין אסלנקרי606

         -          -0אחמד חסן כוסריה608

         -          -0ע.חמיד-ג.תחאוח(תח דלק כ. קמא)609

    10,038    010,038אפיקי תבור612

    25,853    025,853החקלאי כפר תבור אג שת חקלאית בעמ614

         -          -בן יהודה אריה6כפר תבור המועצה המקומית615

         547         547גולדרינג פנחס8כפר תבור המועצה המקומית615

         195         195כלימור ליעד22כפר תבור המועצה המקומית615

         209         209סלע אריה34כפר תבור המועצה המקומית615

         -          -צפירה שמעון36כפר תבור המועצה המקומית615

         -          -קרניאל אהרון39כפר תבור המועצה המקומית615

         178         178זאבי פלמ"ח45כפר תבור המועצה המקומית615

         -          -כהנא יאיר46כפר תבור המועצה המקומית615

         -          -בר אילן בילי47כפר תבור המועצה המקומית615

         581         581הרחבת כפר תבור48כפר תבור המועצה המקומית615

         -          -קרניאל אבשלום51כפר תבור המועצה המקומית615

         210         0210חסן סלים דג'ש617

         -          -0מגד אל כרום המועצה המקומית618

         -          -דיב מחמד  1מגד אל כרום המועצה המקומית618

         -          -מנאע מוחמד  2מגד אל כרום המועצה המקומית618

      9,076      9,076אלמנאל אג שת20001אלג'מאעה אגודה619
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    23,783    23,783מנדא אג שת20002אלג'מאעה אגודה619

      9,921      9,921אלעלאל אג שת20003אלג'מאעה אגודה619

    16,436    16,436סונדוס אג שת20004אלג'מאעה אגודה619

      1,556      1,556אל מעאסר אג שת20005אלג'מאעה אגודה619

    32,735    032,735אל מובאדה אג במגאר621

      1,577      01,577אלמג'אר אג"ש למי השקיה במאג'אר בע"מ622

    12,942    012,942לאלוזיה אגודה חקלאית שתופית626

         315         0315שכיב הזימה קצל ואחיו627

         -          -0מהנא עסי ערידא628

         290         0290הייב חוסין משפחה629

      9,012      09,012סנה טרוסט אין קורפורטיון630

         -          -מחמד פאעור  1תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         608         608בטון השלום בע"מ3תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         117         117נמר נדיב מרקוס4תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

      1,790      1,790פרסאוני שלמה ואחרים5תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         456         456הנסון (ישראל) בע"מ - ירכא7תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

      2,984      2,984הייטקס מיסודה של תפרון בע"מ8תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         204         204פואד עטאללה  9תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         156         156האני סלמאן  10תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -חסין הייתם נביה  11תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

       800-        800-מג'ד חלבי  12תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -חוות הכרמים  13תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -דיין עלי מולא  14תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -ג'יהאד עטאללה  15תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -פריד רבאח חלבי  17תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -רמאל מלחם  18תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -רידאן עבד  19תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -נדים כנעאן  20תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639
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         -          -חאתם כנעאן  21תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -מחמד סלאמה  22תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         387         387באסם אליאס 23תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -פוחארי לטיפר24תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -אסלאן יוניס  25תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -עווד מוחמד  26תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -עווד עלי חוסיין  27תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -קטף גרייס חדאד 28תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -חג'אזי מוחמד חוסין 29תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -חג'אזי יאסין  30תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -מרכז הבהאים31תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -פאיזה מוחמד עלי  32תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -עבדאלעאל33תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -חסרמי מרים   34תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -משפחת קרש וסובחי יחיא35תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -עווד פארס אחמד  36תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -אסלאן עבד חסן  37תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         -          -ריא דראז  38תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

         135         135עאמר אמין האני  51תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בע"מ639

  192,817  0192,817מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ642

         953         953דרוקמן ראובן1מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ642

       450-        450-רחאל אבו היל גאסם  2מגדל כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ642

         -          -0פיקסמן עמוס-בהט אביגייל647

      6,704      06,704אליקים מושב660

    12,824        4,350-    017,174גבעת עוז קבוץ664

    12,716      25,000-    037,716גלעד (אבן יצחק) קבוץ665

    29,556      12,000-    041,556דליה קבוץ667

    28,207    028,207הזורע קבוץ671
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    45,145    045,145אגרא יקנעם כפר שיתופי להתיישבות חקלאית678

    11,609    011,609מגידו קבוץ683

      2,727        7,550-    010,277מדרך עוז מושב684

         595         0595מועצה איזורית מגידו685

    22,928    022,928משמר העמק קבוץ687

      1,213      1,213שומריה מוסד חינכי2משמר העמק קבוץ687

         -          -מג'ד חלבי 52תאגיד אל עין639

      1,523      01,523עין העמק696

    36,611    036,611עין השופט קבוץ697

    37,678    037,678רמות מנשה קבוץ705

    30,529    030,529רמת השופט קבוץ706

         -          -מיגל מרכז ידע גליל5התנור תאגיד מים וביב בע"מ718

      1,080      1,080חווה ללימודי איכות הסביבה וחקלאות6התנור תאגיד מים וביב בע"מ718

         -          -רון קלר10התנור תאגיד מים וביב בע"מ718

         -          -0טללים אג' שת' חק' בע"מ719

  242,470    206,600-  0449,070מי מטולה אג' שיתופית חק' לאספקת מים בע"מ720

         743         743יעקובזון זאב1מי מטולה אג' שיתופית חק' לאספקת מים בע"מ720

         -          -וינשטין משה3התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -רוזנטל צבי4התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אבידן  5התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -איזמירלי  עמיקם 6התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אילן מאיר  7התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אמיתי אור  8התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אמיתי דוד  9התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -בז גדעון  10התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אנטלר עמי  11התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -בחמוצקי  12התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -בלסקי  13התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721
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         -          -אמיתי/בן דב עטרה ושות'14התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -נקש/בצל15התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -גולדברג אריק  16התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -גולדברג יעקב  17התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -הוד חיים  18התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -הורוביץ צבי  19התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -וינברג  20התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -וינברג + לוין21התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -יעקובזון זאב  22התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -יעקובזון ישראל  23התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -יעקובזון עמיחי  24התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -כהן אלעז  25התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -כץ יעקב  26התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -לויט  27התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -ניישטיין אהוד  28התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -סנדלר חזי  29התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -סנדלר יצחק  30התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -פיין דודי  31התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -פיין משה   32התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -צבעוני בן ציון  33התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -רזניק  34התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -אגודת החקלאי35התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מטולה מ.מ.721

         -          -0יעקובזון זאב727

      6,314      06,314בן צבי משה731

    12,452    012,452בן צבי ושות'733

  104,370      16,500-  0120,870מנחמיה אג' חק' שת'746

         660         660פרשיץ אפרים1מנחמיה אג' חק' שת'746

         -          -0קורן אליעזר750
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         841         0841קורן חיים751

      3,948      03,948שליטא מנחם755

      1,705      01,705תנעזר אחים -רוטשטיין צבי760

      1,472      01,472מחמד אסעד סרחאן763

      1,500      01,500עארף חורשיד764

         193         193חבשי אחמד מחמוד2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         300         300שדאפנה עלי 4הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         416         416חבשי סולימאן נאיף   5הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         155         155חבשי פאיז  14הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         290         290עלי עבד אלהאדי  15הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         222         222טאטור רדואן  26הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -אבו ראס אחמד וסלים עטאלה27הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         319         319אחמד תופיק אבו ראס 28הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -קק"ל - יער בלפור37הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -תורקי יוסף41הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -ברגות גורג42הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -בשארה עואד43הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         512         512אשתיווי איטליז מחלבות  52הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -סעיד קבלווי53הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -זוסמן שנק54הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         -          -קשת רחל55הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ765

         773         773מחמד אחמד  4תאגיד מעינות זיו בע"מ778

         106         0106יאסם זטאם סוידאן  780

         -          -0אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         483         483לויס אבו חנא3אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         462         462יעקב בסלא4אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         659         659פואד קסים5אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         211         211חנא  קסים8אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782
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         190         190ספואת עסאף9אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         188         188נדיע עראף10אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         174         174שפיק עראף11אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         194         194מבאיל ליוס12אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

      1,825      1,825אלפרודיס לצריכה חקלאית888אלפרדוס אג"ש להשקאה במעליה בע"מ782

         -          -ציון משה7מגדל תפן מועצה מקומית תעשייתית783

      1,066      01,066אבירים ישוב קהילתי793

    56,430    056,430אבן מנחם מושב794

    40,909    040,909אלקוש מושב795

    37,668    037,668גורן מושב797

      4,221      04,221מתת כפר קהילתי798

         805         0805הילה - ועד מקומי799

    25,043    025,043זרעית מושב801

    24,398    024,398חוסן מושב802

      2,016      02,016מנות ישוב קהילתי803

    14,639    014,639יערה מושב804

         782         0782כמיסה הילל (שלום)807

    22,626    022,626מעונה מושב808

    64,517    064,517נטועה מושב813

    29,876    029,876רביד קבוץ814

      5,674      67,500-    073,174עבדון מושב816

    13,097    013,097עין יעקב מושב817

      5,833      05,833פקיעין מושב819

    74,770    074,770צוריאל מושב820

         173        3,750-      03,923כלנית מושב822

    33,903    033,903לוטם קבוץ823

    54,435    054,435שומרה מושב824

         -          -מוסד חנוכי שומרה1שומרה מושב824
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    37,272    037,272שתולה מושב825

    37,863    037,863מורן קבוץ826

  19,033-    126,000-  0106,967אביבים מושב828

         -          -מוסד חנוכי1אביבים מושב828

         188           750-         0938אשבל829

         -          -גליל צמחים1אשבל829

    32,244      10,500-    042,744אמירים מושב830

         -          -גניש משה 3אמירים מושב830

      1,517      01,517ביריה ישוב831

         -          -הלל סופר  1ביריה ישוב831

  173,279  0173,279ברעם קבוץ832

         -          -אדמות הכבול1ברעם קבוץ832

    32,379    032,379חזון מושב834

         406         406לרי שלוסברג  1חזון מושב834

         -          -בנימין צימקה  2חזון מושב834

         -          -גיל צימקה  3חזון מושב834

    19,181      45,500-    064,681דובב מושב835

      2,883      81,000-    083,883דלתון מושב836

         -          -משתלת תליל1גבעת חנניה תחנת נסיונות-משתלת תליל837

    14,777        2,000-    016,777חוות מתתיהו839

         704         704בנק הגנים1חוות מתתיהו839

  153,891  0153,891יראון קבוץ840

         -          -אדמות הכבול1יראון קבוץ840

       653-        0-653עין כמונים בע"מ842

      3,356      87,500-    090,856כפר שמאי מושב843

    84,383      99,750-  0184,133כרם בן-זמרה מושב844

         -          -מוקד חינוכי1כרם בן-זמרה מושב844

         589         0589עמוקה מצפה846
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    57,121    057,121מירון מושב847

  125,550  0125,550סאסא קבוץ849

         -          -אדמות הכבול1סאסא קבוץ849

    43,754      70,000-  0113,754ספסופא מושב851

       708-    125,000-  0124,292עלמה מושב854

    52,226    052,226פרוד קבוץ856

      1,990      1,990כפר חנניה חוות מטעים1פרוד קבוץ856

         -          -בעלי עדרים1קקל מנהל פתוח הקרקע857

      1,785      01,785ריחניה - ועד מקומי860

         121         121בראזי ראלב  10ריחניה - ועד מקומי860

         112         112פאוזי רוסטום  13ריחניה - ועד מקומי860

         141         141פאדלגאן- שריף- 14ריחניה - ועד מקומי860

         101         101שומאף עאדל16ריחניה - ועד מקומי860

    24,068    024,068שזור מושב862

    26,561      32,500-    059,061שפר מושב863

         269         269תויאור יצחק1שפר מושב863

         344         344בי"ס חקלאי מקיף אזורי3מרום הגליל מועצה אזורית864

         -          -מרעי עבד חסן  5תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ-משהד מ.מ.865

         -          -שחאדה עבד אלרחמאן  6תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ-משהד מ.מ.865

         -          -0ימין רפאל866

         -          -0בהאי נגאר ושות'868

         171         171שמואל בקל5נהריה עיריה878

      3,829      3,829בהאים7נהריה עיריה878

    50,484    50,484נהריה כפר שתופי לחקלאות12נהריה עיריה878

      1,286      01,286אבזח אג שת חק בכפר ריחניה בע"מ880

      3,468      03,468מי נוף אג' שת' חקלאות בע"מ883

         600         0600שבסו אסעד889

         -          -שבסו אסעד  1שבסו אסעד889
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         -          -חורשיד נאיף  2שבסו אסעד889

         -          -חורשיד ראיף האשם  3שבסו אסעד889

    14,250    014,250אדיגה אגודה שת חק891

         -          -0ד"ר עאטף עבוד עבור פז חב' נפט בע"מ894

    40,646    040,646אחיהוד מושב895

    12,943    012,943אפק קבוץ896

         743         0743טל-אל ישוב קהילתי900

         -          -0הזרע (1939)בע"מ חוות יבור904

  75,013-   0-75,013יסעור קבוץ910

         -          -0סאלח עבדל קאדר911

    26,712    026,712כפר מסריק קבוץ912

      2,864      2,864אבו רומי טופיק חוסיין1כפר מסריק קבוץ912

         -          -שדות נעמן1מילואות-חב' לפתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ915

         -          -0כמאל מלחם  916

      1,256      01,256נעמן - מוסד חינוכי של השוה"צ917

    26,183    026,183יודפת מושב918

         -          -0אעמר חסן ואחמד921

    14,624    014,624עין המפרץ קבוץ922

      1,552      1,552משפ חמדו מקר2עין המפרץ קבוץ922

         -          -רפת משותפת3עין המפרץ קבוץ922

         -          -0שיינבוים פסח924

         -          -0רט"ג עין אפק927

         662         0662סבן נילי צור חיה928

         -          -נאיף חוסין אליאן1סבן נילי צור חיה928

         -          -0מורשת (מצפור)932

         164         164בועז בן דוד1מעלה צביה ישוב935

      2,410      02,410כחל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית936

         -          -0משגב מ.א. עבור הישוב חוסניה939
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         -          -0דמיידה - ועד מקומי942

         331         331אבו דעוף עלי  1דמיידה - ועד מקומי942

         164         164אבו דעוף מחמוד 2דמיידה - ועד מקומי942

         -          -חוג'יראת אנואר  3דמיידה - ועד מקומי942

         -          -חוג'יראת אכרם  4דמיידה - ועד מקומי942

         -          -חוג'ראת חוסין עלי  5דמיידה - ועד מקומי942

         290         290אבו דעוף אברהים  6דמיידה - ועד מקומי942

      5,771      05,771צבעון קבוץ944

    21,891    021,891אמנון מושב945

         169        5,000-      05,169מי הירדן-משקי חממות אג שת חק בע"מ947

  30,314-      80,500-    050,186אדמית קבוץ956

    24,998    024,998אילון קבוץ958

         126         126טרביה עאטף  -5זלדשטיין אמנון ודליה - חלב עם הרוח959

  109,850  0109,850בצת מושב960

    80,224    080,224גשר הזיו קבוץ963

      1,295      01,295מנוף מושב964

      1,510      01,510שכניה כפר שיתופי בע"מ965

      2,270      02,270הררית אג' שת' חק'966

         -          -0זיידן חסן כמאל967

    67,783    067,783חניתה קבוץ968

         352         352חוות הבננות האזורית4חניתה קבוץ968

      1,784      01,784רקפת כפר קהילתי971

      1,632      01,632אל קטראת אג שת חק972

    12,551    012,551לימן מושב976

    96,272    096,272מצובה קבוץ978

      1,432      1,432חוות הבננות3מצובה קבוץ978

         242         242מחמיד בדיעה ומשפחה  5מצובה קבוץ978

      1,110      01,110יובלים אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית980
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         432         0432סובחי נאיף חוסין983

      3,589      03,589אלגסינייה אגודה984

    55,104    055,104ראש הנקרה קבוץ987

         302         0302שופני שוקרי סלים989

         136         0136עין אלאסד - ועד מקומי996

    17,801    017,801אלארוא אג"ש למי השקאה בכוכב997

    28,650    028,650המגדלים אעיבלין (ניהול) בע"מ1000

         -          -סאלח יוסף הואש1גדידה-אלמכר מועצה מקומית1001

         -          -אלחאג' עבד אלטיף   2גדידה-אלמכר מועצה מקומית1001

      1,256      01,256מריסאת מוסטפא,מחמוד סובחי וחליל1002

         220         0220גדידה אג שת למי השקאה1006

    17,620    017,620אל-זאריע אג' בכפר מכר1010

      3,911      3,911אנדריוס מכול1אל-זאריע אג' בכפר מכר1010

         -          -0דיר אל אסד מ.מ.1011

         172         0172חסן עבדול מגייד חוסיין1020

         754         0754טהון אורי1023

    13,153    013,153 כפר הנוער  יד נתן-בי"ס מנו"פ1024

         583         0583יערה אגש"ח ביערה1025

         -          -0שופנייה כאמל1026

         -          -מוטלק סלימאן ביאטרה4שופנייה כאמל1026

         -          -אחמד סלימאן ביאטרה5שופנייה כאמל1026

      1,790      01,790אלג'דואל אגודה שיתופית למי שתיה1028

      1,196      01,196אחמד קאמל שופנייה1030

    15,332    015,332כאבול אג שת חק1031

      1,134      01,134יעד מושב1034

         387         0387מוחמד חסון גדיר1035

         125         0125אחמד נימר ריאן1041

         -          -0אלשאמלה אג שת1044
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         569         0569מ.ל.ט.מ. חב לגידול ושיווק1053

         320         0320קאסם אביזר עבדול רחמן1054

      1,790      01,790קסים חנה ויוסף מסעד1055

         243         0243חורי ראג'ב חביב-נביה ראדא1056

         460         0460שעבי חקמת וקאסם1059

    20,879    020,879חווה אזורית לנסיונות,גליל מערבי (עכו)1062

         -          -חוות סוסים1חווה אזורית לנסיונות,גליל מערבי (עכו)1062

         -          -חוות עופות2חווה אזורית לנסיונות,גליל מערבי (עכו)1062

         295         0295דר ע.ח. בע"מ1063

      8,506      08,506פלך קיבוץ1064

         386         0386כמון - אג"ש להת' חק' בבקעת בית הכרם בע"מ1066

         -          -עמית רום1כמון - אג"ש להת' חק' בבקעת בית הכרם בע"מ1066

         595         0595גיתה ישוב קהילתי1068

         329         329פואד עטאללה   1גיתה ישוב קהילתי1068

         955         0955חרשים מצפה1069

         728         0728מכמנים אג' שת'1070

         595         0595אבי"ב מצפה אג' שת' חק'1072

         -          -אבו דעוף עלי  1אבי"ב מצפה אג' שת' חק'1072

    10,383    010,383כישור1074

      3,537      03,537לפידות מושב עובדים להת' חקל' שת' בע"מ1075

    12,878    012,878תובל קבוץ1076

         472         0472מעון עתידות - משרד הרווחה עכו1077

         195         0195שרשים מושב1081

         664         0664גילון אג' שת' להתישבות קהילתית1082

         994         0994קורנית כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ1084

         -          -בן דור רוית1עצמון ישוב קהילתי1090

      3,607      03,607אל חצ'יב אג שת חק1092

         346         0346חג'יראת חסן סאלח ומוסא1093
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      2,378      02,378אל ג'דיד אג' שת' חקלאית בינוח בע"מ1095

      1,346      01,346אלרים אגש"ח בע"מ בכפר ינוח1096

         -          -0מאיר מניה בע"מ1098

         256         0256חורי נור1099

         -          -משפחת פלח סירין1אגודת המים בעמק הירדן בע"מ1100

         -          -חברת מקורות2אגודת המים בעמק הירדן בע"מ1100

         -          -קאזם פלאח  6אגודת המים בעמק הירדן בע"מ1100

         -          -0אלומות קבוץ1106

  161,759  0161,759מימי אלמגור אגודת מים שת' בע"מ1107

         -          -0אפיקים קבוץ1109

         -          -0אשדות יעקב אחוד קבוץ1110

         -          -0אשדות יעקב מאוחד קבוץ1111

         676         0676שופנייה אלמזה כאמל1112

         890         0890ארנון מנשה ונעמי1113

         966         0966כמאל ואחיו אג"ש חק' בכפר סמיע בע"מ1114

         -          -0שושן -ברלס-קליימן1115

         -          -0בית זרע קבוץ1116

         -          -0תל קציר קבוץ1117

         -          -0בית ירח ואוהלו1119

  333,211  0333,211גנוסר קבוץ1121

         -          -0דגניה א' קבוץ1126

         -          -0דגניה ב קבוץ1127

  126,583  0126,583האון קבוץ1130

         219         219פואד אבו אלחוף   3אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         243         243סאלח עלי עלי   4אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         203         203עדנאן דגש   5אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         410         410חלילה איאד   6אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         207         207חלאל וטארק מחמוד חלאילה7אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133
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הערות

         389         389חלאילה גדעון   8אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         262         262עלי חאמד חטוב    11אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

         -          -חורי מילאד   13אל אצלח אגודה שת' חק' לאספקת מי השקי1133

  131,918  0131,918חוקוק קבוץ1137

         -          -0חב הירק בע"מ-ביכורי הר אושר1139

         -          -0כנרת קבוץ1148

         -          -0לוי יפת1152

         177         0177מנזר הר האושר1156

    11,591    011,591בית עולי רגל טבחה1157

         -          -0מסדה קבוץ1159

         -          -0מעגן קבוץ1160

    11,786    011,786משרד החקלאות אגף הדייג1161

         -          -0מפעלי עמק הירדן בעמ1163

      4,894      04,894שושן עליזה1164

      5,975      5,975שושן-ברלס-קלימן1שושן עליזה1164

         -          -0אלגדיר מוסא מוחמד1167

         -          -בני מוכתאר בע"מ  5אלגדיר מוסא מוחמד1167

  222,295  0222,295עין-גב קבוץ1168

         -          -0עיסה סמעאן שחדה1169

         -          -0עמק הירדן המועצה האזורית1171

         -          -קנה-שיטים-רותם-שיזף חניונים5עמק הירדן המועצה האזורית1171

         -          -לוי שלום וחנה8עמק הירדן המועצה האזורית1171

      3,712      03,712ועד מקומי פוריה כפר עבודה1175

      1,502      01,502פוריה נוה עובד1177

         489         0489חוות רום בע"מ1187

         -          -0ג'ינו-הר האושר-טבחה-הלרמן1188

         -          -0שער הגולן קבוץ1190

         116         0116פאיז קאסם עלי   1191
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הערות

         -          -0ג'ינו יוסף  1192

      1,932      01,932מרכז הבאהאיים - עכו1195

         -          -דמיידה - ועד מקומי942חברת קולחי משגב בע"מ1200

         -          -0זיו מרדכי1202

         431         0431משתלת גבעת המורה1204

         -          -0יעלה אגודה שת' חק' בעפולה1211

         -          -צפריר יואל1יעלה אגודה שת' חק' בעפולה1211

         -          -רודוי שמשון3יעלה אגודה שת' חק' בעפולה1211

         -          -חייקין רינה5יעלה אגודה שת' חק' בעפולה1211

         -          -0מגל מלכה1219

         -          -קליין שמעון6עפולה עיריה1220

         -          -קליין הרמן7עפולה עיריה1220

         -          -ברין זלמן9עפולה עיריה1220

         -          -זרדי משה10עפולה עיריה1220

         -          -מודס ישראל11עפולה עיריה1220

         -          -מילנר12עפולה עיריה1220

         -          -מאירוב דוד14עפולה עיריה1220

         -          -חדד אברהם26עפולה עיריה1220

         219         219בית אורי מוסד לילדים35עפולה עיריה1220

         918         918בית חולים מזרע5מי עכו בע"מ1224

         446         446מוסד אחווה6מי עכו בע"מ1224

         953         953חוהאן דורי8מי עכו בע"מ1224

         -          -הקהילה הבהאית12מי עכו בע"מ1224

         -          - זבידה עיסא אחמד  46עראבה המועצה המקומית1234

      3,397      03,397אלכלאס אגש"ח למי שתיה והשקאה פסוטה בע"מ1235

         111         0111אלכמאל אגש"ח למי השקאה בפסוטה בע"מ1236

         121         0121עיד חביב חורי1238

         117         0117חלאק סמעאן1239
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      3,589      03,589אל חקול אג"ש למי השקיה בפקעין בע"מ1241

      1,460      01,460אל ינבוע אג שת בפקיעין1242

         594         0594בונה אינטסאר חב לאס מים1243

         193         193מחמוד עותמאן  3מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

       247-        247-עבד אל רחמאן איוב  11מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         145         145פאיז חסן חוסין  39מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         193         193מסעוד חטיב  42מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         -          -רגא נסאר49מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         106         106נאסר עותמן נאסר50מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         164         164סלח אחמד נסאר  51מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         164         164חוסיין פתח קאסם  52מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         155         155נאסר עבד מוסטפא  56מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         290         290מוסטפא מוחמד נעאמנה   89מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         242         242נעאמן נעאמנה  90מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         116         116עאסלה מעוואיה  92מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         -          -חטיב אחמד עבדלרחמן  95מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         193         193טופיק עאסלה   96מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         483         483עלי נעאמנה  97מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         290         290חוסין עבדאללה נסאר  98מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

         290         290נסאר אחמד סאלח  99מי הגליל תאגיד המים והביוב האורי בע"מ1245

      1,020      01,020אבני יהודה -ורד הגליל1248

         483         0483שחאדה עאדל   1256

      1,910      01,910ואקים אליאס גזאל1257

         290         0290אל רחמה אג"ש למי שתיה בואדי סלאמה בע"מ1258

         -          -סואעד סעד 1אל רחמה אג"ש למי שתיה בואדי סלאמה בע"מ1258

      3,020        8,500-    011,520ליבנים מושב1265

         261         0261נורי עלי1267

         -          -0זנגריה אחמד עלי ובניו בע"מ מסחר והובלות1273
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         -          -0עכברה1275

         463         463חליחל אחמד סעיד  2עכברה1275

         149         149חליחל זוהר  4עכברה1275

         -          -חליחל אחמאד חאלד  5עכברה1275

         106         106חליחל חוסן מרעי  6עכברה1275

         160         0160סואעד אגודה למים בע"מ1276

         -          -0כלפלה  - פרגו'ן1295

    13,788    013,788אלוני אבא מושב1311

    20,739    020,739אלונים קבוץ1312

         367         0367און אגש"ח להזרעה מלאכותית בע"מ1313

         430         0430אל כעביה אג' שת' חק' למי שתייה1315

         115         0115טבאבשה אג בערב חלף1316

    34,783    034,783בית לחם הגלילית מושב1318

    50,523    050,523בית שערים מושב1319

    14,823    014,823חנתון קבוץ1322

    10,692    010,692גבת קיבוץ1326

         -          -0עאבד חמאד1328

    15,227    015,227הסוללים קבוץ1332

         -          -0עאבד חמאד1336

         -          -0משפחת זייד1338

         -          -0חמזה אג' שת' חק' בערב אל חג'אג'רה1342

    11,634    011,634יפעת קבוץ1345

         -          -רפת משותפת2יפעת קבוץ1345

    12,341    012,341אלון גליל אג' שת' חק' להתיישבות בע"מ1346

      4,545      04,545כפר ברוך מושב1349

      9,389      09,389כפר החורש קבוץ1350

    62,629    062,629כפר יהושוע מושב1351

      3,270      03,270נהלל בית ספר חקלאי1361
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    27,210    027,210נהלל מושב1362

         104         104כהן אהרון ואחרים1נהלל מושב1362

    20,747    020,747נוה יער-מרכז מחקר צפון1363

         123         0123נוה עמיאל-כפר הנוער1364

         102         0102אלסלוא אג"ש למי שתיה בערב אל כעביה בע"מ1371

      2,450      02,450הושעיה ישוב קהילתי כפרי1373

    72,033    072,033ציפורי מושב עובדים להת' שת' בע"מ1375

         -          -משתלת קרן הקיימת1ציפורי מושב עובדים להת' שת' בע"מ1375

         -          -0פיודיק אברהם1376

         -          -גינת רמי  1תמרת - אגודה שתופית בע"מ1378

    10,046    010,046רמת-דוד קבוץ1380

    32,634    032,634שדה יעקב מושב1384

    10,933    010,933שריד קבוץ1386

         -          -0עאקל טורקי אבו טפלה1408

      1,062        1,350-      02,412ר.י.הכט בע"מ1413

      9,160        5,250-    014,410בלום עוזנתן ובלום יעקב1414

      1,007      1,007קוזוינר דוד ומאיה20001קוזוינר בן ששון1415

      1,098      1,098בן ששון יהושע20002קוזוינר בן ששון1415

      3,098        1,250-      04,348גוטפריד משה1416

      1,172      01,172גולן מיכאל1417

         148         0148קלר אביב1418

         -          -0גני ראש פינה1419

    22,468        6,550-    029,018יוגבי ראש פנה (הרחבה ג')1422

    21,491    021,491החקלאי ראש פנה (הרחבה א')1423

         208         208ברנשטיין יהודה1עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

         208         208עפרון יצחק2עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

         38-        2,000-      1,962עזבון יוסף הורוביץ20001עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

      1,125        2,650-      3,775עזבון א. שוורץ20002עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424
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      1,572      1,572הורוביץ שמואל20003עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

      2,035      2,035שוורץ עמיהוד20004עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

      1,055      1,055שנער אילנה20005עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

      1,055      1,055ריינר הרצליה20006עזבון הורביץ יוסף ואחרים1424

      2,020      68,000-    070,020איכרי ראש פינה (הרחבה ב') אג"ש בע"מ1425

      6,825      06,825עמית עבודים חקלאיים בע"מ1426

         -          -0בן חנן עינת-פרידמן דניאל-נילי בר1428

      3,561      3,561נילי בר20001בן חנן עינת-פרידמן דניאל-נילי בר1428

      6,993      6,993בן חנן עינת-פרידמן דניאל20002בן חנן עינת-פרידמן דניאל-נילי בר1428

         -          -0ירון רון1432

         404         0404כהן מיכאל1433

         -          -0רסקי אסף1434

         531         0531יטאח ניסים1435

         -          -0פרידמן יוסף1438

      3,356      03,356אורן דב ודוד1441

         847         0847פרידמן צבי1443

         263         263אבו סאלח ריאד1פרידמן צבי1443

         263         263אבו סאלח עבד2פרידמן צבי1443

      9,154      11,350-    020,504גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         663           850-      1,513בלום נעמה1גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,513      1,513גוטפריד עומר2גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,513      1,513גוטפריד יוסף3גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         566           600-      1,166מיסטר יערה4גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      6,690      6,690רסקי צבי-רסקי ירון-רון ישי5גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,163           350-      1,513רסקי ארז6גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         663           850-      1,513רובינשטין מרדכי7גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         -          -שוורץ עופר8גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         522         522אברהם אבן חן9גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445
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      1,871        2,350-      4,221פרידמן יוסי10גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      2,960        2,450-      5,410בר זיו בני-בר זיו אסף11גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,429        1,750-      3,179רסקי אסף-רסקי יאיר12גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      3,013        1,400-      4,413חזן אהוד13גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,324      1,324רם ינב14גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

         371         371ישראל גליל פרוייקטים בע"מ15גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      1,016      1,016אילן וחני רונה16גיא-אוני אג' שת' להספקת מים1445

      2,298      10,000-    012,298פלחה קבוצה1447

         893         0893פלז השקעות בע"מ+רימון יא' ניהול השקעות ב1449

         860        1,650-      02,510ביכורי השדה קדש אג' שיתופית1451

         132         0132רסקי סעדה1457

         -          -0שורשים אג' חק' שת' בע"מ1459

         434         0434בן סירא משפחה1460

         -          -0שניידר יעקב1462

      2,293      02,293צוק ברוך1463

         -          -משתלת קק"ל2פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

      1,472      1,472משתלת המשקם3פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -מוסטפא ריאד  בקר עוז  31פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         215         215רשות שמורות הטבע32פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         319         319 חליחל אחמד סעיד  36פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -אלנבע אג שת בחורפיש43פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -חקלאים 4417פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         309         309נימר מוחמד נימר  45פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         309         309אמין מוחמד נימר  46פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290סלימאן חיר אלדין  47פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         483         483סאלח נמר חיר אלדין  48פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290פריד אסמעיל חיר אלדין  49פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290סעיד אסמאיל חיר אלדין  50פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464
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         290         290ג'בר אחמד חיר אלדין  51פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290יוסף אחמד חיר אלדין  52פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         213         213פריד רבאח  53פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         116         116אברהים קאסם  62פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         108         108מוסטפא ג'מיל  68פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         720         720פאדל נימר עיד73פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         124         124שמסה נג'ידאת  75פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -פעור חסן אבו פעור  77פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -חאיק עטאללה  78פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -סמיר מטר ואחיו79פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290עימאד סולימאן  83פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         145         145עילבוני דאוד  84פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         115         115ג'רייס נאסר  87פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         290         290אשקר יוסף  102פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         338         338חלאק לביבה   104פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         259         259חיר נסראללה  112פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         786         786רמה ממ לביס חקלאי רמה113פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         135         135עטור עארף  115פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         135         135עטור מחמוד  119פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         229         229סלאלחה אחמד121פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         137         137סלאלחה סאלח122פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         729         729אמל זויהד  125פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         435         435חמוד מוחמד126פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ1464

         -          -0פרדס בחסכון רמת ישי1475

         -          -0יוסיפון אביגדור1476

         742        1,550-      02,292ינאי מתי מג'ר - מולר שמואל1477

         -          -0פנט יחזקאל1483

    32,442    032,442שבי ציון מושב אג' חק' שת'1515
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      6,764      06,764אל אלג'ים אג חקלאית שיתופית בע"מ1521

    1,014-     0-1,014אל חייה עמותה1522

         243         0243אמין חוסיים עליאן1525

    17,935    017,935אל נאעם אגודה שתופית חקלאית1527

    10,757    010,757אל מורתואה אגודה חקלאית1528

         975         0975כאמל שאהין ובניו1529

         506         0506אבו חמוד חוסין עלי1532

         168         0168חורי אסטפאן מכאל1533

      2,520      02,520אל ינבוע אגודה בשפרעם1534

    14,860    014,860חגר אלנוס אג' שת' חק' למי השקאה בע"מ1535

      5,379      05,379עין אלתינה אגודה1536

         304         0304נגיב כורי1537

      1,827      01,827עמותת שופנייה1538

      1,813      01,813אל עטאא אג' שת' חק' בטמרה בע"מ1539

         -          -0עבדללה תל חמי1540

    18,512    018,512אלדאמון אג' שת' חק' בע"מ1541

         387         0387בני כאמל - אבו אלהיג'ה אג' שת' להשקאה1543

         243         0243דפלה עמותה1546

         928         0928יאסין אחים1547

      3,576      03,576אל אימאן אגודה1548

         -          -עאמר דיאב   2אל אימאן אגודה1548

      4,278      04,278אל דריגאת אג' שת' חק' בטמרה1549

      9,270      09,270אל תות אג' שת' בטמרה1551

         642         0642חאלד דיאב1552

         226         0226שליוט סולימאן1554

    26,310    026,310אל מוזארע אגודה שת' להשקאה בטמרה בע"מ1556

    13,821    013,821אל אריאף אגודה בטמרה1557

      1,933      01,933סאמר עבדאלה1558
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    19,466    019,466אל חצאד אגודה בטמרה1559

      4,573      04,573אלאניס שותפות לחקלאות1560

    41,567    041,567אל מעין אגודה1562

         449         449עלי מחמוד עבדללה2אל מעין אגודה1562

         368         368חגאזי חישאם קאסם3אל מעין אגודה1562

         -          -אשרף חג'אזי  4אל מעין אגודה1562

    30,702    030,702אל ופאק אגודה שת' חק' בתמרה בע"מ1563

    1,014-     0-1,014זכי סברי דיאב ואחרים1564

      1,160      1,160דיאב עבד אלסלם( )1זכי סברי דיאב ואחרים1564

      1,160      1,160דיאב עבד אלחמיד()2זכי סברי דיאב ואחרים1564

         -          -דיאב מוסטפא אבו רומי3זכי סברי דיאב ואחרים1564

         -          -עלי מוסטפא אבו רומי4זכי סברי דיאב ואחרים1564

         -          -תאבת דיאב  5זכי סברי דיאב ואחרים1564

      1,196      01,196חסן נמר אבו רומי1565

      1,933      01,933חסן טופיק חגאזי1566

      6,308      06,308אל עית אג' שת' חק' בע"מ1567

      3,027      03,027אל אנואר אגודה שת' חק/ למי השקאה בטמרה1568

      3,611      03,611אל מורד אגודה בתמרה1569

         593         0593עבדאללה יוסף דיאב1570

      1,651      01,651יוסף דיאב דיאב1571

      2,971      02,971דיאב לטיפה אדיב נאיף1572

      2,626      02,626אברומי וואפיק1573

    1,376-     0-1,376דיאב מאגד מחמוד מוסה1574

      7,178      07,178אל רבוע אג1575

         114         0114מוחמד טופיק חסן חיגאזי1576

      1,294      01,294עלי מוחמד יסין1577

      1,140      01,140מחמוד מוניב עוואת1579

      2,509      02,509בני חסן חיג'אזי אג' חק' בע"מ1580
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         -          -תופיק חג'אזי1בני חסן חיג'אזי אג' חק' בע"מ1580

      1,809      01,809מחמוד מוסא סברי1581

      1,761      01,761עואד אחמד בן עלי1582

      1,652      01,652שקיר וליד ע'אללה ואחיו1583

         881         0881דיאב חסן,אוסאמה ופואד1584

      1,626      01,626פאוזי עבדול חמוד דיאב1585

      1,790      01,790פהמי סעיד דיאב1586

       651-        0-651עלי פאדל מריח1587

      2,319      2,319מריח חיתאם  1עלי פאדל מריח1587

      2,706      02,706אחמד מוסטפה שאהין1588

         812         812מחמוד שאהין  1אחמד מוסטפה שאהין1588

      1,933      01,933מועין תופיק עוואד1593

      3,113      03,113אל סעייד אגודה1594

         -          -דיאב מוסטפא אבו רומי1אל סעייד אגודה1594

         -          -עלי מוסטפא אבו רומי2אל סעייד אגודה1594

         -          -0תחנת שרות פז-תמרה1595

      1,946      01,946עלי דיאב1596

         -          -אגברייה רסמיה מחמוד  29אום אל פחם עיריה1597

      2,432      02,432אל מסקא אג שת להשקאה1598

    29,889    029,889אל ראדא אג' שת' חק' למי השקאה בטמרה בע"מ1599

      2,094      02,094אבו רומי פתחי מוחמד1602

      3,069      03,069דיאב אחמד דיאב-מוחמד דיאב1603

      4,066      04,066טופיק מחמוד דיאב1604

         -          -0כפר נופש טמרה בע"מ1605

         -          -0חאלד אחמד סאלח(תח' דלק סונול)1607

    21,765    021,765אל סחאב אגודה1608

         531         0531רג'ב אגודה1609

         -          -0תחנת דלק תמרה1613
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         -          -0מפגש דאמון בע"מ1614

    39,723        5,000-    044,723אביאל כפר שיתופי בע"מ1615

       431-        0-431כינאנה אחים אג' שת' חק' להשקאה בטמרה בע"1618

         -          -0חטיב טארק1619

      1,508      01,508אלסעיד אגודה חק' שת' בע"מ1620

         -          -0סונול ישראל בע"מ ת. תידלוק תמרה א.ת.1621

      1,052      01,052דיאב מאג'ד1622

    46,800      11,250-    058,050גבעת נילי מושב1623

       958-        0-958טמרה -אג' שת' חק' להספקת מים בטמרה בע"מ1624

    3,900-     0-3,900אלגור אג' שת' חק' בטמרה בע"מ1625

         387         387רוחאל עיטאף2סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         676         676היב עמאר בשיר4סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         157         157רחאל עימאד5סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         174         174גריפאת מוסטפא  6סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

    1,000-     1,000-גואמיס בדר וגאלב  15סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         174         174גריפאת מוסא  37סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         271         271היב עמאר פאעור  38סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         350         350היב מוהדי  39סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -היב מוהדי מוחמד  40סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         106         106גריפאת מוחמד עלי  43סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         117         117גריפאת עלי  48סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -גריפאת סעיד54סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -פלאח רחאל55סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -היפ אחמד מוחמד  56סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         228         228חושאן סיף  58סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -זיידאן פואד סעיד59סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -יחיא סאלח חוש 60סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         170         170היבי עאמר  62סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         193         193פהד סעיד היבי 64סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -ריאן וליד  65סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

       907-        907-זיתון וליד עומר  69סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -וליד אחמד חואלד 75סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         162         162אחמד יוסף שעבאן81סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         151         151אחמד סלימן אבו עביד83סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         139         139ג'עפרי פרג'84סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         509         509נוחה מריסאת85סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         196         196יוסף חסן חסון ואחיו86סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         249         249סלימאן דאוד חסון ואחיו87סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         106         106עלי אל שעבי92סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         331         331פריד יוסף וצור אלדור93סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         454         454חסון שפיק103סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         119         119עלי אחמד סויט 106סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         193         193קאידבה סמיר  110סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -אכטון בתות117סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -דור אברהם118סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -חביב בתות119סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -גריס נזיר עאזם120סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -יוסף אליאס שחאדה121סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -אליאס נסרראלה מרים נסראלה122סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         510         510טאחר אניס אבו רומי124סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         140         140מוחמד גמיל אבו רומי 127סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

      1,837      1,837ג'מאל פואד דיאב  128סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         676         676חווה חקלאית למודית בתמרה130סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         104         104יפיק מוחמד חגאגי132סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         373         373עמותת המרכז לטיפול בהתמכרות.133סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -בטון המרכז 1994 בע"מ134סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626
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         -          -מחלבת הגליל אבו רומי טמרה135סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         139         139אבו אלהיגא מוחמד  137סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         105         105עלא אלדין בדר מחמד  178סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         110         110אבו רומי מחמוד  179סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         331         331דיאב פואד עלי  182סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -בטון נעאמנה בע"מ - טמרה184סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -בלוק טמרה185סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

    19,830    19,830אגודת אלסניבע187סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -איימן יאסין  190סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -יאסין עבד  191סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         360         360מאג'ד סקראן מג'נדף195סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         477         477סלמאן יוסף ועיסא196סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         280         280סלים חליל 197סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         722         722פנימית אעבלין עלית200סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         116         116מריסאת עבד אללטיף 201סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         387         387פגמן חברה לגידול בע"ח  205סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -מואפק מוחמד אחמד דיאב 210סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         135         135מוחמד חוסיין אל חאג'229סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         -          -חוג'יראת עלא מחמוד  237סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

         226         226בית ספר חקלאי238סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ1626

    54,621      16,750-    071,371עמיקם מושב1635

         300         0300אגודת חסידי השריף חוסני1649

    78,949    078,949אל סעדה אג' שת' למים1650

         458         458אבו מוך פהמי , חאפז, עפיף2אל סעדה אג' שת' למים1650

         155         155חפאג'ה  ג'מעה חמדאן  3אל סעדה אג' שת' למים1650

         580         580אבו מוך חסן  4אל סעדה אג' שת' למים1650

         -          -סעיד אבו ג'אבר  5אל סעדה אג' שת' למים1650

         116         116מואסי אברהים  6אל סעדה אג' שת' למים1650
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    30,601    030,601אל פיחה אגי שתי למים1651

         -          -0באקה  - ג'ת1655

         -          -מוסד חנוכי לילדים2באקה  - ג'ת1655

         120         120יוסף אבו פרך5באקה  - ג'ת1655

         -          -גואדרי עלי עבדאל האדי6באקה  - ג'ת1655

         -          -אבו מוך מחמוד רזקאללה7באקה  - ג'ת1655

         -          -גנאים עלי אברהים8באקה  - ג'ת1655

         -          -גנאים מוחמד ג'מיל9באקה  - ג'ת1655

         -          -אבו מוך עפיף אברהים  10באקה  - ג'ת1655

         275         275לבנאוי מוחמד עלטיף . 11באקה  - ג'ת1655

         313         313אבו טועמה מסעד  16באקה  - ג'ת1655

         310         310קעאדנה שריף מוחמד  18באקה  - ג'ת1655

         -          -בדיע מוחמד גנאים 19באקה  - ג'ת1655

         -          -יוסף דראגמה  20באקה  - ג'ת1655

         145         145עויסאת סמיר חאפז 24באקה  - ג'ת1655

         145         145חשאן חוסני מחמוד חג' אמין  35באקה  - ג'ת1655

         -          -עבדאללה נאיף שרקיה38באקה  - ג'ת1655

         494         494החווה הכפרית לשלום בע"מ39באקה  - ג'ת1655

         -          -0דקה מוחמד ומרים1657

      1,353      01,353זכ עבדאללה עוויסאט1661

         720         0720ותד רסמי מוחמד1664

         220         0220מחמוד כליל מחמדוד עתאמנה1668

         590         0590בראון ובניו בע"מ1677

      2,136      02,136אלטשולר יחיעם1682

         438         438כרמל מיכאל1אלטשולר יחיעם1682

         -          -0כנעני יעקב1683

      1,525      1,525אור ראובן20001אור ראובן ואחרים1684

         352         352כנעני יעקב20002אור ראובן ואחרים1684
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         -          -וינר רחל וזאב20005אור ראובן ואחרים1684

         173         173המנותא בע"מ20006אור ראובן ואחרים1684

         -          -0ארנס ארד בניין - גד צבי וצבי ארנס1685

         -          -0קישון עדנה1686

      3,596      03,596אלטשולר יחיעם1687

         -          -שטילמן גד3אלטשולר יחיעם1687

         -          -0אריזון את סגל1688

         -          -שוורץ1אריזון את סגל1688

         -          -0בונשטיין אהוד ואחרים1696

         -          -0בונשטיין יוסף ואחרים1697

         -          -רפפורט2בונשטיין יוסף ואחרים1697

         -          -אל חסיד3בונשטיין יוסף ואחרים1697

         -          -0בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         345         345אברמוביץ אריה ואברהם1בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         171         171כהן זוהר2בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         297         297אברמובסקי יעקב3בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -אוצרו חנה5בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102בורנשטיין אפרים6בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         492         492אור ראובן7בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         133         133מחנאי שמואל8בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         977         977אלון משה9בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         868         868אליוביץ אורי ורבקה12בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102יורשי אל קיים יהודה14בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         647         647אפלבוים מרדכי ושושנה16בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,282      1,282אפרתי אבישי17בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,099      1,099אפשטיין יעקב בן מאיר18בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         234         234אריזון עמוס21בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,405      1,405אריזון מתתיהו23בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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         -          -ארנס מיכאל וצבי-ארד בנימין24בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         261         261אשכנזי ישראל ומשה25בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      2,167      2,167אשכנזי אפרים בן יעקב26בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         226         226אשכנזי שמעון31בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         243         243בונשטיין אהוד ויוסף34בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,495      1,495בונשטיין כוכב35בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         164         164כוכבי נתן36בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         140         140בונשטיין יצחק37בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         297         297קקל עי יכין39בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      2,537      2,537בלום אבשלום ושות41בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         118         118בלום זהבה ודניאל43בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         679         679בן ארי דניאל44בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         219         219פריגי ויקטור46בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         625         625בן עזרא שושנה48בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102בר יצחק51בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157ברונשטיין צבי52בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,353      1,353ברקוביץ אברהם ואשר53בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         414         414גולדשטיין אליהו56בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      2,143      2,143גולדשטיין יוסף ויעקב57בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         307         307מקס דוד63בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         243         243גידלוביץ יוסף64בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,001      1,001גרף אביהו67בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         381         381גרף אשר ויוסף68בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         212         212ניידרמן אריה69בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         725         725הוכמן יצחק73בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         133         133הולצר מרים ואחרים74בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         437         437הופמן רינה75בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         820         820משפ' הכהן - ווטסון רבקה77בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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         140         140הלפרין ירחמיאל79בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         547         547הלפרין שלמה80בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         516         516היימן אברהם83בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         213         213וילדר יצחק ובנו85בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         219         219וילנסקי אדית86בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         290         290ויסמן ליפא87בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         116         116זימנבודה יהודה90בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         840         840זיתוני בנימין91בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157חנניה רחמים94בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         366         366כהן עמיצור ואהרן98בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         595         595כהן מרדכי ובניו99בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         219         219כהן תיאודור104בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         440         440לאואר משה ואירמה108בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         359         359ליאור יובל112בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,117      1,117ליבוביץ זלמן בן יעקב113בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         307         307ליבוביץ יעקב115בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -ליבוביץ עקיבא116בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,061      1,061לידאי מרדכי ובניו118בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157לנדס יוסף120בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         250         250לפר נחום ושות122בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         290         290לרנר אריה123בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102מגלי אברהם124בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      3,065      3,065בית אל125בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         195         195מרכוס יהודה ושרה133בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         195         195נגיד שלמה136בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         250         250נוידרמן יגאל ויעל138בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -סמסונוב זלמן ועדנה143בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         643         643סמסונוב יואל ושרה144בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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         597         597סמסונוב יעקב145בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         414         414פויזנר יוסף150בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,579      1,579פיין יפרח152בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         564         564פיקוביץ מלאכי156בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         345         345פליס אורי וחנן ותיאודור158בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         188         188פפו יעקב160בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157פרידמן משה164בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         140         140קוטר משה166בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         266         266צימירובסקי שפרה167בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         140         140קריתי עופרה173בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,380      1,380קרניאל ישראל174בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         629         629רוזנטל חיים176בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         164         164רזניק דוד178בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109דניאל יקיר182בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         250         250שוורץ בנימין ודב184בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         397         397שורץ מנשה185בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         212         212בכור יעקב187בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         317         317דור און אמיר191בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         414         414שכטר מיכל וישראל192בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         837         837שמואלביץ אריה193בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         837         837שפירא זאב לוי אמנון195בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         140         140שצמן אשר ובניו197בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,406      1,406שצמן צבי ויאיר200בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         359         359שרון יזהר201בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         241         241תשבי ישראל202בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         116         116מזרחי זוהר204בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         140         140לוי יעקב205בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109לוי מלאכי206בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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      1,370      1,370סמסונוב זלמן, ועדנה210בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -ולד שלמה211בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         273         273ליבוביץ עקיבא212בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         438         438צעירי אברהם דוד וחיים213בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         161         161שוילי ינין וציון214בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         345         345קרניאל אביב221בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         212         212גוש 22623/10208בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         317         317קרניאל מרדכי ושחר230בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109עבודי231בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109צוקרמן232בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         164         164סמסונוב גד233בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         407         407בלום יוסף234בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         909         909לב אקוש ד"ר235בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102סמסונוב בנימין236בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         173         173הולצר בנימין237בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         164         164גולדשטיין דניאל238בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,104      1,104הימנותא בעמ240בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109שטרנברג אהוד ורוני241בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         171         171קרסוצקי דניאל243בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         321         321סולומון רבינוביץ עי לרנר244בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         297         297כרמלה רוזן245בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         273         273מעון יששכר בעמ246בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         219         219מזרחי יעקב247בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         171         171נחום אליהו248בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         133         133ברקוביץ בן ציון251בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         130         130אפשטיין עמוס256בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         195         195רובני חברה258בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109שמשי שלמה259בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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         188         188פינטו שמואל261בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         318         318גיווין מריון262בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102אוסטרוביץ שולמית263בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         133         133זילברשטיין שלום268בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102אחיעזר ישי272בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         116         116חכם מאיר276בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102קלוגיני אוהד278בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109סמסונוב אמיר279בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102סירוטה גלבוע282בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         102         102ליפשיץ ישראל285בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         236         236קלנר רפאל288בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         238         238רוזנבוים עדי והגר289בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109פריד חיים ותמר290בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         159         159לאואר עופר295בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -כהן עופר296בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109סלע (הלפרין) לאה297בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         171         171מחנאי ישעיהו ושושנה298בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         438         438גולדשטיין יעקב300בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         670         670בונשטיין יחזקאל301בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         109         109קרניאל אור305בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         272         272פיין רם307בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -אורן רענן308בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         794         794דוראון הדס וסיגלית309בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         219         219יעקובי יחזקאל310בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157שקד הצפון בע"מ312בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         157         157קונסטנטין יוסף314בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         343         343חב' אן אס קיו פי יזמות ובנין בע"מ315בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         329         329שדמן צבי316בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699
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         654         654קרניאל יהודה ואיתי317בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         101         101ארנון מנשה ונעמי320בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         116         116גפשטיין שמואל ודליה323בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         154         154אורן יוסף וראובן324בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         108         108קישון עדנה325בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         293         293יגאל מוגרבי בע"מ-מרינר השקעות בע"מ326בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -הרבסט יעקב ומיכאלה327בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

         -          -יעקובי חיים וריקי  328בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית1699

      1,420      01,420ברהום רות1702

         272         0272הרבסט יעקב ומיכאלה1703

      7,242      07,242גולדשטיין יעקב1705

         -          -0גינזבורג אברהם1706

      9,059      09,059הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ1713

         -          -לאואר אורי1הצבי אגודה קואופרטיבית בעמ1713

      5,974      05,974אורי הכהן  ושות'1714

         -          -0וילנסקי חיים ושות'1718

         696         696בדואים אוזבידאת2מעינות העמקים בע"מ1719

         266         266אדוני שלמה3מעינות העמקים בע"מ1719

         123         0123כהן עופר1729

         -          -גולדשטיין1ב.ז.בינימינה בע"מ1730

      6,515      06,515מים אגודה שתופית1736

         -          -0ארד בנימין וארנס צבי1737

      9,419      9,419ארד בנימין ואחרים20001ארד בנימין וארנס צבי1737

      1,774      01,774מכון מים פלגוש בנימינה1738

    10,938    010,938נחלת זבוטינסקי1741

         -          -0נגם אחמד1742

         -          -0חברת מים סרגוניה צפון בנימינה1745

         557         557שטילמן עטרה1חברת מים סרגוניה צפון בנימינה1745
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         848         848אפלבוים ואחרים (14 שותפים)2חברת מים סרגוניה צפון בנימינה1745

      2,751      2,751בלבן אילנה,אמיר אהרונה,שטרן רבקה3חברת מים סרגוניה צפון בנימינה1745

         666         0666סתוי נעמן1746

      1,036      01,036עין הדר שותפות1749

         109         109אפלבוים מרדכי2עין הדר שותפות1749

         822         0822עין חי שותפות1750

         -          -0פיין דורון - פיין עמוס1755

         -          -0פרידמן-שוהם-פסקא-מקובר1756

         -          -הימנותא  בע"מ1פרידמן-שוהם-פסקא-מקובר1756

      1,487      01,487קלנר רפאל1762

         -          -0ארד בנימין ואחרים1769

         405         405שמולביץ ישראל20001שמואלביץ רונן1771

         -          -אלון מרדכי20002שמואלביץ רונן1771

         -          -בלום תמר20003שמואלביץ רונן1771

         -          -בינצר עמי וארנה20004שמואלביץ רונן1771

         -          -0גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         359         359פטשניק עמוס2גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

      2,338      2,338פויזנר יוסף-בן יעקב3גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

      1,384      1,384סלובצקי אהוד4גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         116         116בן דור חיה5גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

      2,119      2,119שטילמן אהרון6גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         213         213הוכמן יצחק7גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         273         273ליבאי מרדכי ודבורה8גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         861         861פיין יפרח9גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         171         171בונשטיין עמנואל10גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -בן ארי משה11גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         102         102בן ארצי רחל12גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         157         157קרופניק טוביה13גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785
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         171         171מדמון אחים15גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         994         994סלובצקי רעומה וסיגל16גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         250         250גביש דורון17גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -גודלוביץ יוסף18גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         266         266גלעדי מרדכי19גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         174         174הוכמן יעקב20גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

      6,008      6,008היין אגודה21גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         236         236זאבי גד22גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         543         543כהן אחים23גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -גרוס יעקב24גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         789         789פיין דורון25גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -סמסונוב בנימין26גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         273         273שצמן נעמי27גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         400         400כהן זהר28גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         485         485כהן יחיאל29גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -שריג שחר30גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         133         133כהן עופר32גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         363         363ארנס מיכאל-ארד בנימין33גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -סגל יעל34גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         140         140סגל אליהו35גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         266         266בכור יעקב36גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         759         759אכסלרוד-צצקס37גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         273         273אשכנזי דליה38גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -צעירי אברהם39גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -קרניאל שחר40גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         188         188קרניאל שמואל41גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         202         202בונשטיין תלמה וכוכב42גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         325         325זילבר יעל43גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785
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         236         236ריבקינד אברהם ולאה44גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         109         109אילוביץ חיים45גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         461         461דורון יעקב46גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         -          -גונן שמואל48גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         116         116הכהן אורי49גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         969         969צייג יוסף53גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         275         275כהן נוריאל54גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

      1,999      1,999גבעת עדה למשקי עזר777גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

#######      37,500-   77,460-גבעת עדה לצריכה חקלאית888גבעת-עדה חב' לאספקת מים בע"מ1785

         246         0246שטילמן אהרון1810

         -          -0גיסר אל זרקא המועצה המקומית1815

         290         290נג'אר עבד  1גיסר אל זרקא המועצה המקומית1815

         995         0995גרה מוסטפא ע. חפיז ואחיו1819

    16,558    016,558אל בדר אגודה שיתופית חקלאית1820

         -          -גלאל אלקדר וותד7אל בדר אגודה שיתופית חקלאית1820

      8,374      08,374אל חק אג' שת' להספקת מים בכפר ג'ת בע"מ1821

    19,132    019,132אלמוסאואה אגש"ח להספקת מים בע"מ1822

         269         269נסר שלבי1אלמוסאואה אגש"ח להספקת מים בע"מ1822

         136         136וג'דאן גלאל וותד2אלמוסאואה אגש"ח להספקת מים בע"מ1822

         192         192מוחמד מחמוד וותד3אלמוסאואה אגש"ח להספקת מים בע"מ1822

      1,196      1,196ותד עבדל קאדר ואחיו4אלמוסאואה אגש"ח להספקת מים בע"מ1822

    17,935    017,935אל תקדם אג' שת'1824

      7,364      07,364אל תקוה אגודה שתופית1825

         -          -0גת המועצה המקומית1830

         -          -גרה חאלד מחמד  1גת המועצה המקומית1830

         -          -גרה עלי מחמד  2גת המועצה המקומית1830

         380         0380עפיף ביאדסה1835

         242         242כליל פריד מגאדלה1עפיף ביאדסה1835
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         333         333אברהים מגדלה ופטמה אחמד מחמד2עפיף ביאדסה1835

         -          -עבדללה אבו מוד3עפיף ביאדסה1835

         -          -אסעיד עבדול לטיף לבנאן4עפיף ביאדסה1835

         593         0593אל מעסרה שותפות1841

         -          -0אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -פריד עלי וותד1אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -יורשי ע אללטיף טמארה וותד6אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -פטמה מוחמד מרזוק ותד8אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -לוג'יה וותד9אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -כאלד עלי וותד12אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -אבו עסבה עבדאללה14אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -תייסיר ע.לטיף וותד23אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

         -          -מוחמד זיאד ותד26אל-כלוד אגודה שת' בג'ת1843

      1,024      1,024מחמוד נאדף  1נאדף חג מחמוד1846

         315         0315פאוזי ראשיד נאדף1850

         103         0103אמנה חג מחמוד נאדף1851

         -          -0נאדף אדיב מוסה1852

      2,986      02,986נאדף פאיז חסן מוסה1853

      2,067      02,067נאדף עבדול לטיף1858

         -          -לוטפי נדאף  1נאדף עבדול לטיף1858

    11,992    011,992אלסאלם אגש"ח להספקת מים1868

         -          -0מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         242         242ברקאת סאלח חליל  3מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         338         338איברהים אלשיך  4מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         290         290אחמד עזאם  5מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         145         145חאתם מקלדה  6מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         145         145חליל אסעד  22מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         145         145חלבי איאל מועין  24מועצה מקומית דלית אל כרמל1880
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       253-        253-חאתם נור אלדין חלבי  25מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         580         580אבו רוקן בסטאם  31מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

  10,333-   10,333-סקר אניס  32מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         -          -סאלח יוסף  33מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         -          -קנג' אבו פארס  34מועצה מקומית דלית אל כרמל1880

         593         0593איבטין כפר-עמותת מים1899

         144         144מחמוד עלי חאלף קאסם23איבטין כפר-עמותת מים1899

    52,858    052,858אושה קבוץ1900

         -          -מחמוד עלי חאלף קאסם1אושה קבוץ1900

         -          -חסין תעסין אבו קמיר2אושה קבוץ1900

         -          -מחמד חסין עמרייה3אושה קבוץ1900

         578         0578אורנים המכל' האק' לחינוך התנוע הקיבוצית1903

    38,663    038,663יגור קבוץ1910

         -          -0מחמוד עלי חלף קאסם1911

         538         0538ערב חוואלד אגודה1913

    48,335    048,335כפר ביאליק1914

         -          -חווה חקלאית2כפר ביאליק1914

         363         363בושביץ יאיר וטליה4כפר ביאליק1914

         131         131לשבעה משקי עזר5כפר ביאליק1914

      3,105      3,105משתלות שפר6כפר ביאליק1914

    37,322    037,322כפר המכבי קבוץ1915

      1,297      1,297הואש חג1כפר המכבי קבוץ1915

      7,568      07,568חברת כפר הנוער הדתי בע"מ1916

    17,917    017,917כפר חסידים מושב עובד' דתי אגש"ח בע"מ1917

         -          -פרוכטר המאירי4כפר חסידים מושב עובד' דתי אגש"ח בע"מ1917

         164         164יעקב עד ויעקב ברניס ויקטוריה5כפר חסידים מושב עובד' דתי אגש"ח בע"מ1917

         469         469יונאי מרדכי6כפר חסידים מושב עובד' דתי אגש"ח בע"מ1917

         133         133לרנר נחמן8כפר חסידים מושב עובד' דתי אגש"ח בע"מ1917
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      1,932      01,932תקוה כפר להכשרה מקצועית בגבעת זייד בע"מ1918

         -          -0נוה רם בע"מ מעון1921

      7,433      07,433הרדוף קבוץ1924

         -          -מחמוד שהאב סואעד3הרדוף קבוץ1924

         -          -0קרמן חברה לחקלאות בע"מ1930

      3,168      3,168שטסל השקעות (2000) בע"מ1קרמן חברה לחקלאות בע"מ1930

         593         593איברהים חטיב בסאם,מוחמד,מחמוד,עבד-אללה2קרמן חברה לחקלאות בע"מ1930

         370         0370המנותא בע"מ1931

    57,461    057,461רמת יוחנן קבוץ1934

         109         109בית ספר אזורי זבולון1רמת יוחנן קבוץ1934

    37,709    037,709שער העמקים קבוץ1936

    12,108    012,108אום אל תות1957

         653         0653אייזנשטיין אריה1959

         -          -0ברונשטיין צבי1963

         -          -0קבוצת בונשטיין שלום1964

         -          -0גרופר1967

      3,319      03,319גרף יוסף ואשר1968

         177         0177גרינברג א1969

    1,562-      22,500-    020,938קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         346         346אברמוביץ עקיבא2קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,266      1,266דגן יעקב3קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         495         495אפשטיין יוסף4קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,899      2,899אשכנזי ישראל ואפרים5קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         464         464בונשטיין יוסף6קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,033      2,033בונשטיין אבנר ויוסף7קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,512      1,512בונשטיין יחזקאל8קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,086      1,086בונשטיין יצחק9קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,593      1,593בונשטיין כוכב10קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976
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      2,035      2,035בלום אבשלום ונועם11קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         147         147בלום גדעון12קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         682         682בלום דניאל13קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         189         189ברונשטיין שמואל בן ציון14קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,060      2,060ברונשטיין שמואל בן שלום15קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         575         575ברקוביץ אברהם16קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,060      1,060ברקוביץ בן ציון17קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,707      1,707גולדשטיין אליהו18קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         757         757חשבי יהונתן19קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      3,132      3,132גרף יוסף20קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,761      2,761גרף אביהו21קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         284         284דודסקי יהודית22קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         510         510הלפרין שלמה23קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         322         322וילרד אבשלום ועמנואל24קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         903         903ליפא יורשים25קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         227         227ויספיש ע.יוסף26קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      4,028      4,028יהודה זימנבודה27קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         757         757כוכבי זאב נתן28קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,211      2,211ליבוביץ יעקב29קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         282         282ליבוביץ עקיבא30קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         303         303ניידרמן יעל32קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      3,157      3,157לרנר אריה33קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         128         128מזרחי מאיר34קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         617         617ניידרמן דבורה ישראל ויגאל35קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,702      1,702ניידרמן יעקב36קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         535         535שרון עמיקם37קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,637      1,637פומרנץ מאיר ורבקה39קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         541         541צעירי אסף40קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976
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      2,469      2,469צעירי דוד יוסף ובניו41קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         331         331צוקרמן יצחק42קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         157         157קפלן משה וחיה43קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         838         838קרופיק גדליהו44קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         116         116קרופיק חיים45קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         592         592קרופיק טוביה46קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         485         485קרופיק חיים (יצחק)47קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         227         227קרניאל אביב48קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,114      2,114קרניאל יהודה49קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,373      1,373קרניאל אביב ובניו50קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         193         193קרניאל שמואל51קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,002      1,002קרניאל ישראל52קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      2,374      2,374קרניאל שחר53קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,028      1,028ריבשטיין נחמן54קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         196         196שבלי ציון55קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         412         412בריא תחיה56קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         436         436שורץ יוסף57קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         433         433שטרנברג שלמה58קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         517         517נובוסלסקי מלכה59קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         271         271תשבי ישראל60קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         284         284מיקוביץ מלאכי61קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         528         528מעון יששכר62קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         257         257שורץ דב63קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         305         305וכסלר זאב64קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         213         213בונשטיין שלומית65קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         566         566בן ישראל שולמי66קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         173         173מרכוס מיכאל67קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         212         212לובובסקי רחל68קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976
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         271         271גרופר משה69קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         443         443סיגנור שפירא71קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         353         353הלפרין שושנה72קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         113         113אפשטיין יעקב73קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         420         420ד"ר א.לב74קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         116         116דורון אמיר75קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         126         126לוי שלום76קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,901      1,901פויזנר יוסף בן אברהם77קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         534         534הימנותא בע"מ78קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      3,419      3,419אחמד סעיד זחארכה79קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         468         468שפירא מרדכי80קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         329         329שטיק שלמה81קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         505         505לייטנר יחיאל82קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         448         448שפירא זאב83קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         533         533בונשטיין מרדכי86קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,052      1,052קב' קרניאל מרדכי87קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,543      1,543וילדר אילן88קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         134         134אברמוביץ אבינועם89קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,764      1,764צאירי אברהם90קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         485         485לוי גבריאל91קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         329         329גיווין קציעה ומרוון  92קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         512         512בחור עפרהבונשטטיין  93קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         365         365מזרחי איתן  95קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         891         891אסייג גיא  96קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         291         291וילדר אברהם ועופר97קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         340         340בן ארי דניאל  98קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         298         298שאער אברהם  99קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,185      1,185צעירי דוד  100קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976
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      4,756      4,756צאירי חיים   101קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         113         113אפי גרף משתלות גפן  103קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         123         123צאירי עמנואל105קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         383         383ענת גלעד106קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         130         130ברוכים יהודה  108קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         282         282נדיבי בתיה  109קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         111         111קדם עזרא  111קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         280         280חומחד חוסין חאמד ובניו  112קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         784         784שרון גיל  115קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         198         198חוסניה אחמד עלי ומונירה  116קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         298         298בר אברהם117קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         251         251מרענה תופיק122קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         928         928מוגרבי  יגאל  ושות'123קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         650         650רוזנברג-שטרול125קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

         -          -יעקובי חיים וריקי 126קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ1976

      1,270      01,270זימנבודה יהודה1979

         297         297בונשטיין4זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         -          -צעירי דוד ויוסף ובניו5זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         373         373ריבשטיין נחמן6זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         -          -זמנבודה יהודה7זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         154         154תמשיס יחונתן9זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         -          -אשכנזי ישראל10זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         -          -לוי גבריאל12זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         664         664רוזנברג משה13זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         181         181קציעה גיווין14זכרון יעקב המועצה המקומית1980

         -          -0זמנבודה קבוצה1981

         242         0242הימנותא-בונשטיין-פומרנץ-שפייה בי"ס1992

      3,750      03,750קרופיק טוביה ואחרים1994
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         -          -0אפלבוים נחמה1995

         -          -0ניידרמן יגאל1996

         -          -0פויזנר יוסף2001

         -          -0הימנותא בע"מ2003

         -          -0קרניאל מרדכי2005

         108         0108ריבשטיין נחמן2006

         -          -0צוקרמן-קפלן שותפות2007

         190         0190מראענה-פארוק,עמיר ופואד עלי2008

         -          -0קרניאל פומרנץ שותפות2009

      1,219      01,219בונשטיין רפפורט2010

         731         731בונשטיין כוכב1בונשטיין רפפורט2010

         -          -0הימנותא בע"מ2011

      1,142      01,142שוורץ אחים2012

    8,297-     0-8,297סינדאות הגליל לקידום ופיתוח בע"מ2021

         243         0243אלרוקי אגש"ח למי שתיה באום אלקטוף בע"מ2027

         878         0878אל סהאלה אג' שת'2028

         -          -סובחי תופיק בצראן  1אל סהאלה אג' שת'2028

         192         192בדראן מחמוד בורהאן  2אל סהאלה אג' שת'2028

         140         140מערוף מוחמד עבד אלוהאב כבהה  3אל סהאלה אג' שת'2028

      1,141      01,141אל סלאמה אג' שת'2029

         836         0836אלזלאל אג"ש למים בכפר זלפה בע"מ2030

         135         135אגרביה מוחמד חסן 5אלזלאל אג"ש למים בכפר זלפה בע"מ2030

    34,726    034,726אלאמל אג' שת' למים בעארה וערערה בע"מ2031

         -          -פאיז אבו עישה ושות5אלאמל אג' שת' למים בעארה וערערה בע"מ2031

         477         477הייכל בלאל יוסף ואחיו6אלאמל אג' שת' למים בעארה וערערה בע"מ2031

      1,196      1,196אל מנאר אגודה בכפר קרע7אלאמל אג' שת' למים בעארה וערערה בע"מ2031

         275         275עלימי דיב10אלאמל אג' שת' למים בעארה וערערה בע"מ2031

      1,556      01,556אל מורד אגודה שיתופית2032
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         -          -0אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -אגבריה גמאל רסמי יוסף  1אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -אגברייה הישאם מוחמד סאלח  2אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -אגברייה נסים מוסטפא יונס  3אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -אגברייה עבדאללה קאסם מחמוד4אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -אגברייה עדנאן מוחמד חאלד  5אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -גברין אימן מוסטפא  6אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         -          -גברין עפיפה אחמד  7אלמשאריף אג' שת' במושירפה2033

         360         0360אל ריאן אג מים שת בעמ2035

      3,113      03,113זמזם אג' שת' בע"מ2036

         -          -אמיר אלי1החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         759         759אייזנשטיין יעקב ואריה2החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

      2,918      2,918אייזנשטיין עמנואל מרדכי יהודה4החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -אילון יצחק קריבולט5החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

      1,041      1,041בחור צבי וחיים6החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         673         673גוטמן אריה ודליה7החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         376         376גרינברג יוסף פולה אשר וחנה9החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         187         187הורנשטיין ברכה10החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         309         309וולקוביץ יוסף11החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         266         266זלץ חנה אליהו ויחיעם12החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -ולקוביץ לוצי13החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

      5,475      5,475לויטה אנה גדעון יצחק ואחרים16החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         437         437מילר לאה דינה יוסף19החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         102         102שורצמן זיו20החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -אפרתי נירה23החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         188         188בונשטיין בשן24החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -דהאן שמעון25החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         191         191ויספיש עקיבא יוסף26החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037
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         383         383וילדר אבשלום ועופר27החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -נבוסלסקי מלכה28החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         102         102רובינשטיין אילנה31החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         383         383וילדר עמנואל32החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -אפלבוים נחמה33החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         -          -טלי מרון  37החקלאי בת שלמה אגו' חק' שת' בע"מ2037

         966         0966מחמוד רשיד יונס  2043

      2,268      02,268מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -נהיה קאסם מחמוד 2מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -חאלד ע'כרים אגרביה 3מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -נהיה אחמד ומוחמד אחד סעיד4מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -מחאגנה סובחי כאלד 5מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -אגרבייה מוחמד תופיק  6מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -נהיה תופיק ערחמן 8מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -אגברייה גומעה 9מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -מחמוד שוקת עותמאן 11מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         164         164מחאמיד רפעאת  12מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -אגבריה מחמוד מוסטפה17מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         116         116גברין אמין פואד  24מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -מחאמיד מוחמד סעיד  31מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         126         126מחאמיד מחמוד שרבלי  33מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         -          -מחאמיד נגיב יוסף  34מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         106         106מחאמיד עבדאללה ג'אזי מופדי  39מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         106         106מחאמיד עימאד ג'אדי  42מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         116         116נהיה טאהה תופיק  47מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         117         117נהיה מחמוד קאסם  48מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         126         126מחאמיד סלאח אברהים  49מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055

         112         112אגרבייה רסמיה מחמוד 50מועאוויה אגש"ח להספקת מי שתיה בע"מ2055
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      1,872      01,872מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -פרנקל אהרון1מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -תמיר פנחס2מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -גדעון יונה3מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -ברנדשטטר יאיר ואתרים4מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -הדרי מודיעין6מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -עוצבה השקעות ופתוח בעמ7מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -לרנר אריה8מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -אשכנזי אפרים10מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -חיותמן מרים12מהדרין בע"מ זיתא2058

         -          -פידל משה14מהדרין בע"מ זיתא2058

    12,353    012,353מי עמי מושב שתופי2060

         273         0273עבדול והב דיל רבקה ונסרולה2108

      6,294      06,294פרדס בחסכון לעובדי חדרה בע"מ2109

         818         0818לאופרמירי-רינה(אורדנג)שוגרמן-צפניה-עבר-ה2112

      4,515      04,515גוטמן חיים ומריה2113

      4,022      04,022אטיאס ארנולד2114

         -          -0קק"ל-זלץ-ואחרים2115

         -          -קק"ל1קק"ל-זלץ-ואחרים2115

         -          -דגני מרדכי2קק"ל-זלץ-ואחרים2115

         -          -מרכז אתרוגי ישראל בע"מ3קק"ל-זלץ-ואחרים2115

         -          -איכנברג מיכאל וישראל4קק"ל-זלץ-ואחרים2115

      4,703      4,703זלץ ואחרים5קק"ל-זלץ-ואחרים2115

         -          -אייכנברג שמעון ומיכאל6קק"ל-זלץ-ואחרים2115

      4,143      04,143חב' חלקות 27 בגוש 10040 ו17- בגוש 211739

      1,541      1,541גרוס אברהם ושמואל2חב' חלקות 27 בגוש 10040 ו17- בגוש 211739

         523         523נובק3חב' חלקות 27 בגוש 10040 ו17- בגוש 211739

         396         0396בורקין חיים-צ'אם מוצרי מזון בע"מ2119
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         723         723נכסי השרון בעמ1בורקין חיים-צ'אם מוצרי מזון בע"מ2119

         837         837קונשטוק2בורקין חיים-צ'אם מוצרי מזון בע"מ2119

         751         751דוד שליט3בורקין חיים-צ'אם מוצרי מזון בע"מ2119

         -          -0אשתר ערן  ואחרים2123

      1,693      1,693לקריץ יורם וירוחם1אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -אשתר בן אפרת2אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -חממי נח אפרוחי3אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -מנצור4אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -לייבל אריה5אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -גולדנברג יחזקאל8אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -אשתר זכריה בן זכריה9אשתר ערן  ואחרים2123

         -          -אשתר אליהו10אשתר ערן  ואחרים2123

         120         120אשתר עירן20001אשתר ערן  ואחרים2123

         253         253דמתי מיכאל20002אשתר ערן  ואחרים2123

      1,391      1,391הרשנזון יורשים20001באר יעקב שותפות2125

         220         220לויט יורשים20002באר יעקב שותפות2125

         -          -פישר שלמה20003באר יעקב שותפות2125

         383         383משורסקי נחמה20004באר יעקב שותפות2125

         675         675קרצב-שכטמן רובין20005באר יעקב שותפות2125

         -          -מנצור מרים (בת יפת בן יעקב ז"ל)20006באר יעקב שותפות2125

         -          -רפיח אברהם20007באר יעקב שותפות2125

         -          -נוביקוב שרה ואביגיל20008באר יעקב שותפות2125

         -          -0באר רווה שותפות לא רשומה2126

      1,532      1,532רוטמן אהוד שאול1באר רווה שותפות לא רשומה2126

         530         530וונס נכסים ובנין בע"מ2באר רווה שותפות לא רשומה2126

         559         559זהבי צבי3באר רווה שותפות לא רשומה2126

         454         454מטעי חדרה בע"מ4באר רווה שותפות לא רשומה2126

         -          -כשר נפתלי5באר רווה שותפות לא רשומה2126
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         947         947ניידרמן סמסונוב6באר רווה שותפות לא רשומה2126

         -          -צחי זוהר1קבוצת עבודי נכסים בע"מ2127

         699         0699ברא"ז אורית-ברא"ז עופר-אטיאס  רעיה2130

         991         0991ברגמן צופיה2131

      1,522      01,522האזור הירוק (1991) בע"מ2132

         190         190רוטמן עזרא3האזור הירוק (1991) בע"מ2132

         666         0666ברק ראובן2133

         -          -ליוואי בן ארי1ברק ראובן2133

         646         0646זוהר יובל-חילו יחזקאל ויהודית-יואל ירושל2134

         906         906י.ו.א.ל. ירושלים אויל קורפוריישן בע"מ1זוהר יובל-חילו יחזקאל ויהודית-יואל ירושל2134

         579         579גלקופף2זוהר יובל-חילו יחזקאל ויהודית-יואל ירושל2134

         528         528ליהדר בע"מ3זוהר יובל-חילו יחזקאל ויהודית-יואל ירושל2134

         783         783גוזמן1גוזמן-צימרמן-נכסי ניצה אפרתי בע"מ2138

         236         236צימרמן2גוזמן-צימרמן-נכסי ניצה אפרתי בע"מ2138

         -          -נכסי ניצה3גוזמן-צימרמן-נכסי ניצה אפרתי בע"מ2138

      1,153      01,153גולדנברג אמנון,חיים,אהרון,אמיתי גבריאל2139

      4,160      04,160גולדנברג חיים ונחמה2141

         -          -0דוד בן דוד-ארמוני יוסף2142

         -          -קנדל צבי וחיה1באר גורדון2144

         -          -אבני אברהם ושרה3באר גורדון2144

         -          -אהרונסון שושנה20004באר גורדון2144

         -          -שפירא משה20005באר גורדון2144

         -          -0דניאלי - אלטברוט - שפושניק2145

      2,402      02,402מטעי ריבה בע"מ2146

      2,502      02,502מרכז אתרוגי ישראל בע"מ2147

         407         407תום שליט4מרכז אתרוגי ישראל בע"מ2147

         -          -0דגון - חב' לגידול דגים2150

         -          -ליובין אבשלום-קנטור משה1דגון - חב' לגידול דגים2150
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         -          -0ברין דניאל-דגון חברה2151

         -          -דניאלי יהודה וארזה1ברין דניאל-דגון חברה2151

         -          -הלביץ ישראל1עינבר ח.ב. השקעות(1995)בע"מ-דולורס דן ומ2154

         -          -קרייניץ2עינבר ח.ב. השקעות(1995)בע"מ-דולורס דן ומ2154

         -          -דן קטרינה20001עינבר ח.ב. השקעות(1995)בע"מ-דולורס דן ומ2154

         -          -עינבר ח.ב. השרעות(1995) בע"מ20002עינבר ח.ב. השקעות(1995)בע"מ-דולורס דן ומ2154

         -          -0הלברשטיין שרה2157

         -          -0הרשקוביץ שרה ואחרים2160

         -          -רוטמן שאול1הרשקוביץ שרה ואחרים2160

         -          -אפרתי מרדכי3הרשקוביץ שרה ואחרים2160

         551         0551אבו טעמה יוסף מסעד2168

      5,584      05,584חב' השקאה בעטה בע"מ2173

         -          -מרכז אתרוגי ישראל בע"מ2חב' השקאה בעטה בע"מ2173

         338         338פורת יצחק3חב' השקאה בעטה בע"מ2173

         425         425ברקאי חנוך4חב' השקאה בעטה בע"מ2173

         -          -ברקוביץ5חב' השקאה בעטה בע"מ2173

         938         938גרוס שמואל אברהם ומרגלית6חב' השקאה בעטה בע"מ2173

      1,690      1,690ליובין אבשלום ויפה7חב' השקאה בעטה בע"מ2173

    11,021    011,021שלמה פרנק בע"מ2174

      2,740      2,740מטעי גן בע"מ20001מטעי גן-קאופמן אליעזר2176

         492         492קאופמן אליעזר20002מטעי גן-קאופמן אליעזר2176

         -          -אבולעפיה14מי חדרה בע"מ2177

         -          -בריקסון זלמן15מי חדרה בע"מ2177

         -          -קסטרול אבא18מי חדרה בע"מ2177

         -          -רבינוביץ ישראל19מי חדרה בע"מ2177

         -          -שטרלמן רחל20מי חדרה בע"מ2177

         -          -מטעי האומה23מי חדרה בע"מ2177

         -          -כפר יוליאנה24מי חדרה בע"מ2177
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         -          -שפע עופות27מי חדרה בע"מ2177

         -          -שלימק חיים28מי חדרה בע"מ2177

         -          -פאיז אסעד עבדאלה39מי חדרה בע"מ2177

         -          -לבוצקין אליהו40מי חדרה בע"מ2177

         -          -גולדשטיין שרה וגדעון45מי חדרה בע"מ2177

         -          -מעון נטוע49מי חדרה בע"מ2177

         -          -כוכבי נחשון50מי חדרה בע"מ2177

         -          -אהרונסון שושנה52מי חדרה בע"מ2177

      2,926      2,926ליכט יצחק-זיסהולף צביה62מי חדרה בע"מ2177

      1,149      01,149א.פ.א.י-.פרי שומרון-החקלאי חדרה2178

      2,886      02,886ליובין אבשלום ויפה2181

         -          -ליובין אבשלום1ליובין אבשלום ויפה2181

         492         492גורביץ דליה (לבית חנקין)2ליובין אבשלום ויפה2181

         121         121לרמן נטע בן משה3ליובין אבשלום ויפה2181

         -          -0צדוק יחיאל ואמנון2187

         -          -0פרדס סגל-סירקיס-נחלת שומרון2188

         255         0255דיין אחים2189

      5,226      05,226כהן מאיר ואחרים2192

         -          -0כפר ברנדס אג מים בעמ2193

         -          -אהרונסון דניאל1כפר ברנדס אג מים בעמ2193

         -          -אבו טעמה אחים1לבוצקין דוד יורשים2197

         -          -0נכסי ניצה אפרתי בע"מ-הרקם יורי פיטר2198

         -          -נכסי ניצה אפרתי20001נכסי ניצה אפרתי בע"מ-הרקם יורי פיטר2198

         463         463הרקם יורי פיטר20002נכסי ניצה אפרתי בע"מ-הרקם יורי פיטר2198

         884         0884בראונשטיין-בלום2202

         282         282יוחנן יוסף1יוסף יוחנן-מולכו-שניידמן2204

         -          -0מעין אסתר בע"מ2205

      6,150      06,150פידרוס השקעות ופתוח בע"מ2207
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    33,314    033,314מטעי קולומביה בע"מ2211

      4,586      04,586אחים רויכמן2212

         -          -0נחליאל שכונה2215

      1,933      01,933סולגוד בע"מ2217

         -          -דגני מרדכי1סולגוד בע"מ2217

         -          -0דגני מרדכי2218

         569         0569דגני מרדכי2220

         -          -דן קטרינה1דגני מרדכי2220

         -          -פילוסוף20002עין שלום שותפות2224

         571         571עו"ד סגל-גיורא טמיר20003עין שלום שותפות2224

         123         123פורמן דב20004עין שלום שותפות2224

         290         290שרוני יורשים20005עין שלום שותפות2224

         -          -רוטמן20007עין שלום שותפות2224

      2,301      02,301זלץ מאירה ואחרים2229

      2,688      02,688פרדס מזרחי בחדרה בע"מ2233

         292         0292סולימני אברהם2234

         290         0290שמואלי עמיחי2236

         -          -אורנשטיין שלום1שמואלי עמיחי2236

         318         0318פרי אור חדרה2237

      4,871      04,871דוד צימרמן2240

      6,154      06,154צימרמן חב לנכס והשקעות בעמ2241

    16,178    016,178קרני יוסף2244

    23,781    023,781קרן אהרונסון בע"מ2245

      2,958      2,958אהרונסון דניאל1קרן אהרונסון בע"מ2245

      1,279      1,279אפרתי אבישי2קרן אהרונסון בע"מ2245

      1,323      1,323אפרתי יורם3קרן אהרונסון בע"מ2245

         121         121עמסי4קרן אהרונסון בע"מ2245

         306         306גינון קדיעה5קרן אהרונסון בע"מ2245
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         605         605אתרוגי ישראל8קרן אהרונסון בע"מ2245

      2,651      02,651נכסי שרון בע"מ ואחרים2250

      7,361      07,361נכסי יעקב ורחל בע"מ2251

    30,874    030,874רוטמן אבשלום2252

    28,752    028,752בקר הדסה2253

         710         710רוטמן חיים בע"מ1בקר הדסה2253

         323         323אושרי2בקר הדסה2253

      2,056      02,056רוטמן אהוד-רוטמן חיים-רוטמן חנה2254

      2,057      02,057רוטמן עמינדב ואחרים2255

      1,417      01,417רוטמן עזרא וחיים2256

         -          -0רויכמן אחים ויורשי פרנק2257

         -          -0רויכמן אחים בעמ2258

         -          -ציפקין1רויכמן אחים בעמ2258

         -          -0בן ארצי גד2259

    11,270    011,270סנילביץ-אייזיק-קובץ ואחרים2263

         -          -0באר שפע שותפות בע"מ2266

         -          -סולימני אברהם1סבח שוקרי ואחרים2267

         -          -סבח שוקרי2סבח שוקרי ואחרים2267

         -          -נסים רפאל3סבח שוקרי ואחרים2267

         -          -0אלם עבד נסר נסראלדין2282

    1,592-        4,300-      02,708בונשטיין אהרון2284

         198         198קפלן אמציה1בונשטיין אהרון2284

         157         157רובינשטיין2בונשטיין אהרון2284

         528         0528חברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ2287

         181         181דר אברהם  7חברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ2287

    21,006    021,006דגי דור בע"מ2291

      1,643      01,643צבי סיטרין - חברת כפר בע"מ2308

         348         348חג' רוחי3מעגן-מיכאל קבוץ2316
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      7,858      07,858חוות מקורה בע"מ2320

         308         0308דור תח' למדגה - משרד החקל' אגף הדיג2321

         -          -0עופר משתלת קקל2322

         -          -אבו אלהג'ה מוראד  6ניר-עציון משק שת' להתיישבות חקלאית בע"מ2328

         -          -0עין חוד כפר שיתופי להתישבות חק' בע"מ2337

         966         966אבו חמדן נאבג1עין-כרמל קבוץ2339

         215         0215הימנותא בע"מ2345

         798         798אשורי איתן1צרופה מושב2348

         798         798אשורי חיים2צרופה מושב2348

      6,563      06,563מאיר שפיה - בית ספר חקלאי2356

         -          -אביסף חברה2מאיר שפיה - בית ספר חקלאי2356

         -          -0שקיף אבו חמדאן2357

         719         0719עבוד ויקטור2372

         460         0460סעיד הלון בן-יוסף2373

         199         0199עבד אל לטיף פריד2377

    17,448    017,448כפר גלים כפר נוער2381

         243         0243מוחסן אחים2397

         363         0363סעב - משפחה2398

         360         0360אל האדי אג שת בערב אלחלף2401

         159         0159קאסם מנסור2402

         437         437גליל עליון1קק"ל מרחב צפון2404

         102         102גליל מערבי וכרמל2קק"ל מרחב צפון2404

      2,354      2,354משתלת גולני3קק"ל מרחב צפון2404

         215         215המשקם משתלה1קרית חיים אגודה הדדית בע"מ2502

         -          -חווה ליצוב חולות2קרית חיים אגודה הדדית בע"מ2502

         125         0125מחמוד אל באשי2546

    19,651    019,651אלהלאל אג"ש להשקאה בכפר קרע בע"מ2578

    15,862    015,862אל ריאד אג' שת' לאספקת מים בע"מ2579
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         -          -0חמזי סעד זחאלקה2581

         623         0623גמיל סעד זחאלקה2582

         251         251מחמיד פריד טאהר 4מי עירון בע"מ2586

         193         193גברין אחמד שיך עבד 6מי עירון בע"מ2586

         280         280מחאג'נה סעיד אסעד16מי עירון בע"מ2586

         -          -בויראת מנאור אסעד18מי עירון בע"מ2586

         126         126בויראת גאזי  19מי עירון בע"מ2586

         232         232מחמיד איאד מוחמד 29מי עירון בע"מ2586

         116         116מחאמיד טאהר  35מי עירון בע"מ2586

         145         145יוסף מוחמד טאהר  36מי עירון בע"מ2586

         290         290חסן מחמוד מוסלמאני38מי עירון בע"מ2586

         218         218מחמוד אחמד עתמאנה43מי עירון בע"מ2586

         151         151מוחמד אחמד עיסא 46מי עירון בע"מ2586

      1,754      1,754יחיא זכי  47מי עירון בע"מ2586

         776         776סעאבנה עבד אלגבאר 48מי עירון בע"מ2586

         116         116נימר חסן חוסיין אלעלמי 51מי עירון בע"מ2586

         117         117יחיה חוסיין זיידאן56מי עירון בע"מ2586

         222         222עלימי עדנאן נימר  57מי עירון בע"מ2586

         290         290מחמוד חסן ביידוסי58מי עירון בע"מ2586

         135         135סעאבנה אחמד עגבאר  60מי עירון בע"מ2586

         145         145אבו שנדי פאטמה מוחמד  61מי עירון בע"מ2586

         145         145גזייל אחמד עבד אלסתאר  63מי עירון בע"מ2586

         126         126מסאלחה מחמוד חסן  68מי עירון בע"מ2586

         338         338עסלה עלי  72מי עירון בע"מ2586

         145         145מוחמד מגזאל . 74מי עירון בע"מ2586

         145         145פנאדקה אברם  75מי עירון בע"מ2586

         483         483עבדאללה חסן עלימי  77מי עירון בע"מ2586

         290         290מוצלח מחמוד מוחמד אחמד  78מי עירון בע"מ2586
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      2,253      02,253אלוני יצחק בית ספר2666

         708         0708אליעז-בנימינה (18-18) בע"מ2667

         -          -0מפעלי גרנות בעמ2668

         -          -0אנגלשטיין שמואל2670

         -          -0וייס משה2672

    30,541    030,541ברקאי קבוץ2673

         -          -0בן דור בנימין2675

    29,040    029,040גן השומרון מושב2676

    50,339    050,339גן שמואל קבוץ2677

         496         0496ולך סופיה מרים2679

         308         0308הנדלר מוריס2682

      1,994      01,994כהן חיימה2684

      6,287      06,287בן דור בני ואחרים2692

         571         571ישורון יורשים2בן דור בני ואחרים2692

         399         399זמיר6בן דור בני ואחרים2692

         562         562פוטש שלמה9בן דור בני ואחרים2692

    63,079    063,079כפר גליקסון קיבוץ2696

    36,107    036,107כפר פינס מושב2697

         338         338שורצמן שלמה1כפר פינס מושב2697

         -          -לויט דב2כפר פינס מושב2697

         494         494רפאת כבהה1אל עריאן  אגו"ש חקלאית למים בע"מ2701

  44,747-   0-44,747להבות חביבה קיבוץ2705

      5,173      05,173אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת2710

         661         661משפחת אבן רקיה1אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת2710

         573         573משפחת אבו עביד2אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת2710

         483         483משפחת עמרנה3אגודת מייסר השיתופית לשאיבה ואספקה מי שת2710

    33,058    033,058מאור מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ2711

    20,488    020,488מגל קבוץ2712
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         -          -נטפים מגל1מגל קבוץ2712

         509         509חב' אלון תחנת דלק מגל3מגל קבוץ2712

         -          -0קפלן אליעזר2713

    33,336    033,336מצר קבוץ2714

         -          -חג אחמד דאוד עמנה2מצר קבוץ2714

         -          -איברהים מוסטפה עתאמנה3מצר קבוץ2714

         -          -אחמד אברהים חסון כבהה11מצר קבוץ2714

         126         126סעיד מחמוד נאגי13מצר קבוץ2714

         483         483מצארווה יוסף אחמד15מצר קבוץ2714

         -          -אבו טועמה מוחמד 18מצר קבוץ2714

    34,254    034,254מענית קבוץ (נרבתה)2715

  13,640-   0-13,640משמרות קבוץ2716

      2,534      02,534נוימן אדם2724

      1,858      01,858עין גדי זאב ועמירם2725

    46,144    046,144עין-עירון מושב עובדים להת' שת' בע"מ2728

         769         769קריגר איתמר1עין-עירון מושב עובדים להת' שת' בע"מ2728

         -          -ליקוטים פיתוח חקלאי בע"מ2עין-עירון מושב עובדים להת' שת' בע"מ2728

    68,322    068,322עין שמר קבוץ2729

         -          -מרכז טכנולוגי מנשה2עין שמר קבוץ2729

    48,594    048,594רגבים קבוץ2736

         -          -0רסמי נדאף2739

         704         0704מטע שומרון בעמ2741

         588         0588שינטל אחים2742

    43,843    043,843שדה יצחק מושב2743

         523         0523שער מנשה המרכז לבר"ן2744

    41,358    041,358תלמי-אל כפר שיתופי להתישבות חק' בע"מ2747

    17,242    017,242אל רזק אג שת בעוספיה בעמ2803

         -          -0מוסטפא בני חסן חואלד2804
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         373         0373גורג ב שוקייר2807

         -          -0הלון עיסא עורד2811

         175         0175כבמאן יוסף נאיף2818

      1,109      01,109מנהל עבדללה מנצור2820

         239         0239מוחמד סלח מחמוד2821

         -          -0כמאל נג'יב מנסור2822

         794         0794נסיב לחקלאות אג2823

         -          -0סקר אחים2825

      8,407      08,407עוספיה אג' חקלאית2826

         -          -0עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -מועין יוסף סקר1עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -סקר אניס יוסף  6עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -סולימאן אבו  פארס  7עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -זאטאם עבדלאללה  זאטב סאבא  8עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -כאמל זידאן אבו  9עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -פואד זידאן אבו  10עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -עובדיה סאבא  11עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -קאידבה סמיר  12עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -אחמד טרביה  14עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -סאלח יוסף  15עוספיה המועצה המקומית2827

         -          -קנג' אבו פארס  16עוספיה המועצה המקומית2827

      5,090      05,090הייצור בע"מ עוספיה2828

    16,739    016,739בני אחווה אגש"ח בע"מ2829

         -          -0חברת המלח לישראל בע"מ2846

           57      10,000-    010,057אגודה החקלאי עתלית בעמ2865

         -          -ועד הספקת מים עתלית1עתלית2866

         -          -חברת המלח לישראל בע"מ5עתלית2866

         -          -קרוזרו יעקב-עדר צאן8עתלית2866
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         173         173רוטשילד רמות9עתלית2866

         -          -0אור ראובן2868

      9,485      09,485אל סאחל אגודה שיתופית2890

    18,361    018,361אל שאטיא אגש"ח למי השק' בפרדיס בע"מ2891

         -          -0פרדיס המועצה המקומית2895

         -          -מוחסין עבד יחיא  2פרדיס המועצה המקומית2895

         -          -גריפאת סאלח  3פרדיס המועצה המקומית2895

         601         0601א.פ.א.י. אג' שת' לפירות א"י בע"מ2901

         -          -0גוש הדרום אגודה בפרדס חנה2903

      9,722      09,722גוש הדרום אגודה בפרדס חנה2904

         -          -סולימני אברהם-סבג'י מורד1גוש הדרום אגודה בפרדס חנה2904

  120,646  0120,646אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

         272         272נודל דוד2אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

         391         391סובול3אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

         180         180הרברט טירט4אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

         167         167תמרי יצחק5אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

      1,948      1,948מפעלי שיקום לפועלים חקלאיים8אג' פרדסי פ. חנה גוש הצפון2905

      3,433      03,433איזנברג מאיר2906

      2,025      02,025איזנברג מאיר ואחרים2907

         -          -0עזיזולה ודוד דיין2909

      4,088      04,088פריימן נתן2911

    17,156    017,156בית ספר חקלאי פרדס חנה2912

         137         0137בר-עוז (ברוזה) אברהם2914

         330         0330סלומון רות ודגן שלומית2915

         -          -0דיין-סטשובר-אוסטר-סלומון ע"י א.פ.א.י2918

         129         129דיין עזיזולה,דיין דוד2דיין-סטשובר-אוסטר-סלומון ע"י א.פ.א.י2918

         101         101סטשובר ע"י א.פ.א.י3דיין-סטשובר-אוסטר-סלומון ע"י א.פ.א.י2918

      5,953      05,953גן דנצינג2919
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         882         0882מרקוביץ הרי2921

      4,870      04,870דיין אחים2923

         831         0831בן יעקב ואחרים2925

         213         213פניני דוד1פרדסי הסכר בעמ2927

         233         233פרדקין מלכה2פרדסי הסכר בעמ2927

      1,681      1,681ברו דוד ובנימין3פרדסי הסכר בעמ2927

         213         213ברזילי יצחק4פרדסי הסכר בעמ2927

         236         236גולדמן דב5פרדסי הסכר בעמ2927

         128         128מורד צבי6פרדסי הסכר בעמ2927

         238         238אור ראובן7פרדסי הסכר בעמ2927

         743         743דנובסקי פנחס8פרדסי הסכר בעמ2927

         571         571הרנס בנימין9פרדסי הסכר בעמ2927

         484         484פוטשניק ירחמיאל ועמוס10פרדסי הסכר בעמ2927

         213         213דיקמן צבי11פרדסי הסכר בעמ2927

         169         169סלע יצחק12פרדסי הסכר בעמ2927

         238         238וינרב יורשים13פרדסי הסכר בעמ2927

         315         315זהבי זאב15פרדסי הסכר בעמ2927

         548         548ינובר יורשים17פרדסי הסכר בעמ2927

         897         897יעקבוביץ משה18פרדסי הסכר בעמ2927

         784         784כגן אברהם20פרדסי הסכר בעמ2927

         105         105כהן דוד21פרדסי הסכר בעמ2927

         102         102כהן עשהאל22פרדסי הסכר בעמ2927

         959         959לוי יפת23פרדסי הסכר בעמ2927

         379         379מוגלבסקי מרדכי24פרדסי הסכר בעמ2927

         592         592שרון אחים25פרדסי הסכר בעמ2927

         531         531ענתבי26פרדסי הסכר בעמ2927

         492         492פגי יצחק27פרדסי הסכר בעמ2927

         213         213פרבזנסקי יצחק28פרדסי הסכר בעמ2927
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         533         533צביליתלבסקי שפרה30פרדסי הסכר בעמ2927

         238         238ראובני יורשים32פרדסי הסכר בעמ2927

         251         251שריג-לביא33פרדסי הסכר בעמ2927

         238         238רבינוביץ זלמן34פרדסי הסכר בעמ2927

         303         303רסיסי יוחנן ומיכאל35פרדסי הסכר בעמ2927

         851         851שומרוני יחיאל36פרדסי הסכר בעמ2927

         259         259שריג-שחר37פרדסי הסכר בעמ2927

         151         151רסיסי יוחנן38פרדסי הסכר בעמ2927

         447         447קרר-ינקו39פרדסי הסכר בעמ2927

         231         231פנטי איזידור40פרדסי הסכר בעמ2927

      1,954      01,954הרשנזון דוד2928

         715         0715הרשנזון זוהר2930

      4,175      04,175וייסטריק ושות'2933

         -          -0וייסמן משה2934

      3,321      03,321זילברמן לודנובסקי2937

      1,486      01,486חנוביץ נחמן2939

         -          -0טוקאיר משה מוסד2943

         809         0809סנדר כהן ליזרובסקי2959

         -          -0קרני יוסף2963

         -          -0לויט אברהם2964

         -          -0לוי שמואל-לוי יפת יורשים2965

         -          -0לוקר אברהם2966

         -          -0לויט ישעיהו2967

      1,510      01,510מטע בעמ2970

      6,192      06,192גלבר ואחרים2971

    31,819    031,819השקאה למטעי פרי הדר בע"מ2972

         924         0924מיכלזון גדעון2973

         555         0555מנדלבוים ושות2974
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         654         0654סטרשנוב יונתן2980

      3,943      03,943אג' פרדס בחסכון בפרדס חנה בע"מ2982

         256         0256סלומון יעקב2987

         -          -0למפורט אסתר2988

         -          -0סעפה בע"מ2989

      1,068      01,068כנעני יעקב2990

         -          -0אלטשולר יחיעם2991

         275         0275אלמגור מרדכי2992

         -          -0פרידנזון דני2993

      1,032      01,032פייזר ושות2994

         -          -0חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         290         290יהודר דינה2חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         290         290שפלר שמואל וש גרנות3חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         266         266בדש יורם5חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         345         345בדש משה7חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         133         133בובריק אברהם8חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         414         414בובריק סטיניצקי9חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,244      1,244ראק הראל10חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109בנימין צבי11חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         414         414הלל דניאל13חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         266         266סמדר מרדכי14חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,196      1,196גרטן דוד15חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -רוזנשפרינג צדוק16חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         345         345מירון מאיר17חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         837         837הריס שרגא18חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      2,338      2,338הררי אמנון19חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         923         923הררי י ובן נתן א20חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         297         297הררי מרדכי21חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995
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         820         820ולד יוסף22חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         195         195חורש יעקב23חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,080      1,080חיותמן וברק24חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         454         454חיותמן זכריה25חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         273         273חיותמן דני26חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         301         301יכנס פסח28חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         195         195גוטלבסקי חיים29חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         407         407לויט אברהם31חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         813         813לויט דב33חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         164         164אבידן משה ונרוית35חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         468         468מלחי מנשה36חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         116         116מנגים רפאל37חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         564         564ניסינקורן יעקב39חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         273         273סגל אהרון ומשה40חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,415      1,415פוטשניק עוזי ועמוס42חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         509         509פרב ראובן44חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         540         540פרידמן שלמה45חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         304         304פריימן יעקב46חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         212         212פשיגודה אהרון47חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         167         167צדוק יחיאל48חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -קפלון אהרון49חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         321         321קריגר משה51חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -רובינשטיין צבי52חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         783         783שאנן שלמה53חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         273         273שמעוני שלמה54חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         820         820שינטל שמואל55חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      3,199      3,199שפהרד עזרא56חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102קונקוס אהרון57חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995
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         400         400חנוביץ רבקה58חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         243         243בן צבי יצחק59חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         588         588אבני שלמה61חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102אוקונובסקי שרגא66חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         133         133אפרתי אברהם68חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109גולדמן מיכאל70חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         116         116גלעדי דוד71חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109ברטן ראובן ויטר75חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102טנקוס מאיר76חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         290         290לויט אהרון79חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         916         916מלמוד שושנה85חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         236         236סופר יהונתן86חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -סטיניצקי הלל87חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109פרח משה90חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         297         297צצקס אקסלברד דוד92חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         116         116ורטהיים גדעון ושולה96חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102שחב שרה97חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         266         266היזנשפרונג יעקב104חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -כהן שלום105חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,056      1,056טבק שניידר109חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102הררי בנימין114חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         468         468רובינשטיין אריה116חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         564         564חנוביץ יצחק117חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         376         376מרקוביץ אסתר ופישל118חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         540         540יחיאל אהרון122חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      2,081      2,081יורשי דבורמן130חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109בנדיק דן132חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         789         789הלברשטיין שרה ואלכסנדר133חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         212         212גלעד יוסף134חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         547         547הריס דוד135חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         212         212פרידמן אורי136חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         133         133שירלי רוז137חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         140         140זרנינסקי138חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,322      1,322גוניק יעקב139חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         345         345בית חולים נוה שלוה145חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -שלום כהן146חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         243         243סלומון מייק147חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         359         359סולימני אברהם ושות150חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         133         133גזע רם151חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      1,288      1,288פוקס צבי ונירה152חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         516         516נבות רינה153חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         321         321לויט יוחנן154חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         461         461גולדמן רפאל156חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102פרטוק עדנה160חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         461         461מנגם שלום161חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         195         195בשארי חיים162חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         680         680חיותמן זכריה ושות'163חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      3,739      3,739גוטמן ג'אן ג'אק גוזף164חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

      3,724      3,724אביסף חברה165חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         219         219קוק ראובן166חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         543         543בר עוז משק חקלאי168חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         400         400גד בן-יעקב169חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         109         109גורדון יעקב170חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102זינגר מרים171חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         236         236יעקב חזנוב172חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         103         103רויז חנן174חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995
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         236         236יוחנן סטרשנוב175חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         321         321בן-יעקב אברהם176חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         212         212ראביד נדב177חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         684         684פריד חיים178חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         349         349הירשברג מיכאל179חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         509         509ארמון אילן180חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         168         168יכנס פסח181חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         560         560ולכינסקי גרשון184חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         127         127בורכרד אליעזר (יורשים)186חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         813         813סלובטיצקי אהוד187חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         359         359פנקס אסתר וחיים190חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         236         236אושרי עמוס192חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         164         164ספקטור אורי193חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         212         212מיכלזון יגאל ואסתר196חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         461         461חוות איש בע"מ197חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         321         321כפר לי בע"מ198חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         454         454סולומון יעקב199חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         243         243זהבי זאב200חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         422         422ויסמן לילי205חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         482         482שוייד שמואל206חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         509         509בן ציון מזרחי דוד208חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         157         157גל משה210חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         171         171גודלמן זיוה211חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         625         625ינאי עוזי214חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         345         345קפלן דבורה215חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         266         266סלע יצחק וזיוה217חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102רסיסי יוחנן218חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         290         290יעקובוביץ אלכס219חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995
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         195         195זוהר דינה ושלמה220חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         516         516אלמגור מרדכי222חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         133         133מעון רמים225חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         140         140זילברשטיין מאיר ויוסף227חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         102         102קפלן משה (דוכן)234חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -היינמן ראובן235חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -גנץ משה239חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         -          -ארבל משה240חב' משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מ2995

         269         0269קליאוט חיים בע"מ2996

         618         0618כרמל  מוצרים טבעיים בע"מ3004

         -          -0דרורי רות3008

         -          -סימן טוב1דרורי רות3008

         -          -דרורי רות2דרורי רות3008

      5,777      05,777שטהל הנס ושות'3011

         -          -שליט דוד20001שליט דוד-השמשוני רות-פיין רוני3012

         -          -השמשוני רות20002שליט דוד-השמשוני רות-פיין רוני3012

         690         690פיין רוני20003שליט דוד-השמשוני רות-פיין רוני3012

         -          -0יגיע אלמגור בעמ3013

         -          -0מטעי עירון3014

         -          -0שפהארד-כרמלי3015

      2,242      2,242חווה חקלאית9קרית ביאליק עיריה3042

         -          -חווה חקלאית6מי קרית ביאליק בע"מ3043

         -          -0בוים משה ומרדכי3051

         297         0297מוסד נעול לילדים שפרעם3066

         -          -שמש4מעיינות אתא בע"מ3070

         123         123דוד מ5מעיינות אתא בע"מ3070

         -          -לידסקי6מעיינות אתא בע"מ3070

         -          -בוים משה7מעיינות אתא בע"מ3070
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         -          -גלפנד9מעיינות אתא בע"מ3070

         -          -קילשטיין ערן ורונן13מעיינות אתא בע"מ3070

         -          -0בורש צבי3102

         150         0150יפה מיכל שיך אבריק3104

         -          -0שורקי שמואל וכהן שבתאי3123

         -          -ינאי מ.1רכסים המועצה המקומית3173

         475         475גורביץ גרשון1מעינות השרון בע"מ3178

         333         333פריזאל ש ובקר2מעינות השרון בע"מ3178

         229         229ולקוביץ פנחס3מעינות השרון בע"מ3178

         400         400חברת יוסף ממלוק בעמ4מעינות השרון בע"מ3178

         482         482קצנלבוגן מאשה5מעינות השרון בע"מ3178

         642         642דור רמי-תלם משה6מעינות השרון בע"מ3178

         827         827לוי יצחק7מעינות השרון בע"מ3178

         328         328מדר ניסים9מעינות השרון בע"מ3178

         454         454מרכוס שמשון10מעינות השרון בע"מ3178

      4,043      4,043סוזיאב זלמן11מעינות השרון בע"מ3178

         803         803פופקוביץ משה12מעינות השרון בע"מ3178

         671         671צוברי שמואל ואברהם13מעינות השרון בע"מ3178

         441         441אביעד שמעון15מעינות השרון בע"מ3178

         121         121פלקוביץ16מעינות השרון בע"מ3178

         733         733שיף אליעזר18מעינות השרון בע"מ3178

      1,193      1,193שרעבי יעקב20מעינות השרון בע"מ3178

         718         718בוירשטיין יצחק21מעינות השרון בע"מ3178

         554         554אבן יהודה ממ23מעינות השרון בע"מ3178

         328         328אבן יהודה אגודה שת24מעינות השרון בע"מ3178

         502         502שרייטר25מעינות השרון בע"מ3178

         379         379לוי נעמי26מעינות השרון בע"מ3178

         144         144שמואלי מרדכי ואחרים27מעינות השרון בע"מ3178
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         195         195גור צבי28מעינות השרון בע"מ3178

         649         649אידלסברג-גולדשמיד29מעינות השרון בע"מ3178

         437         437קרן יוסף31מעינות השרון בע"מ3178

         301         301לוין יוסף32מעינות השרון בע"מ3178

         161         161אמיתי טוביה ויצחק33מעינות השרון בע"מ3178

         273         273עטור דוד34מעינות השרון בע"מ3178

         188         188כרמלי אברהם36מעינות השרון בע"מ3178

         390         390מרכז קהילתי קדימה מחלקת צעירים37מעינות השרון בע"מ3178

      1,015      1,015רומנו מלכה38מעינות השרון בע"מ3178

         -          -כתריאל עובד39מעינות השרון בע"מ3178

         -          -פלמון דן45מעינות השרון בע"מ3178

         -          -פישבין גדי וישראל46מעינות השרון בע"מ3178

         656         656אהרוני יצחק ועזיז משה48מעינות השרון בע"מ3178

      1,654      1,654בכור מנשה49מעינות השרון בע"מ3178

         105         105סמרה יהודה50מעינות השרון בע"מ3178

         -          -זילברמן א.51מעינות השרון בע"מ3178

         -          -כהן יצחק52מעינות השרון בע"מ3178

         104         104גרידיש רחמים53מעינות השרון בע"מ3178

         320         320אוקיקי חיים54מעינות השרון בע"מ3178

         -          - קרמק מאירה, צבי ועידו55מעינות השרון בע"מ3178

         -          -ריכפלד יצחק56מעינות השרון בע"מ3178

         134         134גורן-שטפל ואח'58מעינות השרון בע"מ3178

         -          -חמאווי-מוסקוביץ-סטלמך59מעינות השרון בע"מ3178

         495         495דרוק ישראל60מעינות השרון בע"מ3178

         -          -מחלב אדלה62מעינות השרון בע"מ3178

         219         219אשרף אליהו63מעינות השרון בע"מ3178

         116         116כוכבי דוד64מעינות השרון בע"מ3178

         160         160טל ראובן65מעינות השרון בע"מ3178
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         102         102חסון אשר וויולה68מעינות השרון בע"מ3178

         436         436נגר ראובן70מעינות השרון בע"מ3178

         -          -יאירי יורם71מעינות השרון בע"מ3178

         291         291תעסה אברהם72מעינות השרון בע"מ3178

         -          -בן אהרון אמנון ושות73מעינות השרון בע"מ3178

    14,575    14,575פרדס בחסכון (בקדימה)75מעינות השרון בע"מ3178

      1,836      1,836חדיג'ה סמיר אחמד76מעינות השרון בע"מ3178

         -          -פואד אברהם77מעינות השרון בע"מ3178

      4,448      4,448נתנזון ושות78מעינות השרון בע"מ3178

         -          -ישעיהו עמרם79מעינות השרון בע"מ3178

         -          -סעדיה דוד81מעינות השרון בע"מ3178

         135         135אבני סעדיה ותמר84מעינות השרון בע"מ3178

         -          -עמרם חיים85מעינות השרון בע"מ3178

         708         708מתנס86מעינות השרון בע"מ3178

         540         540מצליח עגיב השקעות בע"מ87מעינות השרון בע"מ3178

         118         118נכסי שרון בע"מ88מעינות השרון בע"מ3178

      1,855      1,855דני לוי91מעינות השרון בע"מ3178

         -          -אורבוך משה96מעינות השרון בע"מ3178

      1,933      1,933פישבין99מעינות השרון בע"מ3178

      1,079      1,079פורת יעקב ושושנה101מעינות השרון בע"מ3178

         -          -ברצקי גרשון102מעינות השרון בע"מ3178

         -          -אהרון ירמיהו1אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -ברעם יעל2אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -נאדו חברה3אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -פורת יעקב4אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -חב חלקה 21 גוש 58024אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -ללינה שינה-שרון אלי7אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -בן ארצי שלום8אבן יהודה המועצה המקומית3179
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         -          -בלקו קרול9אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -גוטר ואחרים12אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -גרשט מרדכי13אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -הורוביץ שמואל14אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -זלינגר שמחה17אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -יריב יעקב ומשה21אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -גולדשטיין סוקול22אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -כהן יהודית נאוה23אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -נכסי שיר בעמ31אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -פלד מרדכי35אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -פרדס בחסכון אבן יהודה36אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -קרניאלי יחיאל וציונה42אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -רודין הולנדר וחנה43אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -רוזן חוה יצחק44אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -שטיין שלום46אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -שילדהויז שלמה47אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -שפק עקיבא50אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -שמואל אלכסנדר57אבן יהודה המועצה המקומית3179

         -          -0אקשטין יוסף3180

         -          -דיסקין שמעון1אקשטין יוסף3180

    41,418    041,418ויצו-הדסים - כפר הילדים והנוער3185

         -          -0החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         242         242אהרוני ירמיהו1החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         933         933איזנשטיין יצחק2החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,059      1,059אמיתי טובה3החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -אפשטיין ישראל4החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,151      1,151אקר דב5החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,105      1,105אקשטיין מרדכי6החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186
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         -          -ארזי ענפז7החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         622         622בוקשטטר יורשים8החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         848         848בירן פנקס9החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -בן יוסף יצחק10החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         852         852בן הרואה מרים12החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         979         979קורין עי שפיט חיים13החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -סקר יוסף14החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      2,349      2,349ברצקי אברהם16החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         507         507גולדנברג זלמן17החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         633         633גלובוצקי אביגדור18החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,059      1,059גרינברג אריה19החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,059      1,059פלד אסתר ומרדכי21החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         910         910וטרמן26החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -יורשי וידרו בן ציון27החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         622         622וינקלר משה28החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -זילברגלד חיה29החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,013      1,013זילנגר יורשים30החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         277         277זלינגר שמחה31החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,217      1,217זקס שמואל32החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,013      1,013חקלאי יעקב34החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         541         541ירקוני זאב יורשים35החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -כהן שלמה36החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         451         451קצנלבוגן צבי38החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,216      1,216קצנלבוגן מאשה39החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         426         426לובלינר הדסה ויחיאל40החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         437         437לרר ברוך42החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,081      1,081פוטש עליזה ושוורצמן גאולה43החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -סגל אברהם44החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186
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         -          -אבלוב אהרון45החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,979      1,979פרדס אחוזת עמיהוד47החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,070      1,070פישביין ישראל48החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         496         496פישבק זקס49החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,220      1,220פלדמן יוסף51החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,013      1,013שאול דוד ואביבה52החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,013      1,013א.ס.ספיר נכסים בע"מ53החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,128      1,128קוזישק נחמה54החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,013      1,013קימל יוסף55החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         898         898אקשטיין יוסף ובניו בעמ57החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,035      1,035קפלן יצחק ואביהו58החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -קריניצי בר כוכבא60החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         645         645בלום סטנלים61החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      3,810      3,810סלומון יעקב62החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,197      1,197ריכטר ישיעיהו63החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         496         496ריקלין אבינועם64החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,082      1,082שוורץ וינר65החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,923      1,923שטיין שלום66החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         507         507שילד הויז שלמה67החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -שיף אליעזר68החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         555         555שיף שמחה69החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -שנצר יוסף70החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -בורד בועז וזהבה71החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -תורגמן משה72החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,002      1,002רביב צבי73החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      1,129      1,129נכסי שיר אבן יהודה בע"מ74החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         598         598רודין נחמה75החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         288         288פרנקל יוסף76החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      1,117      1,117אהרוני מרדכי78החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -רומנו יהודה79החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      2,167      2,167יורשי פרידמן86החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         357         357פורת יעקב ציון ומשה87החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         571         571מנשרי איוב - לוי חיים90החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -זקס שלמה (יצחק)92החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         484         484וונדי לסלי נתן93החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -חב' חלקה 21 גוש 998024החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -ברק אדיט100החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -שפק גיל  101החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -גור צבי ועצמונה102החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -פדוה סגל בע"מ  ח.פ. 104510136575החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -פישבין גד, שמעון, בארי נורית105החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -גולדשטיין סוקול107החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -כהן נאוה,יעל ואילן108החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -פלקוביץ יעקב109החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

         -          -שילדהויז יצחק (חים)110החקלאי אבן יהודה אג' שת' בע"מ3186

      2,449      02,449ר.א.ש.ל. ייזום וניהול נכסים בע"מ3190

         -          -ריכטר1ר.א.ש.ל. ייזום וניהול נכסים בע"מ3190

      1,933      01,933פרדס אחוזת עמיהוד3203

         -          -0פלג אגודה הדדית בע"מ3205

      1,686      1,686רומנו(שטחי אפשטיין יהודה ואח')1פלג אגודה הדדית בע"מ3205

         663         663לזרי אהוד ועוד2פלג אגודה הדדית בע"מ3205

         857         857רומנו (שטחי אורן אסתר - נכטיגל3פלג אגודה הדדית בע"מ3205

      2,811      02,811ריכטר דוד ואחרים3210

      5,208      05,208שותפות באר 32133

      3,306      03,306שותפות באר 32145

      5,593      05,593תל-צור אג' שת' חק' בע"מ3217



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      1,174      1,174מורבד אחים20תל-צור אג' שת' חק' בע"מ3217

         482         482פרידמן פליישר21תל-צור אג' שת' חק' בע"מ3217

      4,825      04,825אשגיב בחכירת משפ' בנדיקט-סלוביצ'יק3231

         -          -ורדין5באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -אביבי7באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -פרידה בנימין וצפורה14באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -רודומין שרה ואליעזר15באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -ששון שלמה16באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -אנטין יגאל17באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -חגואל רפי19באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -פרדס ברנשטיין21באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -אביבי אברהם22באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -בוחניק כלימה23באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -ורבין נח-בנימין26באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -זהבי ברוך27באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -ימפולסקי תמר28באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -ליכטנשטיין אברהם29באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -מרכז אתרוגי ישראל31באר יעקב המועצה המקומית3236

         -          -פלג-זהבי ושות32באר יעקב המועצה המקומית3236

         721         721שחר בנימין ארנטל-אורן-ניניו-אגוזי34באר יעקב המועצה המקומית3236

    16,624    016,624החקלאי באר יעקב אג' שת' חק' בע"מ3238

         -          -אהרוני חיים1החקלאי באר יעקב אג' שת' חק' בע"מ3238

         -          -0רבינוביץ - רז - שטנר3239

         -          -0שחר-ארנטל ואחרים3244

         413         413לרר מאיר2גולות (1998)3245

         526         526בידלובסקי יוסף4גולות (1998)3245

         360         360אנטון נח ושילה אביבה5גולות (1998)3245

         355         355אבאיוב יחיאל7גולות (1998)3245
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         436         436אברהמי אביב8גולות (1998)3245

         338         338רבינוביץ נח ודבורה9גולות (1998)3245

         564         564חגאבי זכריה10גולות (1998)3245

         456         456מזרחי דוד12גולות (1998)3245

      1,235      1,235ספקטור מרדכי14גולות (1998)3245

         342         342פאוזי אהרן18גולות (1998)3245

         935         935רבינוביץ נח19גולות (1998)3245

         319         319זוסמן חנן20גולות (1998)3245

         419         419חנוכה אהרן22גולות (1998)3245

         157         157לוי אברהם23גולות (1998)3245

         349         349ארנון יצחק25גולות (1998)3245

         451         451רודומון אליעזר30גולות (1998)3245

         602         602ורבין בנימין32גולות (1998)3245

         190         190חגאבי שלום34גולות (1998)3245

         466         466גיג בעמ35גולות (1998)3245

         615         615רבינוביץ נח ונורית36גולות (1998)3245

         -          -ספקטור אריה ומרדכי20001ספקטור אריה ומרדכי3255

         -          -מזרחי ישראל20002ספקטור אריה ומרדכי3255

         -          -זילברשטין שלמה20004ספקטור אריה ומרדכי3255

         -          -אנטון בן ציון20005ספקטור אריה ומרדכי3255

         -          -ספקטור מרדכי20006ספקטור אריה ומרדכי3255

         -          -מזובר יחזקאל20007ספקטור אריה ומרדכי3255

         395         0395יצחקי יעקב ואחרים3260

         -          -יצחקי אסתר ויצחק1יצחקי יעקב ואחרים3260

         -          -יצחקי ונטורה יעקב2יצחקי יעקב ואחרים3260

         -          -ונטורה דוד3יצחקי יעקב ואחרים3260

         -          -רוויה5יצחקי יעקב ואחרים3260

         -          -ראובני רחל6יצחקי יעקב ואחרים3260
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -לחוביץ ואחרים7יצחקי יעקב ואחרים3260

      3,883      03,883כפר הנוער י. ז'בוטינסקי בע"מ3264

      9,430      09,430חוות הדגמה צריפין-מש החקלאות3267

         -          -אולמי ראשון בע"מ1פלדמן יעקב ואחרים3272

         -          -פלדמן יעקב20001פלדמן יעקב ואחרים3272

         -          -אגוזי לחוביץ ואחרים20002פלדמן יעקב ואחרים3272

         -          -פרידה בנימין20004פלדמן יעקב ואחרים3272

         -          -אוצרט זאב20005פלדמן יעקב ואחרים3272

    27,624    027,624תלמי מנשה מושב3282

         270         270סימנוביץ ואחרים1תלמי מנשה מושב3282

         551         0551אריוביץ שמואל3300

         -          -0מינהל מקרקעי ישראל3307

      1,492      01,492דנציגר ארנסט3311

         -          -0צוברי זכריה3314

         267         0267מלכי יהודה3328

         -          -0זילברברג3346

         -          -0קפלן רבקה לנגפוס3363

         -          -0רווח מימוני-אלימלך יוסף3364

      6,968      06,968פירסט קואליטי פרופרטיז  וי.אל אל סי3403

      2,170      2,170קולב דוד,שרה, יונתן ואיתאל1פירסט קואליטי פרופרטיז  וי.אל אל סי3403

         -          -מזעקי אמנון2פירסט קואליטי פרופרטיז  וי.אל אל סי3403

         -          -שרעבי ראובן וזכריה8פירסט קואליטי פרופרטיז  וי.אל אל סי3403

         -          -משולם סעדיה ויחיה10פירסט קואליטי פרופרטיז  וי.אל אל סי3403

         -          -זכריה קלימי,ישראל תדמור2גבריאל-קלימי3405

         -          -גבריאל אלון3גבריאל-קלימי3405

    56,571    056,571בית אלעזרי מושב3408

      1,933      1,933יעקב הלמן  1בית אלעזרי מושב3408

    29,951    029,951בניה מושב3410
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      8,568      08,568פרי אור בע"מ נחלת דוד3411

         236         236יפת כוכבי1ברנר המועצה האזורית3413

    60,964    060,964גבעת ברנר קבוץ3415

      5,744      5,744גבעת ברנר נכסים4גבעת ברנר קבוץ3415

      3,486      03,486גבתון כפר3418

      1,817      01,817פרשקובסקי יצחק3420

      1,774      01,774הבאר המשותפת א ש להשקאה בעמ3428

         -          -אופיר יזהר1הבאר המשותפת א ש להשקאה בעמ3428

         -          -מושלין יוסף2הבאר המשותפת א ש להשקאה בעמ3428

         -          -0הכט יוסף3429

         -          -0טרנזליט בע"מ3432

         -          -0החברה לפיתוח צומת בילו בע"מ3437

         -          -0יגיל עזרא3440

         -          -יכין חקל גן ירק20001יכין חקל בע"מ - גן ירק3442

         -          -פרדס בחסכון א20003יכין חקל בע"מ - גן ירק3442

      2,061      02,061פרדס ופקן בחסכון בע"מ3443

         -          -מנדלוביץ ישראל1פרדס ופקן בחסכון בע"מ3443

         610         0610מאורי אסתר3444

      3,056      03,056לפידות מיכאל ודליה3451

         231         0231אליה ציון3459

         -          -0סלומון רפפורט3462

         -          -0אלבז מאיר,סודרי אברהם,סודרי יוסף דוד3465

         -          -הכט יוסף ורינה20001הכט יוסף ורינה-פינקל ראובן3467

         -          -0חדד חיים3469

         -          -0קבוצת דרור3471

    74,931    074,931קבוצת שילר קבוצת פועלים להת' שת' בע"מ3473

         343         343נחלת שלמה בעמ1קבוצת שילר קבוצת פועלים להת' שת' בע"מ3473

    27,701      50,000-    077,701קדרון מושב3474
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הערות

      3,033      03,033קרן אביאל3476

         174         0174כוכבי יהודה3478

         -          -0א.ר.ע.ש. נכסים והשקעות בע"מ3481

         -          -0רום צבי ואחרים3482

         -          -0כהן משה ואחיו3483

         -          -הר ציון עופר1גבעת שמואל המועצה המקומית3504

      1,261      01,261קאופמן שלום3506

         226         226ארקין ישי,הדרה ו-נירה1באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         177         177אדמוני יצחק2באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         154         154הנקין אברהם3באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         182         182הנקין יורם4באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

      1,187      1,187הנקין ישעיהו5באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         323         323ויס ולדד6באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         600         600חזנוב עמרם7באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         128         128חנקין מנחם8באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         241         241לרנר יהודה10באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         533         533סברדלוב משה ויגאל12באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         210         210ספקטור דב14באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         838         838פוקס ירמיהו15באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         243         243קפלינסקי אחים17באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         538         538שפק שלמה18באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         402         402שכביץ וסופר19באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         956         956גני רון בעמ21באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         213         213גפני יהושוע22באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         118         118בראודה נתן25באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         484         484וינר יעקב37באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -קפלן אהרון45באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -קפלינסקי איטה46באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558
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         215         215רוזנר משה48באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         176         176רז אריה55באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         131         131לפשיץ יצחק56באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         103         103הספל יונה58באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         254         254קפלן מאיר62באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -פרנקל יאיר63באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -כורמי חנזריה67באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         285         285הנקין דוד73באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         215         215וגנר פסח ושות75באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -סימן טוב לויאל78באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -פישמן דני ומשה79באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

      1,189      1,189בן שך גד82באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -כספי יואל84באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

      4,383      4,383יכין חקל בע"מ85באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         169         169נירנברג שניאור87באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         -          -דנלי בע"מ89באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         384         384אברוצקר דורון96באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         177         177ישעי ידעי97באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

      1,599      1,599באר אגודה למשקי עזר777באר אג"ש להספקת מים, גדרה בע"מ3558

         108         108זילברמן אבנר1בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         319         319ארקין אליהו2בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         588         588אילן ברוך4בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         596         596ברמן שלום7בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         972         972בן שק חגי8בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         715         715ברדיצבסקי יעקב9בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

      1,010      1,010גוזנסק מאיר ואברהם10בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         155         155הנקין אברהם11בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         450         450הנקין ישעיהו12בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559
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         108         108הנקין עזיהו13בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         709         709הנקין נתן14בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         697         697אחוזת טבעונה17בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         871         871הלל אחים18בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         739         739פון ויזל20בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         679         679וינר יעקב21בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         992         992זדק יעקב23בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         191         191חזנוב דיין גלי24בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         161         161כהנוב אליעזר26בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         -          -לובצקי שמואל ומשה27בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         715         715טסה מנחם לחב דוד ושלמה28בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         131         131מלר אהרון יוסף וולדר היללה29בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         367         367סברצלוב יגאל31בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         120         120סברצלוב משה32בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         114         114קליין משה35בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         337         337קייטון חנה36בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         378         378קפלן אהרן37בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         787         787קפלנסקי אחים38בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         757         757קרמינצקי חנוך39בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         283         283שרביץ ע41בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         185         185שחור אברהם ואליעזר42בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         108         108גומברג שבתי44בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         108         108פוקס ישראל46בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         108         108קוסובסקי מיכאל47בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         108         108שטיאסני ד"ר48בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         108         108גומברג זאב53בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         355         355אהרוני דוד54בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         289         289אדמוני שמשון55בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559
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         193         193אדמוני יצחק56בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         679         679לבנון יצחק ואלקה57בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

         343         343שחור מרדכי59בילו קואופרטיב להשקאת מים אג'3559

    23,090    023,090גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         525         525ויץ יוסף3גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         562         562הירשברג פיליפ4גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         367         367גושן הלר ארגוב5גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         525         525בנקון אסתר7גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         289         289הנקין מרדכי8גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         359         359ערוני נעמי ויצחק9גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         319         319הנקין נתן12גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         290         290ראגוב אורה13גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         282         282הלל יוסף14גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         360         360רז אריה15גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         125         125עמיקם הלל16גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         101         101פרנקל שרה17גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         367         367גדסי סעדיה18גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         290         290אביגדור גבריאל19גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         617         617דנלי בעמ20גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         116         116קרסנה (שביט)21גאולה אג' שת' חק' בע"מ גדרה3560

         -          -0קירט אברהם3562

      1,289      01,289הלל ירמיהו3566

    16,626    016,626מתנחלי אדמות בשיט אגודה3584

         250         250דוקטורי עפרה-דהן טליה1מתנחלי אדמות בשיט אגודה3584

         -          -0יגיל ורדה ורחל3594

      1,146      1,146עשרת לצריכה חקלאית888עשרת בע"מ אג' מים שיתופית3608

    46,662    046,662גן-הדרום מושב3610

    49,085    049,085משגב דב מושב3616
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    35,366    035,366כפר אביב אגודה שת' חק' להתיישבות בע"מ3621

    40,268    040,268כפר מרדכי3622

    42,010    042,010מישר מושב3625

    20,990    020,990שדמה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ3640

      1,274      1,274משק שמי - משק אבירם (לבית שמי)1שדמה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ3640

         108         108קליין משה5שדמה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ3640

    1,797-      12,500-    010,703אהרונסון גד שושנה-לרמן עדנה ורפאל3650

    45,483    045,483חקלאי כפר בילו אג' שת' חק' להתישבות בע"מ3653

      1,202      01,202ארקין-המאירי-סיטקוב3654

         -          -0בית חשמונאי3656

    54,753    054,753בית עוזיאל מושב3657

      1,840      01,840קבוצת בני בנימין3659

         -          -0בלומנטל ישראל3660

      7,698      07,698גבעת שמעון אגודה3661

    11,753    011,753גזר הדסה קיבוץ3663

  125,313  0125,313סיידון גזר אג' חקלא' שיתופית3664

      1,435      01,435גלמן בן עמי וארנון3665

      1,948      01,948גני הדר כפר שת' בע"מ3666

         185         185אהרונסון גד1גני הדר כפר שת' בע"מ3666

         106         106רון ניר ובת חן2גני הדר כפר שת' בע"מ3666

         123         123שרף ישראל וטובה4גני הדר כפר שת' בע"מ3666

         714         0714משאבי מטע בע"מ א'3667

    56,859    056,859גני יוחנן מושב3668

    18,134        5,000-    023,134נאות-אוריאל בתל גזר אג"ח להספ' מים בע"מ3669

    15,142    015,142כרמי יוסף אג' שת' להתישבות חק' בע"מ3670

         -          -0סיטקוב אריה3671

      3,718      03,718שני אברהם3672

         649         0649זהרי ראובן ודוד3673
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      8,257      08,257מורן ישראל ואורית3678

      1,239      1,239קורן אפרים, הילל-שגיא אורנה2מורן ישראל ואורית3678

         -          -0אורשם בע"מ3679

         287         0287חובב ערן ואייל3681

         -          -0רוויה חברת מים3683

    39,565    039,565חולדה קבוץ (גורדוניה)3684

         -          -0חלקת באר בע"מ3686

    40,852    040,852יד רמב"ם מושב3689

         -          -0עירא לוין3690

         495         495אלקיים אבי ופרלה ע"י עירא לוין1עירא לוין3690

         -          -גרשון-מנוחין-ברודי ע"י עירא לוין2עירא לוין3690

      1,986      1,986יכין חקל ע"י עירא לוין3עירא לוין3690

         445         445מנדלביץ גליה ע"י עירא לוין4עירא לוין3690

         284         284פמבין בע"מ ע"י עירא לוין5עירא לוין3690

         568         568רבינוביץ ברנרד ודן ע"י עירא לוין6עירא לוין3690

         460         460קולודנר יגאל ויעל ע"י עירא לוין7עירא לוין3690

    46,879    046,879יציץ מושב3691

    54,040    054,040ישרש מושב3692

         -          -וייס עי יכין חקל1ישרש מושב3692

         -          -חגי קירשנבאום3ישרש מושב3692

         -          -סמדר חברה20002יובל חברת מים בע"מ3693

         -          -0לוי נחום3697

    12,604    012,604כפר בן נון מושב3698

    52,731    052,731כפר שמואל מושב3699

         -          -0ויזל משה ובלה3703

         -          -0משאבי מטע בע"מ ב'3707

         -          -0מלר אביגדור3709

    60,474    060,474מצליח מושב3710
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    28,341    028,341משמר אילון מושב3712

      4,884      04,884משמר דוד קיבוץ3713

         290         0290שילה רות3716

      1,243      01,243הדרי יצחק חקלאות בע"מ3717

    70,667    070,667נען קבוץ3719

    67,626    067,626נצר-סרני קבוץ3721

         -          -0זקרי דוד-זכריה נור אולה וישראל3723

    51,651    051,651סתריה מושב3724

    56,991    056,991עזריה מושב3727

    89,444    089,444פדיה מושב3729

         -          -בעלי עדרים1פדיה מושב3729

         204         0204פרידמן תמיר3731

    61,172    061,172פתחיה מושב3733

    54,051    054,051רמות מאיר מושב3735

    19,199    019,199שעלבים קבוץ3738

         763         0763ארזום - חב' להשקעות ונכסים בע"מ3739

      5,794      05,794זלכה אהרון אלברט3740

         -          -אהרונסון גד ושושנה20001אהרונסון-לרמן שותפות3744

         -          -לרמן עדנה ורפאל20002אהרונסון-לרמן שותפות3744

      7,354      07,354פרשקובסקי  ארנון,יצחק ואריה3749

         -          -0ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפה חטיב1ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         483         483ע אלטיף עבדולה עודה2ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -חסן מוסטפה עודה3ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         360         360לוטפי מראר4ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -אסמע'ל ע רחמן מראר5ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפה עלי פרומי ואחיו8ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -נעים מוסטפה מראר9ג'לג'וליה המועצה המקומית3757
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         -          -אסמעיל מוסטפה מראר10ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -פאטמה ע רחמן עוד11ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,393      1,393מוסטפה עלי כטיב12ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפא ריאן ואחיו13ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -סאלח יוסף שוהאני14ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -אסמעיל חסן עוד15ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמד חסון ענטר16ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         477         477שאקר אחמד סאלח ואחיו17ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמוד מוסטפה סוקי18ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עבד אל עזיז19ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         428         428יורשי איברהים סעיד ראבי ובניו20ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,160      1,160רג'א איברהים ראבי21ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         227         227אדריס מחמוד ערר22ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -אחמד עבדאל רחמן כטיב23ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      2,899      2,899אחמד עבדאללה חלף24ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         924         924אחמד וטאופיק יוסף ראבי25ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         720         720אמין ג'יוסי26ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         676         676אמנה עבדאל לטיף פימה27ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -אסמעיל חסן עודה28ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עמר מתקאל אבו חגלה30ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -יונס דיס סלים שהאני31ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         246         246יורשי עבדאלרחמן עודה32ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -חג מוסטפא כטיב33ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,196      1,196עבדאלרחים עבדאלרחמן כטיב34ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,063      1,063טלב מוחמד ראבי35ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,080      1,080סעיד יוסף דאוד חסנין36ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      3,865      3,865לטיפי נאדי ראבי37ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         902         902מוחמד יוסף שואהני38ג'לג'וליה המועצה המקומית3757



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         966         966סאלח ומחמד יוסף שואהני39ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוחמד תמים עודה40ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמוד סעיד עודה41ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמוד עלי אבו חגלה42ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמוד עלי אלחטאב43ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         580         580מחמוד חסן ענתר44ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מחמוד ערבאט45ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפא עארף גיוסי46ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         360         360יורשי מוסטפא עבדאלטיף פיומי47ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפא חסן עודה48ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוסטפא עבד ריאן49ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         398         398מוראד סדיקה50ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         360         360אסמאעיל ע.רחמן עראר52ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -כיריה ורביחה דיב שהיאן53ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,643      1,643מחמוד עבדאלטיף פיומי54ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מרים אעראר55ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -נעים מוסא עאראר56ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         290         290סאלח אלעבד57ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -יורשי סכרי אבו סנינו58ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -סלים אסמעיל שואהני59ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         720         720סעיד עבדאללה גיוסי60ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

      1,450      1,450סעיד אחמד עודה61ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         108         108ספייה מוסטפה סוקר62ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         171         171ספייה דאר סעיד63ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עבד אלחג'ד מוסא אעראר64ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עבד אלטיף עודה65ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         154         154עבדאלה אבן סריס66ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         483         483עבד אלהאדי חאמש חרובי67ג'לג'וליה המועצה המקומית3757
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         939         939מחמד עבד אלכרים גיוסי68ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         624         624עבד אלכרים מחמד ראבי69ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עבד אלגני אבו חגלה70ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -עטאללה ריאן71ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -יורשי יעקב עיסוי72ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -פאטמה עבד אלרחמן עודה75ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -פאטמה עודה ולוטפי ע.אלרחמן עראר76ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -קאמלה עאראר77ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         387         387רחמי ראבי78ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         683         683שאקר אחמד סאלח ואחיו79ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -חסן מוסטפא עודה80ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -חסן עבד אלהדי אעראר81ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         966         966סודקי מחמוד גיוסי82ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         966         966כאמל מוסטפא עארף גיוסי83ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         304         304עארד מוסטפא עארף גיוסי84ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -חסן עבד אלרחמן עודה85ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -ע רחמן חסין עודה86ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         281         281מוריס כרים88ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -מוחמד אחמד ג'יוסי  89ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -סלאח חלמי גיוסי  90ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -ג'מיל סיף אל דין ג'יוסי  91ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -תאופיק ראבי ואחמד ראבי  92ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -שאקר אחמד סלח ואחיו סאלח-93ג'לג'וליה המועצה המקומית3757

         -          -0סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -מוסטפא מוחמד ראבי1סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -סלאח חלמי גיוסי20001סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -מוחמד אחמד גיוסי20002סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -גמיל סיף אלדין גיוסי20003סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765
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         -          -תופיק ראבי ואחמד ראבי20004סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -טלב ראבי ובני דודיו20005סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -שאקר אחמד סלח ואחיו סאלח20006סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -סעיד עבדללה גיוסי20007סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

         -          -מחמוד פיומי20008סאלח חלמי גיוסי ואחרים3765

      3,999      03,999יוסף מחקל אבו ח'גלה3780

      6,131      06,131פישמן-שטינמץ-לנדאו3792

         233         0233קירשנר משה ורחל3794

         -          -אבן סלים מוגרבי1גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -אונגרס חיים2גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -אכנס ברוס מרדכי3גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -גליקמן נפתלי6גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -דשט יחזקאל8גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -יחיא יהודה15גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -לוי חיים19גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -מזרחי ניסים20גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -מטלון אלברט21גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ממרוד יהושוע22גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ממרוד חיים23גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ענתבי נסים ובניו26גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ביאליק אהרון29גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -רייזן חיים ופוליאנה30גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -צומר דוד32גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -צומר יוסף33גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -קלנברג שושנה-ליס פאול34גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -רוטנברג אברהם35גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -עזהאל ישראל36גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -שכטר זאב37גן יבנה המועצה המקומית3796
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         -          -דנציגר אנסט זהבה ומיכאל39גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -אבו חדרה41גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -פרדס בחסכון אגודה42גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -בלוך משה43גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ביננפלד גודברג44גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -הלוי שמריהו45גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -כהן עוזיאל46גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -לבנון47גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -נשר יוסף48גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -אבירם נחמיה49גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -פרידמן שילוני50גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -קוסובסקי דניאל53גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -קלעי הניג54גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -קסנבאום מוזיקנט55גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -מרים ליס57גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -שוסטר רוזה58גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -עובדיה אריה64גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ניסן לנה65גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -בית אבל66גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -מדמון חיים68גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -בורשטיין ניסן69גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -סעדיה אריה72גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -סעידי סלם73גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -עדני דוד74גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -הרמס שלמה75גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ענתבי נסים77גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -סתחי אהרון78גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -בוטזן שדות79גן יבנה המועצה המקומית3796
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         -          -ברור בשארי80גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -חסן סעיד יהודה81גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -פרבר יצחק84גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -משה ירמיהו85גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -דויטש אברהם88גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -ציפמן ושות91גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -שביטלובסקי יצחק,זיוה וגיל92גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -אשל-הוכברג94גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -בר נס רענן95גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -טלמור מרים-ליס פאול נתן97גן יבנה המועצה המקומית3796

         -          -0כפר אביב-גן הדרום-שתולים3802

      7,252      07,252ס פ פרדס גן יבנה בע"מ3806

         326         0326פישמן דן3810

      3,501      03,501פצ'ורניק-פלדמן-גולד-אילני-סונול בע"מ3828

      1,855      01,855י.ס.פ. מטעי הדר-אשר יוחנן3829

      6,563      06,563קירשנברג ואחרים3830

      6,821      06,821בירשאן עובדיה-חורש רפאל ואחרים3831

    80,711    080,711בית-חנן מושב3835

         -          -אשרוף2בית-חנן מושב3835

    47,496    047,496בית עובד מושב3836

         -          -0פרדס ברנד3837

    28,064    028,064גאליה מושב3840

    18,172    018,172גן שורק מושב3841

    10,703    010,703ירין אסטבלישמנט בע"מ3850

         -          -0גורלנד יורשים3855

      2,024      02,024נוי אליעזר ואחים3856

    33,192    033,192כפר הנגיד מושב3859

      3,614      03,614קובו הוכברג בנגר ושות'3860



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      3,332      3,332פינקל משה ואיתן20001פינקל ובניו-המבורגר אריה3866

      2,062      2,062המבורגר אריה20002פינקל ובניו-המבורגר אריה3866

         612         0612לרר משה-לרר מיכאל3868

      1,657      01,657זיסקינד קפלן ואחרים3874

    31,461    031,461נטעים מושב3879

         164         164קורן שמואל3נטעים מושב3879

         144         144מרום חיים סעתי חווה6נטעים מושב3879

    10,862    010,862ביקל גדעון3883

    16,407    016,407עיינות - בי"ס החקלאי התיכון3884

         752         752שדה אבנר1עיינות - בי"ס החקלאי התיכון3884

    19,329    019,329פלמחים קבוץ3888

      3,863      03,863אלמוג דניאל  ונורית3889

      4,316      04,316מלקינד  זהבה3895

      3,032      03,032קפלן זיסקינד ואחרים3896

      2,028      2,028עמיעד אמוץ- עמיעד רנה1קפלן זיסקינד ואחרים3896

         269         269חרודי פרדס20001חרודי דן - אליאש א.3897

      2,686      2,686אליאש פרדס20002חרודי דן - אליאש א.3897

      1,435      01,435גן הדרים בע"מ3900

    58,175    058,175בני דרור מושב3931

         564         564צור אהרון ודינה1בני דרור מושב3931

         -          -פכטר טובה2בני דרור מושב3931

         -          -מוסטובסקי זאב3בני דרור מושב3931

         102         102משק סבה4בני דרור מושב3931

         -          -שטיין - בורשטיין6בני דרור מושב3931

         -          -0ש. צ"ח - יבוא ושווק בע"מ3935

         962         962פרדיס דן1ש. צ"ח - יבוא ושווק בע"מ3935

         -          -0עין שריד - ועד מקומי3942

      5,498      05,498עין שריד אג' חקלאית3943
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(מ"ק)

סה"כ 
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הערות

      9,085      09,085האחים דוד3949

  136,343  0136,343חרות מושב3950

         -          -ברייר אילן7חרות מושב3950

0-213,866כפר הס מושב3954  -55,000      #######

      2,331      2,331לב טוב יורם2כפר הס מושב3954

         -          -כפר הס נכסים3כפר הס מושב3954

  51,275-   0-51,275כפר יעבץ מושב3955

         -          -0כפר עבודה חב נעורים(מש העבודה והרוחה)3956

         -          -0לויתן נחום עדה וראובן3960

         -          -בוטקין כהן1לויתן נחום עדה וראובן3960

         -          -יורשי ויסמן2לויתן נחום עדה וראובן3960

         -          -פרדס בחסכון3לויתן נחום עדה וראובן3960

         -          -רוזנברג אני פרדס בע"מ4לויתן נחום עדה וראובן3960

    12,424    12,424פרות אלפסי - ש.מ. שיווק הדרים5לויתן נחום עדה וראובן3960

    81,611    081,611מהדרין בע"מ (משמרת)3969

         326         326יעקובי דוד1מהדרין בע"מ (משמרת)3969

0-277,061מהדרין בע"מ כפר הס3970  #######

      1,129      1,129סעיד מוחמד מנסור2מהדרין בע"מ כפר הס3970

         477         477חוסין אברהים מנסור3מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,750      1,750יורשי תאופיק מנסור4מהדרין בע"מ כפר הס3970

         400         400מחמוד יוסף מנסור5מהדרין בע"מ כפר הס3970

      3,302      3,302מנסור עלי אחמד6מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,883      1,883כהן יוסף8מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,696      1,696חסון עבדול רחים בשארה9מהדרין בע"מ כפר הס3970

         821         821ע. ראוף עלי שביטה10מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,208      1,208ע לטיף יסין בשארה11מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,530      1,530מנסור חסן מוחמד12מהדרין בע"מ כפר הס3970

         477         477יורשי חוסיני מוחמד מאסרוני15מהדרין בע"מ כפר הס3970
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סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         580         580אברהים מוחמד מאסרווי16מהדרין בע"מ כפר הס3970

         998         998יסין ע אלגני בשארה17מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,208      1,208עבד קאדר בשארה18מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,208      1,208מנסור ע' פתח פהמי19מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,929      1,929ללצוק ש ואחרים20מהדרין בע"מ כפר הס3970

         167         167מחמד סלומן עבדל חי21מהדרין בע"מ כפר הס3970

         418         418איברהים יוסף בשארה23מהדרין בע"מ כפר הס3970

         836         836חסן סעיד סולטאן24מהדרין בע"מ כפר הס3970

         660         660יוסף ומחמד מנסור25מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,256      1,256חוסיין סעיד סולטאן26מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,225      1,225כהן חן27מהדרין בע"מ כפר הס3970

         256         256יעקבי דוד28מהדרין בע"מ כפר הס3970

         -          -בורד בועז29מהדרין בע"מ כפר הס3970

         600         600מנקר30מהדרין בע"מ כפר הס3970

         428         428מחמוד אברהים בשארה31מהדרין בע"מ כפר הס3970

      2,836      2,836רוזנגרטן לויטן32מהדרין בע"מ כפר הס3970

      2,032      2,032אחסאן עבדול רחים בשארה33מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,659      1,659עדנאן עבדול רחים בשארה34מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,287      1,287ניצן אורי38מהדרין בע"מ כפר הס3970

         859         859פרידמן יוסף39מהדרין בע"מ כפר הס3970

         399         399אחמד  יוסף מנסור40מהדרין בע"מ כפר הס3970

         399         399אברהים יוסף מנסור41מהדרין בע"מ כפר הס3970

         477         477אחמד  אברהים מנסור42מהדרין בע"מ כפר הס3970

         720         720יורשי חסן אברהים מנסור43מהדרין בע"מ כפר הס3970

      1,176      1,176פטמה לוטפי סולטאן45מהדרין בע"מ כפר הס3970

         214         214אמנה חסן שביטה46מהדרין בע"מ כפר הס3970

         730         730קאהר יוסף ע. חי47מהדרין בע"מ כפר הס3970

         660         660בורהאן ואסמעיל ג'לג'ולי48מהדרין בע"מ כפר הס3970
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         272         272יעקבי מנחם49מהדרין בע"מ כפר הס3970

         382         0382מ.א. לב השרון3971

0-159,836משמרת מושב3972  -32,500      #######

  87,184-      50,000-   0-37,184עזריאל מושב3979

0-240,126עין ורד מושב3980  -10,000      #######

         -          -דוד יוסף1עין ורד מושב3980

      1,251      1,251טל יוסף וזיוה כהן5עין ורד מושב3980

  52,461-   0-52,461פורת מושב3985

         -          -יפת בנימין1פורת מושב3985

      5,833      05,833קפלן יאיר ואחרים3993

      3,558      3,558להבי קפלן1קפלן יאיר ואחרים3993

         -          -0ארליך אבינועם3999

         -          -0גרינברג ליאון4010

         272         272נחשון3המרוה אג' שת' להספקת מים4013

         218         218זילברברג4המרוה אג' שת' להספקת מים4013

      1,294      1,294מלמוד-כסליו6המרוה אג' שת' להספקת מים4013

      2,516      2,516רוזנבאום גיורא8המרוה אג' שת' להספקת מים4013

         805         805המרוה למשקי עזר777המרוה אג' שת' להספקת מים4013

      9,908      9,908המרוה לצריכה חקלאות888המרוה אג' שת' להספקת מים4013

      7,905      7,905פרדס בחסכון1מי הוד השרון בע"מ4014

         212         212בלאוס צמח ויצחק2מי הוד השרון בע"מ4014

      2,684      2,684וינקלר שמואל3מי הוד השרון בע"מ4014

         272         272כלף יחיאל4מי הוד השרון בע"מ4014

      2,264      2,264אוהד ראובן5מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -פרל אחים6מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -שובלי יהודה7מי הוד השרון בע"מ4014

         595         595שטיין רוזנבלום8מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -שלום חיים9מי הוד השרון בע"מ4014
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הערות

         -          -שלום עובדיה10מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -לויתן בן ציון11מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -שטיינפלד בנימין12מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -שפיר ישעיהו ויזהר, שקד דינה13מי הוד השרון בע"מ4014

         430         430חלד בנימין ד"ר14מי הוד השרון בע"מ4014

         430         430ריינר שמואל, מלאכי וישראל15מי הוד השרון בע"מ4014

         401         401כברה שלום16מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -זלטקין פרידה17מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -טודרבס ואחרים18מי הוד השרון בע"מ4014

         272         272בראון ובניו מדגרת עופות21מי הוד השרון בע"מ4014

         244         244שרייבר מדגרות בעמ22מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -יכין חקל-שיקום פועלי בנין23מי הוד השרון בע"מ4014

         449         449שהם עמיר25מי הוד השרון בע"מ4014

         164         164בראל יוסף26מי הוד השרון בע"מ4014

      6,466      6,466חרך משה (בקלש,ריינר)28מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -בגדדי שאול  29מי הוד השרון בע"מ4014

         728         728אלגריסי יוסף30מי הוד השרון בע"מ4014

      3,542      3,542עוזר איתן31מי הוד השרון בע"מ4014

         304         304עבודי מאיר  32מי הוד השרון בע"מ4014

         335         335גור ישראל ואחרים33מי הוד השרון בע"מ4014

         230         230גלעד אורי34מי הוד השרון בע"מ4014

      1,375      1,375פרדס בחסכון מגדיאל35מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -דודין בונה36מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -פומרנץ37מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -מלץ38מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -אהרוני יעקב ומאיר40מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -נביאס משה41מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -גלעד אלטבויר42מי הוד השרון בע"מ4014
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(מ"ק)
הערות

         -          -סובלמן ושות43מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -וינרוב44מי הוד השרון בע"מ4014

         -          -גן מגד4הוד השרון עיריה4015

         -          -קבוצת מגדלי ירקות6הוד השרון עיריה4015

         -          -וייס יעקב7הוד השרון עיריה4015

         -          -המר שרף8הוד השרון עיריה4015

         -          -גוטשלק היינס9הוד השרון עיריה4015

         -          -שפירא יואלזון15הוד השרון עיריה4015

         -          -בלונדר נחום25הוד השרון עיריה4015

         -          -קלישבסקי יוסף36הוד השרון עיריה4015

         -          -בן מנחם י.50הוד השרון עיריה4015

         -          -קליינמן51הוד השרון עיריה4015

         -          -גינסבורג לודביק54הוד השרון עיריה4015

         -          -המועצה למדגרות שרייבר55הוד השרון עיריה4015

         -          -שירן ליבר57הוד השרון עיריה4015

      1,031      1,031זיו אב20001זיו אב-גלעדי-שנסי-ח עזרא4017

         -          -גלעדי שנסי20002זיו אב-גלעדי-שנסי-ח עזרא4017

         -          -עזרא20003זיו אב-גלעדי-שנסי-ח עזרא4017

      2,445      02,445זקיף ש. ואחרים4018

      3,913      03,913ארצי אברהם וכחלון4022

    33,327    033,327כפר הדר מפעל המים אג' שת' בע"מ4024

         -          -0מבוע אג' הדדית בע"מ4027

      3,465      3,465קב מגדלי ירקות3מבוע אג' הדדית בע"מ4027

    13,856    13,856מבוע אג לחקלאות20002מבוע אג' הדדית בע"מ4027

         -          -0פרדסי עפרון יצחק בע"מ4033

    38,507    038,507רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

         533         533עפרון1רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

      1,405      1,405גזונדהייט3רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         748         748רון נאוה- אידה סלים-טרשי רוקי וחזי ואחרי4רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

         518         518שפירא חיילה שפירא8רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

         231         231לוונטל עמוס9רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

         -          -קבלי גבריאל10רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ4039

      4,153      04,153פרלשטיין - בורשביץ4043

      9,372      09,372אלישמע מושב4055

         803         0803רוטרו יצחק-מקסימיליאן משה - נוה ירק4058

         565         0565אלניר-אביצור4060

         948         948דרור גינת ואחיות(מקודם גוטסמן)1אלניר-אביצור4060

    64,326    064,326גבעת ח"ן4063

         -          -גוטסמן1גבעת ח"ן4063

         547         547לסקי צבי3גבעת ח"ן4063

         547         547זיס שלום4גבעת ח"ן4063

         437         437עקרבי בן ציון5גבעת ח"ן4063

      1,931      1,931פרויז גאולה-הושנג גאולה6גבעת ח"ן4063

         994         994סוקולנסקי8גבעת ח"ן4063

         328         328כסלו10גבעת ח"ן4063

         994         994רמות השבים11גבעת ח"ן4063

      1,118      1,118משקי עזר12גבעת ח"ן4063

         290         290נמרוד מנדל13גבעת ח"ן4063

         793         793מלכוב ניר14גבעת ח"ן4063

      1,456      1,456טלמור מרים16גבעת ח"ן4063

         735         735וייס-צחור18גבעת ח"ן4063

         359         359לסק19גבעת ח"ן4063

         437         437 מנדל יהונתן20גבעת ח"ן4063

      8,436      08,436גני עם מושב עובדים להת' שת' בע"מ4064

    16,773    016,773ירקונה מושב4073

      7,322      07,322כנף לבנה בע"מ4076



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    42,310    042,310כפר מל"ל מושב4078

         336         336ברקאי רונן8כפר מל"ל מושב4078

         834         834סגל מרים9כפר מל"ל מושב4078

         417         417זבידה רחמים10כפר מל"ל מושב4078

         182         182קרופניק יהונתן11כפר מל"ל מושב4078

         259         259מלמוד עוזי12כפר מל"ל מושב4078

         247         247כסלו שלום13כפר מל"ל מושב4078

         266         266מלמד מנשה14כפר מל"ל מושב4078

         255         255גרבינר דבורה15כפר מל"ל מושב4078

         359         359אביגדורוב הדסה16כפר מל"ל מושב4078

         181         181כסלו גיל17כפר מל"ל מושב4078

         284         284מלמוד יובל18כפר מל"ל מושב4078

         281         281כברי פנינה19כפר מל"ל מושב4078

         427         427כץ צבי20כפר מל"ל מושב4078

         355         355מלמוד אריה21כפר מל"ל מושב4078

         214         214תגר יעקב22כפר מל"ל מושב4078

         300         300גוטסמן עמיאל23כפר מל"ל מושב4078

         -          -פרלמן גדעון24כפר מל"ל מושב4078

    77,029    077,029נוה ירק מושב4087

         617         617סלונימסקי1נוה ירק מושב4087

    12,255    012,255עדנים מושב4091

         -          -אביבי אליהו2עדנים מושב4091

      5,982      05,982רסמי דקה4099

         985         0985אחמד ע פתאח א נדאף4100

      3,706      03,706ראס אלעין אג' שת' חק'4101

    19,528    019,528אלבהגה אג' שת' באיבתן4102

      1,780      01,780אל ירמוק אג' חק' שת' בע"מ4103

    17,394    017,394אל עדל אגודה4104



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 
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שם צרכן ראשי
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צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 
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פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0אל סרור אגודה שיתופית  לאספקת מים בפכר י4105

         -          -אל סרור אגודה1אל סרור אגודה שיתופית  לאספקת מים בפכר י4105

    11,726    011,726אלע'דיר אג"ש להשקאה בביר סכה בע"מ4106

         360         0360אל תסאמח אג שת חק4107

      1,916      01,916ודיע גוליה-ביר אל סיכה4108

         -          -אבו ג'וליה1ודיע גוליה-ביר אל סיכה4108

      3,486      03,486בן חיים וכהן4110

      1,739      01,739בדראן עומר,סעדה,עבדאללה4111

         -          -0אל נגאח אגודה4112

      2,029      02,029בן שהין אמינה ויוסף4115

      2,753      02,753בית ספר חקלאי ימה4123

      1,558      01,558סלים עבד אלפאתח-זמר4124

         562         0562כטאוי מוסטפא עלי4125

         654         0654עבדול פתח אבו יסין4130

      5,564      05,564אלמנפעה אגש"ח למי השקאה בימה בע"מ4131

      5,777      05,777מוחמד ע.אלרחמן עומר ושות'4132

         374         0374טאלב אבו חבלה-אחמד ע.רחמן עומר4133

      1,888      01,888אבו סארה ושות'4137

         338         338כאמל טיבי20001כאמל טיבי-גאנם עבדאללה ואחיו4139

      4,281      4,281גאנם עבדאללה20002כאמל טיבי-גאנם עבדאללה ואחיו4139

    72,931    072,931גאולים מושב4140

      1,246      01,246גנות הדר מושב4141

    32,699    032,699ינוב מושב4149

         -          -חברת רגב3ינוב מושב4149

    21,599    021,599מעין בית ליד אג' שת' חק' בע"מ4153

0-348,086מהדרין בע"מ פרדסיה4154  #######

         -          -הדרי שלמה1מהדרין בע"מ פרדסיה4154

         -          -מטעי מרחב בכפר יונה2מהדרין בע"מ פרדסיה4154
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -גני יוסף בכפר יונה3מהדרין בע"מ פרדסיה4154

         -          -0עוזי ויהודה בע"מ-א.ש.פ.ר נכסים4155

0-148,928נורדיה מושב4156  -87,500      #######

    39,248      50,000-    089,248ניצני עוז מושב4157

    89,840    089,840צור משה מושב4167

      1,820      1,820בית חולים לחולי נפש1צור משה מושב4167

         198         198אשכנזי רחל5צור משה מושב4167

         161         161דורף אשר7צור משה מושב4167

    36,977    036,977שער אפרים מושב4172

      1,305      1,305עטיה מוחמד מטני1שער אפרים מושב4172

  37,220-   0-37,220תנובות מושב4179

    34,467    034,467אייל קיבוץ4190

    24,005    024,005מהדרין בע"מ (גן חיים)4194

    38,299    038,299גן חיים מושב4195

    29,841    029,841ירחיב מושב4208

    20,126    020,126מהדרין בע"מ (צופית)4211

      2,425      02,425מהדרין בע"מ (אייל)4212

         262         262חג מוחמד אבו דייה20001חד מוחמד אבו דייה וחג סלח בללו4213

         -          -חג סלח בללו20002חד מוחמד אבו דייה וחג סלח בללו4213

         -          -0מוסטפה מוחמד א. שרים4214

    51,505    051,505נוה ימין מושב4217

    80,824    080,824ניר אליהו קיבוץ4218

  153,197  0153,197צופית מושב4224

         140         140ורנר ישראל5צופית מושב4224

         138         138כהן ישעיהו7צופית מושב4224

    56,765    056,765צור נתן מושב4226

         -          -חברת עוף מים5צור נתן מושב4226

         -          -דיאב איברהים חמדאן ואחיו6צור נתן מושב4226
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -סיגל יעקב אלסברג יהודית7צור נתן מושב4226

    41,484    041,484בית ברל - מרכז לחנוך השכלה ומחקר4228

    10,437    10,437ס נ א טרוסט1בית ברל - מרכז לחנוך השכלה ומחקר4228

  125,679  0125,679רמת הכובש קיבוץ4232

         379         0379מזרחי תמר4233

    98,688    098,688שדה ורבורג מושב4236

         188         188אקסלרוד אלמגור1שדה ורבורג מושב4236

         -          -מרגולין2שדה ורבורג מושב4236

         328         328זק3שדה ורבורג מושב4236

      1,005      1,005לוסטיג4שדה ורבורג מושב4236

         -          -זלינגר ואחרים5שדה ורבורג מושב4236

      1,008      1,008שמואל תנא ושות'10שדה ורבורג מושב4236

         157         157בנדע ירקוני תמר11שדה ורבורג מושב4236

      3,636      3,636פרידמן-גוטמן13שדה ורבורג מושב4236

         127         127אורי דוד22שדה ורבורג מושב4236

    46,772    046,772שדי חמד מושב4237

      1,256      1,256מוסטפה מוחמד א.שרים1שדי חמד מושב4237

      2,040      02,040בורהאן אלשנטי   4238

    25,425    025,425תל אשר-מפעל המים4242

         -          -0בוקסר אברהם ויצחק4258

    27,256    027,256בית גמליאל מושב4259

    16,668    016,668בן זכאי מושב4261

    24,129    024,129בני דרום מושב שיתופי4262

      1,282      01,282יבנהדר אג' שת' חק' ברחובות בע"מ4274

    62,990    062,990יכין חקל בע"מ4275

    46,920    046,920יכין חקל מטעים חדשים סוכריר4276

      2,407      2,407פרדס דוידזון1יכין חקל מטעים חדשים סוכריר4276

      7,293      7,293מפעלי שיקום לפועלים חקלאיים בע"מ3יכין חקל מטעים חדשים סוכריר4276
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סה"כ 
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הערות

      2,855      02,855ניר גלים מושב שתופי4292

      1,451      1,451קלר אחים1ניר גלים מושב שתופי4292

         665         665פטיגורו4ניר גלים מושב שתופי4292

         -          -0תעבורה מיכלי מלט בע"מ4300

         205         0205בסרבי כרמל4301

    13,646    013,646יבנה קבוץ4309

    53,956    053,956אודים כפר שיתופי בע"מ4330

         -          -0פוגץ בע"מ - פלדמן יניב4331

         516         516אייזנמן מלמד ואחרים1פוגץ בע"מ - פלדמן יניב4331

         -          -אנקלביץ זאב2פוגץ בע"מ - פלדמן יניב4331

         -          -בק משה1באר משותפת4334

         -          -פרדס בחסכון20001באר משותפת4334

         -          -יכין חקל20002באר משותפת4334

    37,933    037,933בית יהושוע מושב4335

    54,350    054,350בני ציון מושב4337

         -          -בראון ובניו7בני ציון מושב4337

         728         728לוי שמעון יוכבד ועמוס10בני ציון מושב4337

    62,205    062,205בצרה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ4338

         656         656משקי עזר 10 יחידות דיור 121בצרה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ4338

    10,075    010,075געש קבוץ (נכסים)4342

    34,930    034,930גליל ים הקבוץ המאוחד4343

         -          -לזרוביץ מרצל2גליל ים הקבוץ המאוחד4343

    75,309    075,309געש קבוץ4344

      6,015      06,015נכסי שרון בע"מ-בר ען השקעות בע"מ4349

      4,719      04,719סלוין-קפלן4350

         -          -0שותפות מכון בני ציון4356

    12,569    12,569שלזינגר גרשון - בשותפות עם גלי בוקר1שותפות מכון בני ציון4356

         -          -וולדובסקי ושות20001שותפות מכון בני ציון4356
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שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -לפיש סיציליה20002שותפות מכון בני ציון4356

         -          -קורגן ישראל20003שותפות מכון בני ציון4356

         -          -לותן ד"ר20004שותפות מכון בני ציון4356

         -          -וולפיש סיציליה20005שותפות מכון בני ציון4356

         -          -לוי שמעון יוכבד ועמוס20006שותפות מכון בני ציון4356

         -          -חב' נאות בני ציון, גורדון, אליסון, פראם20007שותפות מכון בני ציון4356

      1,738      1,738י. בראון ובניו בע"מ20008שותפות מכון בני ציון4356

      4,571      04,571פרדס בני ציון-יכין חקל4363

         557         557אלי רואש-חב' לבנין והשקעות בע"מ1פרדס בני ציון-יכין חקל4363

         494         494שיווק בן בקר בע"מ2פרדס בני ציון-יכין חקל4363

    28,400    028,400יקום קבוץ4364

    11,429    011,429מעין חנה אג 'שת' חק'4367

      3,528      3,528בק נחום ומשה1מעין חנה אג 'שת' חק'4367

    45,254    045,254כפר נטר מושב4368

      6,578      06,578פרדס מן4376

      4,183      04,183נוה הדסה כפר נוער ציוני ע"י תל יצחק בע"מ4380

         -          -שור אברהם1נתיב אגודת מים שתופית בע"מ4381

         -          -רומנו7נתיב אגודת מים שתופית בע"מ4381

    28,545    028,545בר אל-נכסי שרון-רגב4383

         -          -באומן-אהרונוב2בר אל-נכסי שרון-רגב4383

         -          -0רבי יעקב4389

         -          -בלוך דוד2רבי יעקב4389

      2,148      2,148רוזנצוייג שבתאי יורשים20001חוות רונית בע"מ4390

      3,045      3,045חוות רונית בעמ20002חוות רונית בע"מ4390

    55,781    055,781רשפון מושב4392

      1,001      1,001שכונת ארסוף1רשפון מושב4392

    76,495    076,495שפיים קבוץ4395

      1,338      01,338שרות בתי הסוהר תל מונד4396
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    32,437    032,437תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת' שת' בע"מ4400

         -          -בק משה מליכאלי נילי ובק רינה7תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת' שת' בע"מ4400

      6,268      06,268עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         477         477עבד אלחלים חג אברהים1עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         532         532עבד אלקאדר חג אברהים2עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -אחמד אסעד אבו עמשה5עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -מחמוד סלימאן ע אלחלי8עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         198         198אברהים מוחמד חג יחיא ואחיו ע אלגבאר9עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         246         246מוחמד ע רחים שרעב יחיה10עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         156         156כאמל ע אלרחמאן חג יחיא13עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         265         265מחמוד אסמעיל תקלה14עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243חלמי חסין עבדול קאדר15עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243יורשי אחמד סעיד חג אסעד16עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         355         355יורי נאסר נסראת ואחיותיו17עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         221         221זוהיר ע אלקאדר אבו ערישה18עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         114         114יורשי ע אלרחים חג חסון חג יחיא19עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         210         210פאיז אבו זיאר20עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         118         118עבד אלרחמאן אחמד חאג' יחיא, 21עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         153         153אברהים מוחמד ע עזיז22עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         479         479מוחמד ע כרים שרעב23עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         216         216חסן חסין נעים מסארוי24עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         277         277יורשי סלים מוחמד טיבאוי25עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -ע אלסתאר אחמד הדהד חג יחיא26עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         418         418ע אלפתאח מרזוק חג אסעד30עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         146         146סובחי ע אלרחים חג יחיא31עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         189         189אחמד מוחמד עיסא עאזם32עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         197         197עבדל קאדר עלי דסוקי33עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         535         535מוטפא אסעד גאבר34עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410
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         272         272ע אלרחים מחסן גאבר35עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         263         263חסן עלי חגי עלי37עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         263         263עבד אל חכים עלי חגי עלי38עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         107         107ע אלפתאח אסעד עמשה43עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         114         114אחמד מוסטפא מוחמד אבו עזיזה44עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243מוחמד חסן אבו אצבע מסארוה45עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         217         217סבחה יוסף מוסטפא תיים46עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -ע אלעזיז מוחמד יחיא47עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         263         263מוסטפא ע אלחפיז גבאלי49עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         263         263גמיל ע אלחפיז גבאלי50עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         147         147ע אלחמיד מוחמד חג יחיא51עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         300         300ע אלמנאן כאמל חג חסן ואחיו52עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243טאהר מוחמד אסמעיל חג יחיא57עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243פתחי אחמד חסן מסרווה58עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         243         243אברהים אחמד חסין מסרווה59עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -חסין אסעד אבו עלי ואחיותיו61עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         244         244אחמד מוחמד עאסי ואחרים64עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         169         169עדנאן ע אלפתאח ע אלרחים חג יחיא65עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         240         240עארף ע אלרחמאן חג יחיא ואמו66עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         255         255מחמוד ע אלרחים חג יחיא69עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         107         107סלים ע אלרחים חג יחיא73עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         300         300ע אלחמיד מוחמד ע אלקאדר74עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         176         176יורשי אחמד אברהים אסעד חג יחי76עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         899         899ע קאדר כסאב80עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         973         973יורשי נמר סולטני83עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         146         146אחמד אלרחמאן ע אלקאדר דאוד עאז85עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         146         146מוחמד אלרחמאן ע אלקאדר דאוד עאז86עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         172         172מחמוד ע אלקאדר אבו ערישה88עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410
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         172         172ע עקל חג חסון חג יחיא89עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         176         176סלאמי חג חסון חג יחיא90עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         118         118ע אלטיף מחמוד קאמל ע אלעזיז91עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         120         120ע אלחילים מחמוד חג יחיא92עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         222         222ע אלרחים מוחמד ע אלעזיז93עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         360         360ע אלקאדר אחמד הדהד חג יחיא94עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         214         214ע אלמנאן אחמד הדהד חג יחיא95עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         300         300יורשי ע אלרחמאן סלימן ברנסי97עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         245         245אמנה סלימאן אברהים כליל זידאן98עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -נעים מוחמד שחאדה חג יחיא100עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         218         218אברהים אחלרחמאן עאסי101עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         300         300חתאם אסמעיל גלגולי102עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         154         154כסמיה ע אלחפיז ע גבאלי103עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         153         153סובחיה ע אלחפיז ע גבאלי104עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         257         257בדריה ע אלחפיז ע גבאלי105עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -מוחמד אחמד זבדה ואחותו רפיקה106עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -מוסלח אחמד זבדה ואחותו מרים107עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -סאלח אחמד זבדה108עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         -          -אמין אחמד זבדה109עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         112         112מחמוד מוחמד חג יחיא ואשתו110עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         198         198ע אללה כאמל חג יחיא111עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         172         172אחמד ע אלקאדר אשקר112עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         172         172מחמוד ע אלקאדר אשקר113עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         172         172פאלח מוחמד מחמוד חג יחיא114עבדול רחים אברהים חג' יחיה4410

         114         0114אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         477         477מוחמד ע אלפתאח חג יחיא ומחמוד שעיב4אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         360         360כאמל טיבי ע אלכרים גאפר5אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         477         477עבד אלסתאר עווד נאשף33אחים עוביד ושות' בע"מ4411
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         175         175יורשי יוסף ע אללה חג יחיא34אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         117         117מוחמד חג ע אלטיף חסין יחיא35אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         477         477טלעת סאלם נאשף36אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         115         115סעדה פרידה יוסף עאזם37אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         930         930ע קאדר חסין קאסם ואחיו38אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         165         165אחמד אסמעיל בגיל חג יחיא39אחים עוביד ושות' בע"מ4411

    2,420-     2,420-חסן קאסם ע קאדר40אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         398         398בני שעבן מוחמד עאזם41אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         504         504אחמד אדירס ואחיו ע אלמזאן וע אלמנאן42אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         477         477מוסטפא אלגזאל חג יחיא43אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         593         593איברהים אל דיב טיבי44אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         136         136מוחמד אבו עצבע מסארווי45אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         511         511פאיז אגפיר אשקר גבאלי46אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         154         154נמר חאמד ע אלקאדר47אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         358         358יורשי עלי נמר אבו חסין48אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         593         593יורשי אלחג עבד בראנסי49אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         381         381מוסטפא אבו חביב מסארויה50אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         585         585ע אלרחמים סברת מסארוי51אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         195         195ע אלרחמאן ע אלקאדר אבו ערישה52אחים עוביד ושות' בע"מ4411

      1,322      1,322פייסל ע אל ראזק ואחיו53אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         309         309יורשי סלים טיבאוי56אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         485         485סאלמי אברהים קאסם60אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         360         360חוסני חוסין קאסם ע קאדר61אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         364         364ע אלסתאר אסעד מסעוד גאבר אבעמשה62אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         252         252יורשי חריה חסן ע.אלקדר63אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         209         209עזיזה אחמד טיבי64אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         146         146מוחמד חמדאן נאשף65אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         214         214יורשי ע אלרחים אברהים מנסור66אחים עוביד ושות' בע"מ4411
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         138         138פברי ע אלפתח נאסר69אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         169         169מוחמד ע אלקאדר אבו ערישה72אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         102         102נספיה עבדאל אלקרים אבו ערישה73אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         216         216נעמאן עבדאל קרים אבו ערישה75אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         275         275עטייה אברהים אחמד בזאבאדה76אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         256         256סלימאן איברהים חסין בזבאדה77אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         115         115אברהים מוחמד חביב82אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         323         323פהדמי יוסף מסארוי גדעוני89אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         226         226טאהר ע אלחפיז עמכור90אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         593         593וליד אחמאד עראקי91אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         227         227נעמן חסן סמארה ואחיו נעים92אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         201         201סוילח מנסור93אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         101         101אחמד חסון פחל94אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         243         243סאלח חאפז אבו ערטה95אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         387         387חסן ע אללה מנסור96אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         292         292מוחמד יוסף עווד מסארוי97אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         110         110נעים אחמד זבדה98אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         269         269ע אלכרים חדר זבארגה ואחיו99אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         376         376עלי שביטה107אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         296         296יונס מוחמד מחמוד ג'באלי108אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         192         192מוחמד אסמעיל מסארוה109אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         174         174סאלח אחמד זבדה112אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         435         435אחמד מוחמד עבדאללה ג'אבר122אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         435         435מוחמד אחמד זבדה123אחים עוביד ושות' בע"מ4411

         725         725עיראקי פואז -עיראקי איבתיסאם124אחים עוביד ושות' בע"מ4411

      3,497      03,497נאשף לילא יוסף4412

         571         571פתחיה סעיד גבארה1נאשף לילא יוסף4412

         160         160ע אללה נעמן טיבי2נאשף לילא יוסף4412
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הערות

         593         593סדר אלדין טיבי3נאשף לילא יוסף4412

         151         151מוחמד ע  אלכרים שרעב חג יחיא4נאשף לילא יוסף4412

         172         172מחמוד אחמד דיואני סמארויה6נאשף לילא יוסף4412

         209         209מחמוד חסן אבו אצבע7נאשף לילא יוסף4412

         360         360יורשי כאמל ע אלעזיז חג יחיא9נאשף לילא יוסף4412

         115         115יורשי יוסף סלימאן אשקר12נאשף לילא יוסף4412

         363         363יורשי יוסף חיים נאשף14נאשף לילא יוסף4412

         150         150חוזימה ראפיק עבד אלראזק15נאשף לילא יוסף4412

         142         142יורשי יוסף חסן סעיד חג יחיא17נאשף לילא יוסף4412

         193         193יוסף דאוד עאזם ואחיו ע אלגבאר18נאשף לילא יוסף4412

         138         138כאלד ע אלרחמאן מסארויה19נאשף לילא יוסף4412

         137         137יורשי אחמד סעיד עאזם20נאשף לילא יוסף4412

         136         136ע אלפתאח מחמוד עומר יסין22נאשף לילא יוסף4412

         -          -יורשי מוחמד אמין מנסור24נאשף לילא יוסף4412

         112         112חמד שחאדה גבאלי25נאשף לילא יוסף4412

         175         175חסן מוחמד סאלם מסארווה28נאשף לילא יוסף4412

         125         125עווד ע אלרחמאן דיוני29נאשף לילא יוסף4412

         360         360ע אללה מחמוד הברה30נאשף לילא יוסף4412

         201         201חמדה עאסי חג יחיא32נאשף לילא יוסף4412

         360         360חאפז יוסף טבאלי33נאשף לילא יוסף4412

         203         203עותמאן מוחמד ברנסי34נאשף לילא יוסף4412

         115         115חג מחמוד ברנסי35נאשף לילא יוסף4412

         121         121יורשי מוחמד יוסף גבארה36נאשף לילא יוסף4412

         -          -מוסטפא חסין גמיל37נאשף לילא יוסף4412

         148         148יורשי חסין אבו חביב מסארויה38נאשף לילא יוסף4412

         163         163ע אלרחים אסמעיל עודה מסארויה39נאשף לילא יוסף4412

         243         243יורשי ע אלקאדר מחמוד עאזם43נאשף לילא יוסף4412

         117         117ע אלרחים מוחמד חג יחיא44נאשף לילא יוסף4412
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         360         360סעיד חסון קעקע עאזם45נאשף לילא יוסף4412

         347         347ע אלקאדרחסן עאזם48נאשף לילא יוסף4412

         293         293יורשי יוסף פארס מנסור51נאשף לילא יוסף4412

         163         163ע אללטיף מחמוד חג יחיא52נאשף לילא יוסף4412

         360         360מחמוד אחמד חג יחיא53נאשף לילא יוסף4412

         193         193ע אלקאדר חיזראן חג יחיא55נאשף לילא יוסף4412

         158         158יורשי חסון תיים מסארויה56נאשף לילא יוסף4412

         173         173גמיל אסמעיל מסארויה ואחיו57נאשף לילא יוסף4412

         136         136ע אלטיף מחמוד גבאלי58נאשף לילא יוסף4412

         176         176עאידה תופיק טיבי59נאשף לילא יוסף4412

         125         125עודה א אלרחמאן עוידה60נאשף לילא יוסף4412

         117         117לוטפי מנסור62נאשף לילא יוסף4412

         243         243חסין אמין חטיב66נאשף לילא יוסף4412

         360         360ע אלחכים מוחמד חג יחיא67נאשף לילא יוסף4412

         102         102ע אלרחים מוחמד דהאר חג יחיא ואחיו68נאשף לילא יוסף4412

         100         100מחמוד ע אלרחים גבארה70נאשף לילא יוסף4412

         103         103רחמי מוחמד בלעום71נאשף לילא יוסף4412

      5,379      05,379אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         750         750יורשי חסן בראנסי עי אלחפיז ואחיו1אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         555         555ע אלגני סלימאן חג יחיא2אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         266         266ע פאתח סלימאן חג יחיא3אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         354         354ע אללה שייך כאמל חג יחיא4אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         198         198ע אלפתאח ע אלרחים חג יחיא5אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         197         197מוחמד חוסין מרעי6אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         243         243יורשי אלמנאן טבאס חג יחיא7אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         171         171עותמן פארס חג יחיא9אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         106         106מחמוד ע פתח חג יחיה10אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         280         280מוחמד מנסור מעידי13אחים חאג' - סלים ואחרים4420
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         200         200ע אלחפיז בראנסי מוסטפא עמשה14אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         198         198גאמל ע אלחפיז גבאלי ואחיו מוסטפא15אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         114         114אחמד מוחמד עאמי חג יחיא16אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         107         107יורשי מוחמד אברהים חג יחיא17אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         114         114אברהים מוחמד כסאם חג18אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         191         191מוחמד מחמוד בסה19אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         -          -טופיק ע אלרזק דאוד20אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         251         251ע אלכרים ע לפתאח חג יחיא21אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         140         140מוחמד אחמד חג יחיא22אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         623         623אחים גבאלי מחמוד23אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         -          -אחמד חסין עקל27אחים חאג' - סלים ואחרים4420

         -          -0טייבה עיריה4425

         -          -ע אלקאדר מוחמד קסאם1טייבה עיריה4425

         -          -יורי חסן גאבר2טייבה עיריה4425

         -          -אחמד מוסטפה חג יחיה4טייבה עיריה4425

         -          -עבדול אלפתח דאוד אלקדר6טייבה עיריה4425

         -          -ע אלראזק מוחמד ע אלראזק7טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד חמד נאשף9טייבה עיריה4425

         -          -סלים כרמיה וע אלגאבר חג קאסם10טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד ע אלרחמאן חג יחיא12טייבה עיריה4425

         -          -חלמי חסין ע אלקאדר13טייבה עיריה4425

         -          -עבד אל ראוף אחמד גבארה17טייבה עיריה4425

         -          -יורשי חוסני חסן גבארה19טייבה עיריה4425

         -          -עבד אלפתח דאוד בלעום20טייבה עיריה4425

         -          -עבד אל גאבר מוחמד חג יחיה21טייבה עיריה4425

         -          -ע אללה כרמיה וע אלגני חסן חלתא22טייבה עיריה4425

         -          -עטיה חג חסן שיק יוסף23טייבה עיריה4425

         -          -מחמוד עומר יסין24טייבה עיריה4425
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         -          -עלי אחמד גבאלי25טייבה עיריה4425

         -          -ע אללה אברהים עיסא כרמיה26טייבה עיריה4425

         -          -עבד רחים מוחמד דאהר27טייבה עיריה4425

         -          -אחמד מוסטפא גוהד28טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד דאוד ע אללה ואחיו גמיל29טייבה עיריה4425

         -          -חסין סעיד עאזם30טייבה עיריה4425

         -          -עבדאל רחים אחמד עומר יאסין31טייבה עיריה4425

         -          -אחמד ע אלעזיז אדריס32טייבה עיריה4425

         -          -חסן שחאדה מסארוה34טייבה עיריה4425

         -          -חסן קאסם עי אלקדר35טייבה עיריה4425

         -          -וספיה נאגי חג יחיא36טייבה עיריה4425

         -          -טאלם עבד אלרחים ג'אבר37טייבה עיריה4425

         -          -ע אלרחמאן אסמעיל עודה38טייבה עיריה4425

         -          -כירי מחמוד יוסף חג יחיא39טייבה עיריה4425

         -          -פאהד עומר יסין40טייבה עיריה4425

         -          -עאישה עומר יסין41טייבה עיריה4425

         -          -ע מנאן מחסן גאבר42טייבה עיריה4425

         -          -ע אלקאדר נמר אבו חסין43טייבה עיריה4425

         -          -חוסני ע אלרחמאן עאזם44טייבה עיריה4425

         -          -מחמוד מוחמד חאדי45טייבה עיריה4425

         -          -סלים ע אלרחמאן חלתאוי46טייבה עיריה4425

         -          -טלעת סאלם חדר נאשף47טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד דאוד בלעום48טייבה עיריה4425

         -          -ע אלרחים דאוד בלעום49טייבה עיריה4425

         -          -אחמד מוחמד חאדי50טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד אברהים בלעום ואחיו51טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד ע אלחמיד חג יחיא52טייבה עיריה4425

         -          -באסם יוסף גבארה53טייבה עיריה4425
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         -          -מחמוד ע אלגני גאבר54טייבה עיריה4425

         -          -ע אלקאדר מוחמד קוט ומוסטפא קוט55טייבה עיריה4425

         -          -אחמד עלי דסוקי56טייבה עיריה4425

         -          -יורשי אברהים מוחמד עאסי57טייבה עיריה4425

         -          -סאלח ע אללה שמוט58טייבה עיריה4425

         -          -אחמד מחמוד מחסן גאבר59טייבה עיריה4425

         -          -אחמד עלי נמר אבו חסין60טייבה עיריה4425

         -          -אחמד ע אלרחמאן גוהר61טייבה עיריה4425

         -          -אחמד מחמוד סאבר מסארויה62טייבה עיריה4425

         -          -פריד ע אלרחמאן63טייבה עיריה4425

         -          -עודי גמיל מחמוד עאזם64טייבה עיריה4425

         -          -סעיד אחמד סאלח אשקר65טייבה עיריה4425

         -          -ע אללה ע אלחמיד גבאלי66טייבה עיריה4425

         -          -מוסטפא ע אלחפיז גבאלי67טייבה עיריה4425

         -          -ע אלרחים חמד גבאלי68טייבה עיריה4425

         -          -יוסף מוחמד שחאדה גבאלי69טייבה עיריה4425

         -          -ודיע סלאח גבאלי70טייבה עיריה4425

         -          -זקיה סאלם ברנסי71טייבה עיריה4425

         -          -אחמד חסין חאמד ע אלקאדר72טייבה עיריה4425

         -          -דאוד ע אלרחמאן גוהד73טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד מוסטפא גוהד74טייבה עיריה4425

         -          -ע אלקאדר חג אחמד75טייבה עיריה4425

         -          -ע אלקאדר גבאלי76טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד נמר אבו חסין77טייבה עיריה4425

         -          -ע אלטיף נמר חרירו78טייבה עיריה4425

         -          -אחמד נמר חרירי79טייבה עיריה4425

         -          -עאחד יוסף זיאד80טייבה עיריה4425

         -          -מחמוד ע אלרחמאן מחסן81טייבה עיריה4425
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         -          -ע אלרחים מחסן גאבר82טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד חדד דעסאן83טייבה עיריה4425

         -          -מאלק מוחמד אמין מנסור84טייבה עיריה4425

         -          -מוחמד עלי חג יחיה85טייבה עיריה4425

         -          -עאדל קדר אלתלם נאשף86טייבה עיריה4425

         -          -עבדול עזיז עבדולמנאן אידריס90טייבה עיריה4425

         193         193אחמד גאבר  98טייבה עיריה4425

      1,169      01,169שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

      2,276      2,276חברת מגדלי בננות1שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117עלי אחמד גבאלי ושותפיו6שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117אחמד מוסטפא חג יחיא9שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         107         107סאלח חאפז אבו עיטה10שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117יורשי שייך סולימאן חג יחיא11שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117מחמד יוסף סולימן חג יחיא12שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117מחמוד יוסף סלימאן חג יחיא13שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -סוצקי ע אלראזק14שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         117         117ע אלרחים שרעב חג יחיא16שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         107         107חוסני ע אלרחמאן סרור ואחיו17שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -מוחמד דהאל חג יחיא18שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -אחמד אסעד גבר19שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -יורשי שיק ע אלחמיד חג יחיא20שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -ע אלראזק הדרי חג יחיא21שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -מוחמד ע אלפתאח מסארויה25שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         -          -ע אלראלק עכ אלפתאח מסארויה26שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         175         175יורשי חסן מוחמד כדר36שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         243         243עבדאללה אברהים כרמיה עאזם37שיתוף ואחוה לחקלאות בע"מ4427

         148         148מוחמד דאוד גבאל ואחיו3מחמוד יחיא ושות'4430

         326         326ע אלגני חסן חלתה עאזם4מחמוד יחיא ושות'4430



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 
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שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)
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פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         254         254ע אלרחמן חג ע אלרחים גבאלי5מחמוד יחיא ושות'4430

         190         190אחמד חסין עלי חג יחיא6מחמוד יחיא ושות'4430

         121         121שעבאן אחמד כרמיה עאזם7מחמוד יחיא ושות'4430

         333         333אסמעיל ע אלקדר אדריס8מחמוד יחיא ושות'4430

         149         149אחמד מוחמד עיסא עאזם9מחמוד יחיא ושות'4430

         321         321מוחמד ע אלחמיד אדריס11מחמוד יחיא ושות'4430

         244         244חסן ע אללה טויל12מחמוד יחיא ושות'4430

         193         193ע אלמנאן אדריס ע אלקאדר14מחמוד יחיא ושות'4430

         299         299יוסף סלאמה נאשף ואחיו15מחמוד יחיא ושות'4430

         136         136סעיד איברהים כרמיה עאזם16מחמוד יחיא ושות'4430

         198         198ע אלרחמאן כרמיה עאזם17מחמוד יחיא ושות'4430

         360         360ע אלחמיד אחמד נסר חג יחיא18מחמוד יחיא ושות'4430

         137         137ע אלרחים גבאלי ואחיו19מחמוד יחיא ושות'4430

         273         273סמיח ע אלחמיד תלי20מחמוד יחיא ושות'4430

         113         113אחמד מוחמד דאוד גבאלי21מחמוד יחיא ושות'4430

         121         121ע אלמנאן מחסן גבר24מחמוד יחיא ושות'4430

         258         258אברהים חליל נאשף25מחמוד יחיא ושות'4430

         138         138כאמל וסאלח גבאלי26מחמוד יחיא ושות'4430

         150         150חסן מחמוד שעואני וסעיד ע אללה27מחמוד יחיא ושות'4430

         198         198ע אלפתאח נמר ע אלקאדר אבו חסין28מחמוד יחיא ושות'4430

         260         260סלאמה חג חסין חג יחיא29מחמוד יחיא ושות'4430

         333         333ע אלקאדר חסן עאזם30מחמוד יחיא ושות'4430

         222         222מוחמד ע אלרחים שרעב31מחמוד יחיא ושות'4430

         194         194ע אללה הברה גאבר32מחמוד יחיא ושות'4430

         226         226ע אלמאגיד מטאויע חג יחיא33מחמוד יחיא ושות'4430

         331         331אלפתאח מוחמד חמד נאשף ואחיותיו34מחמוד יחיא ושות'4430

         249         249מחמוד ע אלגיני גאבר35מחמוד יחיא ושות'4430

         124         124אחמד כאמל אשקר גבאל38מחמוד יחיא ושות'4430



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         193         193ע אלרחים קעיק ושות40מחמוד יחיא ושות'4430

         139         139מוחמד אחמד אדריפל חג יחיא41מחמוד יחיא ושות'4430

         152         152ספיה מוחמד עיסא חג יחיא45מחמוד יחיא ושות'4430

         174         174ע אלפתח אברהים כרמיה46מחמוד יחיא ושות'4430

         251         251יורשי ע אלפתאח ע אלחמיד שלבי חג יחי47מחמוד יחיא ושות'4430

         318         318אחמד ע אלראוף חג יחיא ושות48מחמוד יחיא ושות'4430

         155         155מוחמד יוסף זבאלי49מחמוד יחיא ושות'4430

         147         147חסין אנקר מסארוי50מחמוד יחיא ושות'4430

         226         226עזיזה והאדיה מוחמד חמדאן עאזם52מחמוד יחיא ושות'4430

         216         216סעדה סאלח אבו עיטה53מחמוד יחיא ושות'4430

         218         218מוחמד אחמד חמאד נאשף54מחמוד יחיא ושות'4430

         293         293אברהים ע אלרחים חג יחיא חלתאוי ואחי55מחמוד יחיא ושות'4430

         320         320ע אל פתח דאוד ע אללה56מחמוד יחיא ושות'4430

         196         196אברהים מוחמד מוסטפא אשקר57מחמוד יחיא ושות'4430

         149         149כאמל יוסף אחמד מסארווי58מחמוד יחיא ושות'4430

         189         189אחמד ע אלטיף חג יחיא61מחמוד יחיא ושות'4430

         198         198חמאם אסמעיל ע אלקאדר אדריס62מחמוד יחיא ושות'4430

         329         329מוחמד גאבר עלי ואחיו63מחמוד יחיא ושות'4430

         196         196עלי יוסף רנדאן64מחמוד יחיא ושות'4430

         478         478עבדאלרחמן חג אברהים70מחמוד יחיא ושות'4430

         466         466חג יחיא וליד ע.מנאן ואחים71מחמוד יחיא ושות'4430

         195         195עבדל חלים חג אברהים72מחמוד יחיא ושות'4430

         452         452חסן אברהים עאזם73מחמוד יחיא ושות'4430

         142         142גאבר ע.לטיף אסעד וגאבר ע.פתח אסעד76מחמוד יחיא ושות'4430

         193         193עבדול רחמן דאוד עאזם80מחמוד יחיא ושות'4430

         156         156עדל מחמוד חג' יחיא81מחמוד יחיא ושות'4430

         107         107שחאדה אחמד חג' יחיא82מחמוד יחיא ושות'4430

      1,717      1,717מחמוד יוסף סלימאן חג יחיא20001מחמוד יחיא ושות'4430



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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הערות

      1,139      1,139אחמד חג סלי חג יחיא20002מחמוד יחיא ושות'4430

      5,566      05,566מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -עבדול פתח חמדן1מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חב יצור ופתוח2מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -סעיד מסעוף נאשף3מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד עבד לטיף חסון5מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלחלים מחמוד חג יחיא7מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מחמוד מוחמד חג יחיא9מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד מוחמד אלחאדי מסארוי10מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חסן מוחמד כנעאן11מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלכרים ע אלגאפר נאסר12מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -סלוח חאפז אבו עיטה13מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלמנען אחמד קאסם ואחיו14מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -סעיד ע אלרחמאן אנק15מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלרחים ע אלמנאן אדריס16מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד יוסף עווד17מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד אסעד אבו עמשה18מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אללה חסן עמשה19מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלמגיד מטועה חג יחיה20מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חסן קאסם עראקי21מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד ע אלגני חג יחיא22מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד ע אלרחמאן הדהד ושות23מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד ע אלחמיד אדריס24מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אדריס מוחמד ע אלעזיז אדריס25מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלכרים דאהר26מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -עארף עי אלרחמן חג יחיא29מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -עבד אלכרים מחמוד הדהר חג יחיא31מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד מוחמד אללה גבאר32מוחמד צדק חג.יחיא4431



25/7/11 חטיבת אסדרה
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הערות

         -          -אסעד מסעוד עווד נאשף33מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -יורשי עלי נימר אבו חסין34מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלמנאן ע אלעזיז ע אלקאדר35מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חסון סאלח אדריס ע אלקאדר36מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלרחים מוחמד אחמד נאשף37מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חוסני חסון קאסם ע אלקאדר38מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד ע אלטיף חג יחיא39מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -פואז מחמוד עיראקי אבתסאם אחמד עיראק40מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלחמיד מוחמד אדריס41מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד אסמעיל מוחמד מסארויה42מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -כמנה אברהים אחמד מסרי43מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד כדר עלי כדר דעסאן44מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד יוסף סלימאן חג יחיא45מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלפתאח ע אללה מוחמד דהוד ואחיו מו46מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -סבחה איבריהם חליל48מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -עלי טחאן50מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -חאלד אחמד ערוךך51מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מוחמד ע אלרחמאן קאסם52מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלטיף יסין בשארה53מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אחמד מוחמד דאוד גבאלי54מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -סעיד מחמוד נאסר55מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -כליל מחמוד ע אלקאדר56מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -אברהים חסן מסארוי ושות57מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -מחמוד חסן מסארוי ואחרים58מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלפתאח מוחמד חאמד גבאלי59מוחמד צדק חג.יחיא4431

         -          -ע אלחלים מוחמד חאמד גבאלי60מוחמד צדק חג.יחיא4431

         315         315עזאם עבדאלפתאח מרזוק  65טוויל מושיר  4437

         327         327סאמח נאשף  66טוויל מושיר  4437
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         509         509האשם עבדאלרחים עבדאללה נאשף-ת.ז.67טוויל מושיר  4437

         109         109עאזם סאמי  68טוויל מושיר  4437

         435         435נג'יב עבדאללה אל נאשיף 69טוויל מושיר  4437

         171         171חילמי מחמוד חביב 70טוויל מושיר  4437

         429         429עאזם עבדולפתאח מרזוק  75טוויל מושיר  4437

         179         179אחמד יוסף סלימאן אשקר-76טוויל מושיר  4437

         181         181אחמד יוסף סלימאן אשקר-78טוויל מושיר  4437

         117         117חאלד דאוד בראנסי 80טוויל מושיר  4437

         115         115עאידה גבאלי88טוויל מושיר  4437

      2,175      2,175עזאם עבדולפתאח מרזוק-89טוויל מושיר  4437

         254         254גאזי יוסף ג'בארה90טוויל מושיר  4437

         310         310עאזם עבדולפתאח מרזוק  91טוויל מושיר  4437

         165         165עיפאף טויל  92טוויל מושיר  4437

      3,479      03,479שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עווד מסארוי ואחיו2שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -זוהדי ומוסטפא חסין3שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד ע אלטיף שאהין7שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מחמוד אחמד שאהין חגג9שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -סועאדי יוסף חביב11שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד חג יוסף אגמיל12שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עבדול חפיז חסין גבארה13שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלטיף רביע נסיאת15שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי יוסף פארס מנסור16שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מרזוק חג אסעד עזאם17שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חוסני נסארללה נסיר18שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי מוחמד אמין מנסור19שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מחמוד מוחמד אחמד ע ואביו20שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי אחמד מנסור21שותפות אחים - חג' עלי4440
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -אמנה סעיד חג יחיא אבונסאר22שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי מוחמד אבו הזאע רביע23שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -סאלח טהל25שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלקאדר חסין עאזם26שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוסטפא חמדו עאזם27שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -לוטפי כורי מנסור29שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עווד ע אלרחמן דיואני30שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי מוחמד אחמד עומר31שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי חסין אבו עלי33שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלקאדר דסוקי34שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חסין ע גני עוידה35שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יוסף מוחמד עאזם36שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי מוחמד חסין חאדי37שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עומר חג אסעד עאזם38שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי יוסף סלימן אשקר39שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -האדייה ע אלהדי אשקר42שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי נסארללה נסיראת43שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חסן לבדי עאזם44שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי אברהים מוחמד גאבר45שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יורשי מוחמד מחמוד כרמיה46שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -סעיד כרמיה47שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אללה כרמיה48שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -רחימה אבו רדאן49שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד אסעד עאזם50שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -אחמד אסעד גבאלי51שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -שחאדה אחמד גבאלי52שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -טלעאת סאלם נאשף54שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -טאהר תלי55שותפות אחים - חג' עלי4440
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -יורשי סאלם כדר נאשף56שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חמד גבאלי57שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -סעד אברהים כרמיה58שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע איישה ע אללה המשה ופאטמה59שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -רביע מוסטפא נסיראת60שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד מוסטפא נסיראת61שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מחמד ע קאדר גבארה62שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד ע אללה נסיראת63שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -נאגי מוחמד חג יחיא64שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -יוסף ע אלפתאח65שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוסטפא יוסף אבו ראס66שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עלי אבו ראס67שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -אחמד כאמל אשקר גימאלי68שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חג ע אללה בלעום69שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -פאטמה אברהים עאזם70שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד אברהים עאזם71שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עאישה חמדאן אחמד דאוד חג יחיא72שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלרחים יוסף אבו ראס73שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלמועדי מסארויה אדתר74שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חסן נסארללה נסיר75שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עודה מוסטפא נסירת76שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מסבאח מוחמד חביבי77שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חלמי מוחמד חביבי78שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -כאמל מוחמד חביבי79שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -עוואד מוסטפא נסירת80שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -פאטמה ע אלטיף שאהין ואמה ערערה81שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -ע אלחכים חג עלי82שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -מוחמד סאלח דיואני (מסארווי)83שותפות אחים - חג' עלי4440
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -מחמוד האדי מסארויה84שותפות אחים - חג' עלי4440

         -          -חסין יוסף מנסור1הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד מסלח מנסור2הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -גאזי עבדול אלפתח מנסור3הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אל כרים אלהדי מנסור4הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -לח ע אלטיף מנסור5הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פלאח ע אהאדי מנסור6הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד מסלח מנסור ואחיו7הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סאלח  אלבאדי מנסור8הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עאדל מוחמד בשארה9הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן מחמד בשארה10הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלאמה מוחמד בשארה11הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלטיף אחמד סעיד בשארה12הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נימר עואד מנסור ואחיו14הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אלרחים ראדי קאסם15הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף מוסה קשואה עבושי16הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוסטפה סלאח מנסור17הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אברהים סלאח מנסור18הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד מוסטפה אחמד מנסור19הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פארס  סלאח מנסור ובניו20הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן אברהם עקאש מנסור מנסור21הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סבילה ע אלהאדי מנסור23הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד עבד אלפתח ערקאי24הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי אברהים יוסף חמיד מנסור27הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עלי עבד אלהאדי מנסור28הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוסטפה דעאס29הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד בשיר בשארה30הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כליל יוסף חמד מנסור31הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450
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סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -חסן מחמד סלאח מנסור32הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חג עבד אלפתתאח דאוד בשארה34הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד סלאח מנסור וסניו35הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חליל עלי מוחמד אבו עזיז36הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד עבד אל קאדר מנסור37הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד חג סלאח מנסור39הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע לטיף ע אל גאפר נאסר40הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלטיף יאסין בשארה42הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד אבו זייד ויוסף דעבס43הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סעיד בשארה47הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אללה מחמד קשואה48הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד מחמוד סולטאני51הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נבחי סלים מנסור57הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -טובחי עבד אלפתח מנסור58הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלפתח אסעד מנסור61הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עראבי עבד אלפתח מנסור62הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן מחמד מחמוד מנסור ובניו63הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -בדיע אלפתח מנסור64הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אל רחים חליל סמארה ובניו68הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כאמל ע אל האדי מנסור71הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חג מוחמד דאוד בשארה ובניו73הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן מוסה קשואה76הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד עסאד סולטאני80הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד אחמד סמארה81הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי סעיד סולטאני82הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי סעיד יוסף סמארה83הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע קאדר מוחמד בשארה85הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד מחמד בשארה86הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450
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הערות

         -          -מועין ע לטיף נאסר88הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן עבד אללה מנסור89הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף מחמד בשארה90הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד עבד אל רזאק סמארה94הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סמארה חסן סמארה96הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד מסלח מנסור97הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אסמעיל טיבי98הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד סעיד פדילי100הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -רפיק מוחמד דעאס103הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סאלח עבד אל תחפס עקרס104הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סעד חג סלאח מנסור105הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלטיף חג סלאח מנסור107הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עראף מחמד ראיק מנסור108הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אל כריס מחמד מנסור109הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סעיד מחמד סלח מנסור113הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד ע אל כרים מנסור114הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כמל סעאדק אבו חייט116הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אל חלים בשארה119הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אל ראוף אחמד סמארה120הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלימאן אברהים סמארה122הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סובחי אל רחמן וזני סמארה123הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד אברהים סמאה127הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אל ראוף אברהים סמארה128הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד עבד אל פתח סמארה130הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלים ויוסף ע רחמן יוסף סמארה131הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כמיל אמחמד כליל סמארה133הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אל כריס ע קאדר קשואה134הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אסמעיל מוחמד חסן סמראה135הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450
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שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -אברהים עבד אל גיני סמארה137הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבדאללה ע אל חפז מנסור143הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חפאז ואזק מוסור144הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי טאהב סולטאני145הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן ראזק מנסור146הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אל רחיב מחמוד דעוס150הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד ע אלטיף מנסור151הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עלי ע אלעטיף152הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פלח אלעטיף מנסור153הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלים ע אלעטיף מנסור154הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פידא פיהמי א אלפתח מנסור155הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כאמל מחמוד סולטאן156הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי מוסטפה יוסף חאמד157הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נעים אלטיף נאסו158הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד אידריס פדילי159הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סעיד חסן סמארה160הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אברהים ע כרים חפש161הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יחיא טופיק מנסור ואחיו163הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד סעיד מנסור ואחיו164הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי עלי מטר165הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יסין ע גני בשארה166הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן מחמוד סולטן167הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסין ע אלרחים בשארה168הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חג עבד אלפתח דעאס170הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלרחמן כאדי שייך172הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד סעיד173הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלרחים נאסר סמארה174הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלמאן אחמד מודי פדילו175הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -נעמאן מוחמד חסן סמארה176הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד עי פתאח סולטן177הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עארף עבד אלגינו עבד אלח178הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חוסיני עבד אלגני עבד אלה179הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף ע אלטיף מנסור180הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עפיף ע אלטיף מנסור181הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן ע אלטיף מנסור182הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד ע אלטיף מנסור183הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן אברהים מנסור185הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אלכרים סייד מסארווי186הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פרס רזק מנסור187הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע קדרי מוחמד סאלח מנסור188הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד ע בוקלדר מנסור189הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -טאהה יוסף מסעוד190הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אברהים ע אלחפיז סולטאן191הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד כליל עירקי192הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חלימה יוסף סולטן193הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד ע אלטיף מנסור194הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף מוסטפה חאסקיה195הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן ע אלפתח עיראקי196הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -שפיקה צרים פריליס197הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד ע אלרחמן חאסקיה198הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -דייב אחמד בשארה199הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף כארם מנסור200הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מאגד אחמד מנסור202הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -דאוד סאלח חסקייה203הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עאיישה מחמוד עבדאללה204הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עלי אחמד כוח חזקייה205הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -מוחמד מוסטפה חזקייה ואחיו207הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד חוסני מסארווי ואחיו208הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוסטפה ע אל קאדר חסקיה210הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חאפז ע אללה עיראקי211הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע אלרחים ע אל חמיד מנסור212הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחסן ע אל רחים בשארה ואביו213הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חתמה איברהים דעאס215הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נומר עואד סולטני216הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חליל ע פרואה סולטן217הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסני אברהים קאסם218הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נאסר יוסףסמרה219הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פאטמה חסן פדילי220הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד סאלח מנסור221הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחסן מוסטפא מחסן מסרי222הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כארנמה אסמעיל מנסור223הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חדרה ע לטיף סמרה224הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד ע רחים מטר225הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סועאד אחמד זבן226הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי מחמוד סעיד בשרה227הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -דיב מחמוד קאסם231הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד עבדללה פדילי234הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד אלסייד235הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד אלכרים אחמד כיט ובניו236הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ספיה ע גני מחמוד מנסור237הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע רחמן מחמד קשוע238הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פארוק מחמד ע פתאח נאסר239הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כאמלה ע קאדר סמארה240הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סובחה מסלח כטיב241הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -כאמל יוסף עיראקי242הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עישה מחמוד מטר243הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמד סעיד מנסור245הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד סעיד בשרה246הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נגיב יוסף בשרה247הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כליל ע פתאח סולטן248הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אברהים גונדיה250הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סוהד דעאס251הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עסיף ע לטיף מנסור252הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אמנה אחמד נאסר253הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד חאפז ע חי256הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עדנן ע רחים בשרה257הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחסאן ע רחים בשרה258הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחסין ע רחים בשרה259הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חפינה חסין שביטה260הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע כרים יוסף סמרה262הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע מנאן סלאח גלגול263הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד רחים אחמד סעיד בשארה269הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד אחמד סעיד בשארה270הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -טאלב אברהים יוסף מנסור273הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ראפיק ע פתח מנסור274הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פואד חסן מוחמד מנסור275הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אסעד ע רחים חי276הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עטף מחמוד עראקי277הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע רחים ע חלים בשארה278הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד מחמוד סולטן279הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסן ע מגיד קאסם280הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סאלח יוסף מנסור281הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -מוחמד ע רחמן סמארה283הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ע רחים ע רחמן סמארה284הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -זכריה ע רחמן סמארה285הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי מוסטפה אחמד בסביס286הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עשור פארס מנסור287הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי מחמוד ע פתאח נאסר288הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חירי מחמוד בשארה289הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אמנה מחמד ע חי290הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד יוסף נאסר291הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד מחמוד בשיר בשארה292הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד מחמוד בשיר בשארה293הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד כליל קאסם294הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מוחמד חליל קאסם295הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -כאלד מוחמד ע קאדר מנסור296הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד פתאח מחמד סמארה297הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -קאסם מחמוד בשיר בשארה298הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי עבד אלטיף אחמד סולטני299הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סובחיה סעיד חאסקייה300הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי אמנה אחמד כליל סמארה301הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עאדל עלי ע הדי302הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סלימה סלאח חאמד מנסור303הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -רפיקה רפיק עבד חי304הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -קאסם חסן מחמוד סאלח305הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מופיד חסן מחמוד סאלח306הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אדיב חסן מחמוד סאלח מנסור307הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סולימאן סולימאן בשארה308הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -ודאד דעאס309הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד ע.פתאח בשארה310הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 
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שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -דאוד ע.פתאח בשארה311הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -אחמד ע פתאח בשארה312הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -חסין ע פתאח בשארה313הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -מחמוד עבד חלים ע חי314הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עבד ע אלטיף ע רחמן דעאס315הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -בסאם מחמוד בשארה316הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -גאזי מסלח גלגולי317הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יורשי ע חפיז מנסור318הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -סעיד מחמוד נאסר319הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -עוואד עארף נאסר320הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -פיידל ע רחמן קאסם321הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נסימה פארס מנסור קאסם322הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -נמר אברהים סמארה323הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -דעאס לוטפי ע רחמן324הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -יוסף אחמד פדילי325הדרן - חב' לחקלאות בע"מ4450

         -          -0אל מחצול אגודה שת' חקל' בע"מ4451

         329         329מחמד עבד גאפר חיט2אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         271         271מחמוד עבדל פתח מסארווי3אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         122         122סלומאן איברהים סמארה4אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         319         319מוחמד עבדול אלפתח נאסר5אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         221         221יורשי טאהר סולמני6אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         137         137יורשי סעד סולטני7אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         329         329מחמוד ע אלטיף נאסר8אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

    35,871    35,871אל אינתאג' לצריכה חקלאית888אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ4452

         -          -עבדול רחים עבדול חמוד מנצור1חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ניר אלדין עומר2חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סלימן בשארה בשארה3חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עבדול חלים בשארה בשארה4חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455
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         -          -מחמד דלימן עבדול חי5חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עבדול רחים מסעוד פדולי6חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -נאסר עבדול קאדר נאסר7חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סעיד חסן סמארה8חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -רפיק מוחמד דאאס9חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -כמאל מחמד קאסם12חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מחמד יוסף חמאד מנסור13חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד ע ברים חופש14חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -כליל יוסף מנסור15חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יורשי אברהים יוסף מנסור16חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יורשי מוסטפא מנסור17חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -חסין יוסף מנסור18חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד יוסף חאמד מנסור19חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ע אלטיף סאלח מנסור20חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מחמד ע רחמן חאשקייה22חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד מוסלח מנסור23חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עבדל מחמד בשארה בשארה24חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -כאמל ע. האדי מנסור25חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מחמד סעוד פדילי26חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -טהה יוסף מסעוד פדילי27חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ע רחמן יוסף פדילי28חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מחמד ע. חמיד קאסם29חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אברהים מסעוד פדילי30חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מסעוד יוסף מסעוד31חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יוסף מוסטפא חאסקייה32חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יוסף אבו אזיז קאסם33חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יורשי מוסטפא סאלח34חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סעיד בשארה35חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -גאזי אחמד שביטה36חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סלים מחמוד בשיר בשארה37חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עדנאן מחמוד בשיר בשארה38חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סאלח עווד אבו חיט39חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מוחמד מחמוד קאסם וע סאדק קאסם40חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד מחמוד בשיר בשארה41חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -חירי מחמוד בשארה42חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -יוסף מוסא קישוע43חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד חג סאלח מנסור44חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -איברהים סלאח מנסור45חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -אחמד מחמד בשארה46חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מחמוד חג סאלח מנסור47חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -חסן ע רחמן חאסקיה48חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -כהנה מסארווה49חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -כאתמה מסארווה50חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ע רחמן א אלטיף סמארה51חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ע קרים ע הדי מנסור52חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -תןלמי ע חלים בשארה53חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עבד קרים אחמד סמארה54חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ראסם אחמד סמארה חופש55חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עדנאן אחמד סמארה חופש56חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -עדנאן מחמוד בשיר בשארה57חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -סלים מחמוד בשיר בשארה58חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -מסלח אחמד מנסור59חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -דרויד אחמד מנסור60חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -דיאב איברהים חמדאן ואחיו61חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -גהאד ע. רחמן סולטאן69חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455

         -          -ג'סאן פדילי70חליל יוסף חמד מנסור ואחיו4455
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         -          -0אל-טירה עירייה4458

      1,444      1,444מחמד מחמד אבו חיט2אל-טירה עירייה4458

         290         290אברהים מוחמד פבילי3אל-טירה עירייה4458

      1,450      1,450מוחמד עבדללה גליל4אל-טירה עירייה4458

         704         704עבדול רחים עראקי5אל-טירה עירייה4458

         446         446מחמוד אחמד קשוע6אל-טירה עירייה4458

         -          -יוסף עבד אלרחמן סמרה7אל-טירה עירייה4458

         -          -יורשי מחמד שחאדה9אל-טירה עירייה4458

         103         103פואז מחמוד עיראקי11אל-טירה עירייה4458

         311         311עלי אחמד היט12אל-טירה עירייה4458

         340         340מחמד יוסף קאסם13אל-טירה עירייה4458

         -          -ע אלחק כליל קאסם16אל-טירה עירייה4458

         -          -מחמוד עבדול חלים עבדול חי17אל-טירה עירייה4458

      1,732      01,732יוסף מחמוד מנצור ואחרים4462

         -          -0ראפיק מוחמד דעאס4472

         -          -סוריאנו משה5יהוד - עיריה4485

         629         629אסקיו אחים10יהוד - עיריה4485

         -          -הולנדר אביגדור מנדל11יהוד - עיריה4485

         131         131סוריאנו נסים17יהוד - עיריה4485

         782         782לוי יחיה19יהוד - עיריה4485

         -          -פוקס יצחק21יהוד - עיריה4485

         -          -מצליח רפאל23יהוד - עיריה4485

         -          -רצעבי שלום27יהוד - עיריה4485

         -          -אשל אברהם31יהוד - עיריה4485

         272         272לוי סעדיה33יהוד - עיריה4485

         -          -וילוגה בצלאל42יהוד - עיריה4485

      3,891      3,891בן צור אלגזי ושות44יהוד - עיריה4485

         -          -גלינסקי אשר46יהוד - עיריה4485



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -אסקיו משה55יהוד - עיריה4485

      2,430      02,430כהן יוסף ואחים לוי ושות4489

         221         0221אלואאם אג' שת' להספקת מים בע"מ4496

         -          -בדיר רשיד דאוד4אלואאם אג' שת' להספקת מים בע"מ4496

         417         417כ.ברא-אלויאס לצריכה חקלאית888אלואאם אג' שת' להספקת מים בע"מ4496

      3,589      03,589אג' דאר אל חוג'אג'4499

         -          -0גן ראובן4558

         895         895כהן יצחק5מי יבנה בע"מ4567

      1,177      1,177פרבר יגאל וצבי6מי יבנה בע"מ4567

         -          -קלעי מיצה7מי יבנה בע"מ4567

         169         169שרום סעדיה8מי יבנה בע"מ4567

         162         162חדד יוסף9מי יבנה בע"מ4567

         -          -נסים יוסף10מי יבנה בע"מ4567

      5,181      5,181קבוצת הכורמים בגוש 11183מי יבנה בע"מ4567

         -          -פישמן דני12מי יבנה בע"מ4567

         -          -0אגודת חוסכי כפר יונה4596

         -          -ניר אברהם1אגודת חוסכי כפר יונה4596

      5,107      05,107חב' פיריון בע"מ-בן נון יוסף4598

      4,550      04,550מטעי ברא"ז-רות מרים ברא"ז4599

         -          -ישראלי ישראל4מטעי ברא"ז-רות מרים ברא"ז4599

    15,914    015,914גוטהילף יצחק ושמואל4600

    10,250    010,250גוטהילף-נוימן4601

         -          -יכין חקל1כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -אינס אריה2כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברזני צבי5כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -הרשלום יהודית6כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברזני יעקב7כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -קורנפלד חיים ושות'8כפר יונה המועצה המקומית4616
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         -          -ברקוביץ ויזל9כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברגר חיים10כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -גוטהילץ שמואל ויצחק12כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -גלברט רוזה13כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -בניהו ראובן14כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -גולדמן זאב15כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -הלמן רוזנשטוק18כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ירקוני שרה20כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -הלס דוד22כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -יניליביץ יוסף23כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -כץ אסתר ומיכאל24כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -כץ אליעזר26כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -לב יצחק29כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -כץ משה31כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -פישמן משה32כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ניר אברהם ושות'33כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -סימן-טוב מונס קנאן37כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -גלקופל מינה44כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -זלק ושנדל45כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -זיו אברהם51כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -פישר משה52כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -סיאן ראובן53כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -יונה גבריאל54כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -חמוי אברהם55כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברסלר ישעיהו56כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -סלומון בנימין וסיגלית58כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -נבון - דוקט63כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -דרור שמעון65כפר יונה המועצה המקומית4616
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תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -אזולאי חנניה66כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -פרידלין דן68כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -טנא(טרנר) יעקב69כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -אורן יאיר70כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברגר עוזיהו והניה71כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ילוז בינה72כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -טברהם ומשה טולדו,ר.ארדיטי, ב.לפידות74כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -יוגב פלח בנימין75כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -לפידות עמוס ועמליה76כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -אלכסנדר רדלוס77כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -יהודה חיץ78כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -נתן ליכטיגשטיין79כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -משה פישר80כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ליאור זאב81כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -יעקב אגסי82כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -לפידות אריה ובתיה83כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -נחמני חדוה84כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -קליר ישראל וישראלה85כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ברקני ליזט (כהן)וברוך86כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -הינץ כהן87כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -רינה ניר ואורי שינוק88כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -חמסלבסקי אהובה89כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -ליליאן יוסף90כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -אפעל ישראל91כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -גברי הרצל -ע"י כונס נכסים עו"ד בראון93כפר יונה המועצה המקומית4616

         -          -סירי חגי  95כפר יונה המועצה המקומית4616

      5,198      05,198מי יונה בע"מ4620

      2,657      2,657פרדס שרה בע"מ1מי יונה בע"מ4620
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         -          -ספיבק שלמה2מי יונה בע"מ4620

         -          -0שותפות באר כפר יונה4623

         437         437חמאוי ונכסי שרון בעמ2שותפות באר כפר יונה4623

         -          -נכסים ח. ומג בע"מ20001שותפות באר כפר יונה4623

         -          -פרידלנדר רות צילה -הלמן מנחם ואח'20002שותפות באר כפר יונה4623

         -          -ניר פפיר גולדמן20003שותפות באר כפר יונה4623

    18,457    018,457קרני יוסף4635

      1,783      01,783שקד-הלס-הברמן-מירון-שיפמן4639

         -          -0ניסימי אגאגאן4651

         -          -0סנה טרסט אינק4658

         -          -0מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -פרדס בחסכון  מגדיאל15מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -כפולר יצחק32מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -רובינסקי33מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -כהן שלמה34מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         393         393עמיחי מנחם39מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -ע. גוטסמן43מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -אנצילביץ גרשון46מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -סלע-אלון-ברקאי51מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -מלמוד - כסליו55מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -דודין-בונה57מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         157         157רוזנר מאיר70מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      1,447      1,447כהן יהודה ובניו71מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      2,170      2,170זייד זאב75מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -סקופ ע"י זילבר76מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -חרך משה79מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -גרצובסקי-בן משה80מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -פרלמן גדעון81מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667
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      3,185      3,185מהדרין פרי אור82מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -תנא שמואל83מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      3,809      3,809פקר אהוד ויאיר84מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -שרונה באטוס85מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -רן בן דע86מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         701         701אביהו יודפת87מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      6,164      6,164סלומון ע"י קרונטל יריב88מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      1,645      1,645ליונס ע"י קרונטל יריב89מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -יקובי יפת90מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         600         600כהן חיים92מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          - אלטשולר עמנואל93מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         909         909שרייבמן   עמיר96מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         560         560דרויאן ארז97מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -מלץ ע"י עוזר איתן98מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -פומרנץ ע"י עוזר איתן99מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -וינרוב ע"י עוזר איתן100מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         890         890ספיר מרדכי102מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -ביצ'קוב  ע"י בראון103מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -גולדשמיט-אידלסברג106מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         251         251אשכולי אברהם107מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         820         820גולדשמיט יוסף108מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -נורדשטיין הדסה109מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      6,679      6,679פרדס בחסכון ע"י אלחנתי111מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      7,909      7,909קרקעות מעובדות ע"י זילבר112מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -גלעד אורי113מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

         -          -דיל לינדה ומשפחתה116מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ4667

      3,479      3,479נטעי פז1מעין חדווה בע"מ4671

      4,960      4,960שותפות הקרנות2מעין חדווה בע"מ4671
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      1,488      1,488צדוק4מעין חדווה בע"מ4671

      1,484      1,484כהן יוסף5מעין חדווה בע"מ4671

      5,316      5,316קינן אשרמן6מעין חדווה בע"מ4671

      1,358      1,358פינסון7מעין חדווה בע"מ4671

      1,502      1,502גיסין8מעין חדווה בע"מ4671

      2,433      2,433בן דרור ש9מעין חדווה בע"מ4671

      1,317      1,317מכנס אורי10מעין חדווה בע"מ4671

      4,445      04,445סברי מחמוד אבו סניני4676

         -          -0שלגמן נתן-ניר שושנה4686

         -          -אחים אליהו ואחרים2קרית עקרון המועצה המקומית4696

         -          -עבדללה אברהים עאמר1אל נסים אגודה שת'4715

         -          -חמד עבדללה סרסור2אל נסים אגודה שת'4715

         -          -אמנה עבד סרסור4אל נסים אגודה שת'4715

         -          -ע. רחמן סרסור5אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עבדללה אסמעיל סרסור6אל נסים אגודה שת'4715

         -          -אחמד אסמעיל סרסור7אל נסים אגודה שת'4715

         -          -אל חגי סלימן טאה8אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עומר צאור טאה9אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עלי מחמוש10אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמד סעיד טאה11אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמוד דאוד טאה12אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מוסטפא עבדללה סרסור13אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מוסא יוסף דאוד עאמר14אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמוד חסן עאמר15אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמוד אלתאייה עאמר16אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמד אחמד טאה17אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עטיה חליל טאה18אל נסים אגודה שת'4715

         -          -יוסף מחמוד עיבה19אל נסים אגודה שת'4715
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         -          -עומר וגיאד זידאן עאמר20אל נסים אגודה שת'4715

         -          -יוסף דאוד עאמר21אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמד עבדאלהדי סרסור22אל נסים אגודה שת'4715

         195         195סרסור סעיד חסן23אל נסים אגודה שת'4715

         -          -הנייה סאלח עאמר24אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מחמוד נמר עאמר25אל נסים אגודה שת'4715

         -          -אחמד מחמד חמאד עיסא26אל נסים אגודה שת'4715

         -          -מוסא עבדללה סרסור27אל נסים אגודה שת'4715

         -          -סאלח מחמד סרסור28אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עבד אל חאפז סעיד עיסא29אל נסים אגודה שת'4715

         175         175מחמוד עיסא עיסא30אל נסים אגודה שת'4715

         -          -עתמאן מחמד חמאד עיסא31אל נסים אגודה שת'4715

         -          -אחמד עבד אלרחמן טאה32אל נסים אגודה שת'4715

         477         477אברהים דרויש עיסא33אל נסים אגודה שת'4715

         778         778סרסור זכריה34אל נסים אגודה שת'4715

         836         836סרסור ועדיה35אל נסים אגודה שת'4715

         -          -0כפר קאסם המועצה המקומית4719

         -          -0מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע מוחמד אסמעיל סרסור1מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע אברהם עאמר2מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מחמוד נימר עאמר5מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -אברהים דרויש6מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -סולימן מחמוד עיסא7מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע מוחמד חמוד עיסא8מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ציך מחמוד צוק פריג9מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוחמד חמדאן עיסא10מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מחמד ע חוראללה בציר11מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -נימר סולימאן עאמר12מוחמד איסמעיל עיסא4723
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         -          -אחמד חמאד בצוי13מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -סלים מוחמד פריג14מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוחמד אחמד כליף עיסא15מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע אלרחמן קאדר עאמר16מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -יורשי אחמד קצר עאמר17מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -יורשי יוסף דאוד כדר18מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע פתאח איברהים טאה19מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -כאלד סולימאן מחמוד עאמר20מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוחמד מחמוד סולימן עאמר21מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -הניה נאדר עיסא עאמר22מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוסטפה אחמד כליל עיסא23מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -אחמד חמאד עיסא24מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -יוסף ע סלים עיסא25מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -אחמד צאלח חביב עיסא26מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע אללה מחמד איברהים עיסא27מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע אלוהב ע עיסא28מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מחמד חמדאן עאמר29מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מחמד איברהים עיסא30מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -דאוד סמיר עיסא31מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -עיסא איברהים עיסא32מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מחמוד מוחמד סמר בציר33מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -ע סמיר השמי בדיר34מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -אניס עודה עאמר35מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוחמד אדריס עידא עאמר36מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מרים מוחמד צאלח עיסא37מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -נימר מוחמד דרויש38מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוסטפא חמוד עלי עיסא39מוחמד איסמעיל עיסא4723

         -          -מוחמד סעיד ע טהה40מוחמד איסמעיל עיסא4723



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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צרכן 
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שם צרכן ראשי
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צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט
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(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  
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בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -אחמד איסמעיל עיסא41מוחמד איסמעיל עיסא4723

      3,928      03,928מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         483         483ע עלי סרסור1מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115מוחמד אחמד עלי סרסור2מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115עבדל קדר מוסטפה סרסור3מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115מחמד עבד סרסור ובניו4מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115עבסאס עלי סרסור5מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115חמזי עלי סרסור6מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115עתמן עבד אלגאפר סרסור7מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115מחמד דראב סרסור8מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115יעקב עיסא סרסור9מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         115         115אחמד מתקאל טאהר10מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -תופיק אחמד עיסא ואחיו11מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -עותמן נימר עיסא ואחיו12מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוחמד חמצן עיסא13מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -יורשי יוסף דאוד עומר14מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוסטפה אחמד טהא15מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -אברהים ע קאדר סרסור16מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -אברהים עלי רחמן עומר17מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוחמד חדר תאיה ואחיו18מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -אברהים עלי סרסור19מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -רוסתאי מוחמד אמן סרסור20מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -רפעאת חמדאן סרסור21מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -עומר מוחמד סרסור22מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוחמד צלאח חבאיב23מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוסה עאללה סרסור24מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מחמוד עבד בצר25מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -ע אלקאדר מוחמד טאה26מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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שם צרכן ראשי
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שם צרכן מפורט
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -סובחי אסמעיל טאה27מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -עלי מוחמד אחמד טאה28מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -יוסף מוחמד טאה29מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -מוחמד סלי ם טאה30מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         -          -ע אללה סלים טאה31מוסטפה חמדאן סרסור ואחרים4724

         870         870צרצור מחמוד דאוד  1מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עלי גבריל עסיא4מתלי בע"מ חברה4727

         -          -נימר אחמד טאה5מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עיסא ע עיסא10מתלי בע"מ חברה4727

         -          -סלים מוחמד טאה11מתלי בע"מ חברה4727

         -          -כליל צלח עיסא15מתלי בע"מ חברה4727

         -          -מוסטפא עבד טאה16מתלי בע"מ חברה4727

         -          -יורשי פרוג מוחמד פרוג17מתלי בע"מ חברה4727

         -          -אמין סולימן עיסא19מתלי בע"מ חברה4727

         -          -למשרד צהוד בדיר22מתלי בע"מ חברה4727

         -          -סוהיאן מוחמד עיסא24מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עבדול גאפר אברהים קציר25מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עלי אחמד קציר26מתלי בע"מ חברה4727

         -          -מחמוד עיסא אברהים עיסא27מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עיסא מחמוד קציר28מתלי בע"מ חברה4727

         -          -ראיק אברהים בדיר29מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עבדול חמדן31מתלי בע"מ חברה4727

         -          -בדר מוחמוד בדיר32מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עיקבא מוחמד בידר33מתלי בע"מ חברה4727

         -          -אחמד מחקאל טהה41מתלי בע"מ חברה4727

         -          -כדיגי חמדאן46מתלי בע"מ חברה4727

         -          -אחמד יוסף בדיר52מתלי בע"מ חברה4727

         -          -דיב מוסטפה בדיר ואחיו53מתלי בע"מ חברה4727



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -דיב מוחמד בדיר ושות54מתלי בע"מ חברה4727

         -          -שחאדה אברהים בדיר55מתלי בע"מ חברה4727

         -          -מחמד חאמד בדיר ושות56מתלי בע"מ חברה4727

         -          -אחמד מוסטפה בדיר57מתלי בע"מ חברה4727

         -          -מחמוד אברהים עיסא60מתלי בע"מ חברה4727

         -          -מחמוד מחמד בדיר סמיר62מתלי בע"מ חברה4727

         -          -רגא חמדאן דאוד69מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עומר ע אלסלאם טאה70מתלי בע"מ חברה4727

         -          -עוסמאן מחמוד עאמר75מתלי בע"מ חברה4727

      3,054      3,054ע אלרחים 2 אלרחים עיסא76מתלי בע"מ חברה4727

         -          -חברת מטעי בננות בע"מ78מתלי בע"מ חברה4727

         -          -0אבו קישק עזדין4734

         -          -0אבו אשחאד חליל4735

         -          -0אבו לבן איברהים4736

         477         0477אל באבא4740

         966         0966אל נקיב מוסטפה4741

         -          -0חדר מוחמד מורב4752

         -          -0תחנת הסגר לוד4761

         579         579צרכנים שונים חקלאים14מי לוד בע"מ4762

         184         0184אבו גאנם אברהים   4763

         -          -0אבו רואש עלי4777

         832         0832ערפאת עזאלדין ואחיו4779

         -          -0זלמנוביץ שלמה4786

    17,057    017,057אחיסמך מושב4845

         -          -0בולקינד מאיר ויגאל4848

    57,673    057,673בארות יצחק קבוץ4849

    18,275    018,275בית עריף מושב4850

    26,342    026,342בית נחמיה מושב4851
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      3,677      03,677בן-שמן כפר הנער4852

         769         769משק ויץ1בן-שמן כפר הנער4852

    90,633    090,633בני עטרות מושב4853

      3,040      03,040ברקת מושב4854

    12,790    012,790בן שמן מושב4855

         149         0149כרי צאן אגודה שתופית4857

    38,599    038,599גבעת כח מושב4858

    35,877    035,877גמזו מושב4859

      9,638      09,638גנתון מושב4860

    10,170    010,170חדיד מושב4877

    15,559    015,559טירת יהודה מושב4880

      2,286      02,286פרשקובסקי אחים4882

         -          -0שקום פועלי בנין בע"מ4884

         -          -0שקום פועלי בנין בע"מ4886

    29,696    029,696כפר דניאל מושב4889

    25,807    025,807כפר טרומן מושב4890

      6,767      06,767מאור מודיעים ישוב קהילתי4893

    86,180    086,180מזור מושב4894

    62,128    062,128פרי אור מחנה ישראל4895

         431         0431מטרני  יעקב4897

    67,801    067,801נחלים מושב4900

      2,737      2,737אוזנוביץ אליעזר5נחלים מושב4900

    15,484    015,484מבוא חורון מושב4902

         -          -רפת דנרון4מבוא חורון מושב4902

         -          -0מ.ע.צ. גינון מחלף נתב"ג4903

      2,821      02,821מתתיהו מושב4904

    14,674    014,674אפיקי רות-אגודה שיתופית להספקת מים בע"מ4912

      8,618      08,618שילת מושב4913
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0ראובני רחמים4914

    45,099    045,099רנתיה מושב4915

      1,577      01,577טננבאום אבי4926

         757         0757פרס יואל ומקסימה4927

         246         0246ארקין אבינועם4928

    70,172    070,172באר חדשה אג' שת'4930

         -          -שרף ישראל וטובה1באר חדשה אג' שת'4930

         -          -0ברנס ניסים4932

         -          -0ישעל אחזקות בע"מ-ימין עופר וצור4933

      2,814      02,814גולד נאמן אלרואי4934

      1,042      01,042שלו אברהם4937

         912         0912קולודנר יגאל ויעל4939

         -          -0בן הרבון יהודה ואח'4942

         -          -0טירי רחל וילדים4943

         -          -0לוין עירא4947

         -          -לוין אילן3מזכרת בתיה המועצה המקומית4948

         -          -שמעון בינון4מזכרת בתיה המועצה המקומית4948

      1,572      01,572מלר אביגדור4949

         -          -0מלר אהרון4950

         277         0277נאמן עמית4951

         446         0446בוקצין דויטש4960

         -          -0כהן שלום4988

      2,327      02,327אילן משה-רוטרו חיים4990

      1,512      01,512אסקיו משה4991

      2,502      02,502יצחק לוי ובניו4992

         -          -0אורן וסנדרוב4993

      7,345      07,345פפר משה ואבן א.ש.ודורון4994

         -          -0אסקיו יצחק ומתתיהו4995
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הערות

      2,275      02,275מינץ יואב וחנה4996

         -          -0מכנס אבשלום4997

         -          -0ג.ג. ליפר יזום והשקעות בע"מ5000

      5,990      05,990מרגנית השרון בעמ5001

         390         0390אבן אביגדור5002

         786         0786פרי הנחל עבוד מטעים5003

    77,529    077,529גבעת השלושה קבוץ5006

    23,820    023,820גני יהודה כפר שתופי בע"מ5007

         292         0292בן עזר א. - כרמון אורית5008

    14,227    014,227גת רמון5010

         -          -0נדב יואב5011

      1,594      1,594בן אור ראובן1העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         724         724בן עזר ואת2העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -גן ונחלה בעמ3העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -הלר שלמה4העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -ברקמן שרה5העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -וינצבורג אוריה6העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      1,712      1,712זהבי יוסף7העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -לוי ברונו9העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      2,003      2,003מרגלית פולקוב דויטש10העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -פוקס יחזקאל11העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      2,495      2,495פרידמן אברהם12העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         164         164שמרלינג יוסף13העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         -          -שפר רפאל14העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      2,296      2,296דויטש אבא15העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      2,273      2,273בוקצין שלום16העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

      1,081      1,081זידמן אהרון17העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012

         359         359בן עזר אהרון19העין אג' שת' חק' בפתח תקוה בע"מ5012
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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צרכן 
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צרכן 
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שם צרכן מפורט
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -גל אברהם1בני ועדיה5014

         -          -0גולדשמיד יוסף וטובה5015

         -          -0מפעל ראש העין אג' שתופית בע"מ5016

    35,880    035,880חגור מושב5017

         435         435מוסטפה אל עבד1חגור מושב5017

    19,840    019,840חורשים קבוץ5018

         303         0303יכין חקל בע"מ - בית אריזה ראש העין5023

      4,249      04,249יכין חקל בע"מ גרמלה5024

    37,581    037,581כפר נחמן סירקין5030

         -          -0כרמלי את חפץ5031

    46,793    046,793מגשימים כפר שתופי להתישבות חק' בע"מ5038

    69,879    069,879מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ5040

         111         111מרשי אברהם2מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ5040

         260         260ברינג ישראל3מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ5040

         188         188חומסקי וכהן4מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ5040

         805         805משקי עזר 515מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ5040

         -          -0משיח יצחק5041

    50,674    050,674נחשונים קבוץ5045

    73,072    073,072עינת קבוץ5053

         287         0287פוזן יונה5057

    32,208    032,208בית חלקיה מושב עובדים אג' שת' בע"מ5075

    53,611    053,611בני ראם מושב5076

      1,933      1,933יפה נחום1בני ראם מושב5076

      1,933      1,933ליברטי ניסים2בני ראם מושב5076

      1,933      1,933לקס נח3בני ראם מושב5076

      1,933      1,933ללום יוסף4בני ראם מושב5076

      1,235      01,235ארקין עמיהוד5077

         -          -0מכון לחקר החק על פי התורה5079



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         523         0523זקס יעקב5080

    14,845    014,845אגרידרה בע"מ5081

    27,561    027,561חפץ חיים קיבוץ5085

         176         176אייזמן נתן3חפץ חיים קיבוץ5085

         290         290כרמי ונוימן5חפץ חיים קיבוץ5085

      1,066      1,066מכון לחקר חקלאות עפי התורה8חפץ חיים קיבוץ5085

         345         345פישמן9חפץ חיים קיבוץ5085

         176         176פוקס מינה10חפץ חיים קיבוץ5085

         174         174קפלינסקי קפרובסקי11חפץ חיים קיבוץ5085

      1,189      1,189שדות להזרעה מלאכותית12חפץ חיים קיבוץ5085

         333         333בלומברג אביחי14חפץ חיים קיבוץ5085

         753         753שומר משה15חפץ חיים קיבוץ5085

         307         307שמש אבנר18חפץ חיים קיבוץ5085

      1,933      1,933סנדר מרדכי20חפץ חיים קיבוץ5085

    59,116    059,116אגודת גני טל  החדשה5086

  109,519  0109,519יסודות מושב5089

         320         0320חוות עין רועים5113

         -          -0ויסמן יגאל5130

         -          -אולינקי עודד-סאלם יעקב1סאלם יעקב-אולינקי עודד5134

         -          -0אביוב פנחס ואחרים  ע"י גרספורט מדשאות5138

         868         868אהרנברג חיים5נחלת יהודה - אגודה הדדית מפעל המים בע"מ5145

    21,206    21,206נחלת יהודה לחקלאות888נחלת יהודה - אגודה הדדית מפעל המים בע"מ5145

         -          -0אפרת קרולוביץ ואחרים5162

         -          -0בודניצקי דן ועזרא ואחרים5165

         -          -0בוקסר ירמיהו5168

         -          -0צדוק נח5171

         -          -0נכסי בראז בורשטיין בע"מ5172

         -          -0בן שק מרדכי ואהוד5175
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0מועלם-דמארי-אשכנזי5176

         -          -0גרינבלט שפטל ובניו5178

         -          -0גרינבלט יהודה ומשפחתו5179

         -          -כץ ניסן3חב' הדרי ראשון בע"מ5186

         -          -0לוי יצחק ומשפחה5189

      1,251      01,251מכון לחקר ביאולוגי בישראל5190

      4,676      04,676המתישב - כפר אהרון אג' שת' בע"מ5191

         -          -אילן ומשה בעמ1המתישב - כפר אהרון אג' שת' בע"מ5191

         -          -נגר חיים ואחרים2המתישב - כפר אהרון אג' שת' בע"מ5191

         -          -0חברת התור בע"מ5192

         -          -0וינוגרד טריסטר5195

         -          -0כפר אהרון - ועד המים5196

         -          -נכסי הדרים-פרי אור20001נכסי הדרים-פרי אור-גרוסמן-מרכוס5197

         -          -גרוסמן20002נכסי הדרים-פרי אור-גרוסמן-מרכוס5197

         -          -מרכוס20003נכסי הדרים-פרי אור-גרוסמן-מרכוס5197

         391         0391יורשי זייצוב זאב5200

         -          -פרדס מילט1יורשי זייצוב זאב5200

         -          -דוידוביץ אורה ויהודה2יורשי זייצוב זאב5200

         -          -קומרוב בניה3יורשי זייצוב זאב5200

         -          -קומרוב שפרה4יורשי זייצוב זאב5200

         -          -מועלם אליהו ופרידה6יורשי זייצוב זאב5200

         -          -0חבשוש סעיד5208

    23,509    023,509טירת שלום אג' שת' חק' בע"מ5212

         -          -0טפר חיים5214

         -          -0ילובסקי לאה5224

         -          -מועלם אליהו ופרידה3ילובסקי לאה5224

         -          -0פלדמן יוחנן יפה ודב5226

         -          -0ילובסקי גדעון5227



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0לובינשטין משק5233

      9,134      09,134ליפשיץ א. ואחרים5234

      1,738      01,738חרודי דן ואביבה5237

         564         564הרצפלד שמואל1חרודי דן ואביבה5237

         746         746רוטמן יונה2חרודי דן ואביבה5237

      1,425      01,425חרודי דן-ברנתן יוסף5238

         -          -0מטעי הנגב הדרום בע"מ5239

         -          -שקום פועלי בנין חב' בע"מ3מטעי הנגב הדרום בע"מ5239

         -          -0נאמן אהוד5241

         -          -0מי-ציונה בע"מ5243

         -          -לרר מאיר3מי-ציונה בע"מ5243

         -          -פניק יוסף ועדיאל4מי-ציונה בע"מ5243

         487         487טפר אהרון8מי-ציונה בע"מ5243

         -          -בית חולים ממשלתי נס ציונה9מי-ציונה בע"מ5243

         -          -וקסלר יוסף25מי-ציונה בע"מ5243

         -          -לוינשטיין33מי-ציונה בע"מ5243

         -          -בן הלל-בן יעקב-מורג34מי-ציונה בע"מ5243

         722         722ברק-בודניצקי38מי-ציונה בע"מ5243

         -          -גרינגרטן ישראל שלמה,אברהם ופרל39מי-ציונה בע"מ5243

      2,751      02,751פולני א. ושות' בע"מ5250

         -          -זייצוב רנה ועמיהוד1פולני א. ושות' בע"מ5250

      4,839      04,839פורמה אדוארד ואחרים5251

      1,478      01,478דודזון אחים5252

         -          -בירגר2פינקל ראובן ואחרים5253

      2,699      2,699פינקל ראובן20001פינקל ראובן ואחרים5253

         -          -טוויג-ברזילי-אניקוב20002פינקל ראובן ואחרים5253

    32,294    032,294מטעי שרונה בע"מ5254

         -          -דב פרוסקי ואחרים1מטעי שרונה בע"מ5254
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הערות

         -          -0יעקובזון דניאל5255

         -          -0פרדס בחסכון לעובדי נס ציונה5256

      1,297      01,297גבעון ש. וסלנט י.5265

         -          -פלדי אילון ואחיו20001פלדי-כהנים זדא-גליק  מיידי5266

         -          -כהנים זדה20002פלדי-כהנים זדא-גליק  מיידי5266

         212         212גליק מיידי20003פלדי-כהנים זדא-גליק  מיידי5266

         933         933גן הדרים בע"מ20001גן הדרים בע"מ5270

         -          -פרשקובסקי20002גן הדרים בע"מ5270

         -          -טחן בן ציון20004גן הדרים בע"מ5270

      1,609      01,609גן הדרים בע"מ5271

         -          -0טירת שלום שיכון5275

         -          -0שטיינהאור ואחרים5276

         -          -נחמיאס עמנואל1שטיינהאור ואחרים5276

         -          -פרדס אנגל2שטיינהאור ואחרים5276

         -          -0דרגונר אמיר ואחרים5293

         -          -0לבונטין אליהו5310

0-325,726מהדרין בע"מ הדסים5314  #######

      1,066      1,066משה אשר1מהדרין בע"מ הדסים5314

         -          -עמרן שאולי2מהדרין בע"מ הדסים5314

      3,359      3,359פרדס בחסכון נוה איתמר-נתניה16מי נתניה (2003) בע"מ5316

         -          -משתלה17מי נתניה (2003) בע"מ5316

         509         509משתלת המשקם25מי נתניה (2003) בע"מ5316

         -          -קנטי מנחם44מי נתניה (2003) בע"מ5316

         -          -קיפניס עמוס61מי נתניה (2003) בע"מ5316

         382         382ליאון אדם1פייגר ריטה5320

         367         367בהרמנד רפאל פרהד2פייגר ריטה5320

      1,399      01,399קבוצת שותפים בבאר 532516

      1,025      01,025קבוצת שותפים בבאר 532617
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         250         250פטקין חים ואריה2קבוצת שותפים בבאר 532617

      2,982      02,982קבוצת שותפים בבאר 532720

         791         791חנניה את ניב בעמ-בנייני רן בעמ סו1קבוצת שותפים בבאר 532720

         -          -שטיין יוסף20001שטיין י. וזילברמן ש. ואחרים5330

         -          -זילברמן שמואל20002שטיין י. וזילברמן ש. ואחרים5330

         193         0193מחמד קאסם חסן קאסם5339

      3,677      03,677כרמי ח.ד. יצור ושווק בע"מ5340

         126         0126אליכין פרדס5341

    45,267    045,267אביחיל מושב5342

         -          -בעלי מקצוע שכון ופרדסים3אביחיל מושב5342

         -          -חב אמנה20001חב' אמנה וזימל אברמוביץ5343

         -          -פלוטקין גיל ועמית20002חב' אמנה וזימל אברמוביץ5343

  112,972  0112,972אחיטוב מושב5344

    11,267    011,267אלישיב מושב5346

    39,280    039,280אמץ מושב5347

    28,668    028,668ג"ד שותפיות-עתודות עמק חפר5348

         -          -משק אחים פלוטקין1ג"ד שותפיות-עתודות עמק חפר5348

         -          -יעקב ועזיזולה דיין2ג"ד שותפיות-עתודות עמק חפר5348

      5,857      05,857ארגון הפקידים5349

  128,637  0128,637בית יצחק - שער חפר מושב5350

      2,676      2,676משקים בדריק שרון בק 13בית יצחק - שער חפר מושב5350

         164         164תחנה לקרור חלב בית יצחק5בית יצחק - שער חפר מושב5350

         923         923פהר דר11בית יצחק - שער חפר מושב5350

         673         673ארקין-מגידו12בית יצחק - שער חפר מושב5350

    62,241    062,241בארותיים מושב5352

    29,106    029,106בורגתה מושב5353

    13,241    013,241בחן קבוץ5354

         213         213רוסתום סעיד עומר1בחן קבוץ5354
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    40,258    040,258בית הלוי מושב5356

    13,764    013,764בית חרות מושב עובדים להתישבות שת' בע"מ5357

      9,532      09,532בית ינאי מושב5358

    15,050    015,050ביתן אהרון מושב5359

    12,138    012,138א.בן עזר ובניו בע"מ5360

         297         0297ביהס אזורי עמק חפר5361

      8,084      08,084גאולי תימן מושב5362

         -          -אלישיב ב1גאולי תימן מושב5362

    78,426    078,426גבעת חיים איחוד קבוץ5363

    27,733    027,733גבעת חיים מאוחד קבוץ5364

    48,401    048,401גן יאשיה מושב5365

         -          -0הדרי חפר5367

      1,842      01,842הדרי מנשה5368

    21,898    021,898גבעת שפירא מושב שתופי5369

    41,682    041,682הדר-עם מושב5370

    40,756    040,756המעפיל קבוץ5371

    20,199    020,199העוגן קבוץ5372

      1,548      01,548בן יקיר כפר הנוער הדתי - הסוכנות היהודית5373

         446         0446ועד מקומי בת חן5374

      3,048      03,048פלוטקין יהושע צבי ואלי5376

    29,060    029,060חבצלת השרון מושב5378

    47,375    047,375כפר חיבת ציון אגש"ח בע"מ5379

         870         870אבו עיסא2כפר חיבת ציון אגש"ח בע"מ5379

         -          -זכרון3כפר חיבת ציון אגש"ח בע"מ5379

    39,214    039,214חניאל מושב5380

    34,696    034,696חרב לאת כפר שתופי להתישבות חק' בע"מ5381

      1,299      1,299אתרוגי גרוס-בית אריזה3חרב לאת כפר שתופי להתישבות חק' בע"מ5381

         -          -0שחר שטדלר לוטוק ואחרים5382



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      8,208      08,208יד חנה קבוץ5385

      8,324      08,324יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

    12,268    12,268אליהו אפרים1יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         480         480רטהאוז אחים2יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         342         342אחוזת זכריה, רבקה ימיני בע"מ3יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         -          -סיטבון4יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         229         229גבעון יוסף7יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         344         344 ברגשטיין מרגלית ואחיות8יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

         342         342דיסקין מינה ואורבך אמנון9יכין חקל מטעים חדשים בע"מ5388

      3,090      03,090דיין יעקב ועזרא5390

         -          -פני ומשה גלזר1דיין יעקב ועזרא5390

    17,144    017,144כפר הרא"ה מושב5394

         446         446שכון בית חזון1כפר הרא"ה מושב5394

         -          -פרדס לויתן4כפר הרא"ה מושב5394

         -          -זכרון5כפר הרא"ה מושב5394

    90,289    090,289כפר ויתקין מושב5395

    35,661    035,661כפר חגלה מושב5396

    39,456    039,456כפר חיים מושב5397

    62,544    062,544כפר ידידיה מושב5398

    34,520    034,520כפר מונאש מושב5399

         -          -רמית חברה2צרכני אג' אפיקי עמק חפר וחב' מקורות5400

         -          -0זמר מועצה מקומית5402

         -          -0זיסהולץ יהושוע5403

    33,664    033,664הדרי זיתא אג' חק' שת' בע"מ5405

      2,741      02,741מדרשת רופין מוסד להשכלה גבוהה5407

         -          -חוות הנוי2מדרשת רופין מוסד להשכלה גבוהה5407

      7,910      07,910מטעי השרון5409

    17,078    017,078מכמורת מושב5410
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    17,536    017,536מעברות קבוץ5412

    51,708    051,708משמר השרון קבוץ5413

    86,398    086,398עולש מושב5416

    17,854    017,854עין החורש קבוץ5417

         437         437בית ספר אזורי מעין1עין החורש קבוץ5417

         -          -אברהמס1חזן עמי ואריה5421

         -          -חברת אחוזת המרכז ב2חזן עמי ואריה5421

         -          -0פרדס דבורה בע"מ5422

      3,065      03,065פרי חפר חב' חקלאית בע"מ5424

         -          -פז נורית ועובדיה תקוה1אלון אורי ואחרים5425

      1,707      1,707אלון אורי ואסתר20001אלון אורי ואחרים5425

         154         154אריה דוד20002אלון אורי ואחרים5425

      1,892      01,892פרנקל שמואל ועדנה5426

         -          -0מטעי עמק חפר5427

         -          -0רודי ושות'5431

         993         0993גאולי תימן שכון5432

      4,750      04,750סולימני אברהם5433

         -          -0אבו חק' סולימן5446

         -          -0אבו קישק עבדללה5448

         -          -0אבו שחאדה אחים5449

         401         0401חלמיש שרה5450

      1,159      01,159אחיעזר מושב5451

         873         0873אל נקיב עבד אל רחים5453

         295         0295אחמד עלי איסמעיל5454

      1,440      01,440ביידס זוהדי5455

         -          -0הדרי צריפין בעמ5458

      2,803      02,803רביד פירות בע"מ א. שמואל5459

      9,347      09,347גנות מושב5463
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         159         159בלפונטה ארנון1גנות מושב5463

         600         600בן אמוץ מנחם והדסה2גנות מושב5463

         106         106גולדברג  אסף,טליה ויונתן-חיות יעל3גנות מושב5463

         103         103גולדנברג יעקב ואביבה4גנות מושב5463

         101         0101מוחמד עסאל ואחיו5468

         -          -0אלנבארי מחמד סלימאן5469

         -          -0עבדול עזיז אבו עינם5470

         956         0956עסאף עבדאללה מחמוד ובניו5471

      9,855      09,855זיתן מושב5478

    17,738    017,738חמד מושב5481

         115         0115חסונה רגב5483

      8,482      08,482יגל מושב5488

         733         0733 מילוא יגאל - מולצ'דסקי אבינועם5489

         -          -מולצ'דסקי מרים1 מילוא יגאל - מולצ'דסקי אבינועם5489

         -          -0יכין חקל פרדס 5490602/25

    21,474    021,474י ס פ מטעי הדר ישראל בע"מ (בית דגן)5491

    14,901    014,901כפר חב"ד מושב5494

         810         0810מרדכי תל אור5495

         -          -0מאור נפתלי5500

         -          -0גבריאלי עזרא5506

         250         0250מחמד אלווקרדה5507

  128,890  0128,890מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         -          -חמוי  יהודה1מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         615         615הלל דן2מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         -          -מילמן אחים הלל3מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         692         692יעקב גלעדי4מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         508         508בן ציון אנטון5מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         955         955לאה כץ6מהדרין בע"מ (ספריה)5508
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הערות

      1,022      1,022קיפניס7מהדרין בע"מ (ספריה)5508

      1,123      1,123דר ארנסט8מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         830         830וינדזברג אוריה9מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         646         646משפחת דוידזון10מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         -          -גול עופר11מהדרין בע"מ (ספריה)5508

         -          -קרא-דוד ג'נט12מהדרין בע"מ (ספריה)5508

      1,582      01,582גורליק א-נפרסטק מ5511

      1,131      01,131שעבאן ריה5512

    21,013    021,013משמר השבעה מושב5515

    11,472    011,472נאות קדומים בע"מ5516

    40,091    040,091ניר צבי מושב (כפר יהודי ארגנטינה)5521

      1,080      01,080עומר ועלי עבדללה עיסא5527

         676         0676עבדללה סעיד זיתון5528

      1,739      01,739עבד מלך אבו קשק5529

         836         0836עבדללה סוארכה5530

      1,185      01,185עטיה אבו חסינה5532

      1,240      01,240דגן משה5533

         -          -0ניהול פרדסי צפריר בע"מ5535

         -          -מילמן ישראל1ניהול פרדסי צפריר בע"מ5535

         -          -שוורץ ברונו2ניהול פרדסי צפריר בע"מ5535

      6,226      06,226צפריה מושב5536

         -          -0צללכין דוד ורחל5538

    18,766    018,766שיקום פועלי בנין בע"מ - ועד הפועל5551

         -          -חב צזאר בעמ1פרדסיה המועצה המקומית5580

         -          -מדר שאול4פרדסיה המועצה המקומית5580

         -          -מוצרפי6פרדסיה המועצה המקומית5580

         -          -ימיני אברהם8פרדסיה המועצה המקומית5580

         -          -ארביב יוסף10פרדסיה המועצה המקומית5580
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      3,747      03,747דויטש יעקב-כצמן שמואל-בוקצין חיה-ע"י דוי5605

         -          -0דוידיאן אברהם5641

      1,138      01,138שמרלינג יוסף5653

         273         0273אפריקה ישראל-מגורים בע"מ5660

         -          -0אפשטיין א. ואחרים5662

         -          -0כהן דני5664

    14,026    014,026פרדסי גאולה פ"ת5674

         -          -וילנצוק יצחק1פרדסי גאולה פ"ת5674

         237         0237שבורון יצחק5675

         -          -0סארוגאטי ואחרים5679

         -          -0בר יעקב ואחרים5684

         -          -0ויינשטיין שלמה ובניו5685

         -          -0חזון רינה-מני נגה5686

         -          -0מרכז אתרוגי ישראל בעמ5687

         -          -0משעל-רוט5692

      1,979      01,979כפר הבפטיסטים5704

         -          -0סופר שלי בט5722

         -          -0ניסן יוסף ועזרא חקק5726

      1,322      01,322ס.ס.ג. בע"מ5728

      1,152      1,152גליה עיני,ענת נגה ירושלמי,סמדר ווהל1ס.ס.ג. בע"מ5728

      1,108      1,108קרוקט אורן3ס.ס.ג. בע"מ5728

         -          -סמיקט אליעזר ואחרים20001סמיקט אליעזר ושות5731

         -          -גבעתי יצחק20002סמיקט אליעזר ושות5731

         -          -זלמן הרצל וחנה20004סמיקט אליעזר ושות5731

         -          -סימנטוב מנשה20005סמיקט אליעזר ושות5731

         -          -0סייר יהושוע-פוך שרה ואחרים5732

         -          -0אמית פ"ת כפר נוער5734

         -          -זהבי יוסף53מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742
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         -          -כהן אברהם54מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -אבו עזאם60מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גלובמן61מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -הלר שלמה62מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -פיאלקוב65מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         318         318חווה חקלאית70מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -כהן יוסף71מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גפני אברהם82מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גלנט דב83מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -חב נאה84מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -יורשי שחל85מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -רוזינסקי זלמן89מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -פרדס לטי97מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -סימן טוב112מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -ישראלית נחמה128מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -שטמפר גוטליב129מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -בן צבי צפורה138מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -הלפרין140מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -זימן141מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -חגבי יוסף142מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -שרעבי ישעיהו143מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גלמן חיים144מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גלוסקה שלום145מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -חריזי זכריה146מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -צדוק לוי147מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -בן זכריה הלל148מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -גמזו זכריה149מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -צעירי שאול150מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742
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         -          -יורשי שלום151מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -יורשי אברהם קרני ז"ל153מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -ישראל יחיה154מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -ינאי יוחנן ואסתר155מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -ערמן שלמה157מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -טאקו (ע"י א.רזינסקי)177מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -לוזון עמוס-קרף לאונרד178מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -רבין שרגא-עמית עמירה179מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -בן סימון אלי184מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         947         947בי"ס לגננות ולטכנאות נוף185מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         417         417משקו שיווק בע"מ-חווה לגידול פיטריות188מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -חתוקה צדוק189מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -פלק ירחמיאל190מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         -          -קורקט אורן193מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ5742

         827         0827פיירשטיין אברהם ונטליה5744

         -          -0שוחט-נבון פרדס5753

         -          -0שילת גרינברג5758

      1,338      01,338בית אור אביבה5772

      1,486      1,486גולדמן דניאל1באר שער אפרים את-נורדיה5775

         -          -0ברושית בע"מ - נכסי שרון בע"מ5777

      5,358      5,358ברושית בעמ-נכסי שרון בעמ20001ברושית בע"מ - נכסי שרון בע"מ5777

         -          -נאמן משה ומרים-עטיה אליהו-כחלון עמוס20002ברושית בע"מ - נכסי שרון בע"מ5777

         -          -מטעי כד בעמ20003ברושית בע"מ - נכסי שרון בע"מ5777

         -          -גוש 37814צורן - קדימה מועצה מקומית5790

         -          -אברהם משה וגילה19צורן - קדימה מועצה מקומית5790

         116         116אבואן יציה1קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         680         680אברהמי פסח ושרה2קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         314         314אברהמי שרה3קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         656         656אדמזון הרברט וארנה5קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         930         930אדמזון יצחק6קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         212         212אוספלד אהרן7קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133אומר נפתלי8קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         116         116אורבוך חיים9קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,729      1,729ארלן יוסף וזהבה10קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,432      1,432אחוזה חלקה 57 בקדימה בעמ13קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         304         304רזניק בתיה ויהושע14קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133איזנברג א15קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157אוזנר משה16קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,377      1,377אישוני חנה ושות17קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,025      1,025אלסטר יואל18קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         273         273אלקלעי בעמ19קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      3,783      3,783אנדוולט רות ואריה20קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         680         680ברוק רות ושלמה21קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      2,894      2,894אנטמן אחים23קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         523         523אנוס אליעזר ושות24קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157אקשטיין אליעזר ושות27קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      8,540      8,540אקשטיין ובניו28קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         297         297אוריאלי גבעון30קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,134      1,134אוריאלי צבי יורשים31קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188אשתר יוסף ושות32קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         461         461בהרי עזרא33קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,087      1,087ברט נחמה34קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         523         523אבליוג אהרון35קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         470         470שטוקמן יחיאל36קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,196      1,196בלג סלים37קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         783         783בן ארויה אהרון38קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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         766         766בן ארויה רפאל39קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,056      1,056בנין רוני40קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         195         195בן שלום דוד41קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188ברגר מרדכי42קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140ברוצקי יצחק43קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         431         431גלמן חיים44קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         266         266בר יצחק45קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      4,529      4,529בר יקום בעמ46קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,080      1,080לב טוב יורם ובלהה47קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         -          -ברנשטיין לב48קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         359         359ברקוביץ צבי49קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,189      1,189ברשד שאול פנינה50קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,377      1,377בשקין שמואל51קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         947         947גוטפריד שי ורדה ואהובה53קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,636      1,636גדליהו אהרן54קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      2,283      2,283גולדמן לואי56קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         789         789נתנזון רמי58קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         195         195גיל בנימין ואסתר59קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         243         243גימפל הלנה60קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         547         547גלס פנינה61קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,579      1,579גן הרטוב בעמ62קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140גרינברג יוסף63קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157תומסין מיכאל ושות64קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         250         250גרף צבי אריה65קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         212         212צולברג משה66קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         304         304דיווס ורנר67קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         219         219צלאח חיים68קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         492         492דרוקמן מינה69קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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         212         212הוניג רות70קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140הלפמן שלמה71קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140הניק יעקב72קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         212         212הס יוסף וברכה73קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,493      1,493הרפלד מיכל-הרפז שרה76קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,141      1,141וןיסברוד בלה ויוסף77קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133ויזל ברוך78קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         164         164וילנסקי חיים יורשים79קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,876      1,876ויסברוד יוסף81קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,141      1,141וייסברוד יחזקאל82קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         752         752ונדרסמן מרדכי83קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,025      1,025ורנוביץ דב84קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,213      1,213זאבי מרדכי ורינה86קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102זימונס גוסטב88קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         460         460טופול משה89קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         697         697חברת הפרט בעמ90קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         954         954בתון עלומה91קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         625         625טוביס יחזקאל ודיע92קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         328         328טטרסקי שמואל95קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         892         892טיומקין יחיאל והניה97קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,702      1,702טיקוצינסקי ניסן ורחל98קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102יומטוביאן דוד99קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         759         759יומטוביאן רחל100קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         546         546יעקבי מנוסביץ101קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140יפת אבישי103קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         400         400יפה יהודה ושלמה104קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,032      1,032ישראלי יעקב105קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188חייקין מנשה106קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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         789         789כהן יצחק107קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         287         287כהן עזרא108קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         848         848כהן מנחם ושרה109קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,392      1,392כוכבי דוד110קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         571         571ברש צבי ואחרים112קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,415      1,415כרמי יחיאל113קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,227      1,227לב יוסף114קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         485         485מרכז אתרוגי ישראל115קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133לוי ארנולד116קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,055      1,055לוי בן ציון ורגינה117קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         547         547לוי חזנה118קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         523         523לוי יעקב120קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         936         936ליוב שלמה121קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      3,614      3,614ליזר יעקב וצילה123קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188לייב ישעיהו124קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,681      1,681ליסק אחים125קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         509         509פרדס אגודה קואופרטיבית בעמ126קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         656         656ללבר אסתר ודוד127קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,032      1,032לנגר דוד וחיה129קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         250         250לנדסברג פריץ130קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133לנדסברג דבורה131קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         697         697לפיד ניסן וברכה132קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         195         195לרר ברוך133קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157מגודיש מבורך134קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         109         109וינברג אבישי ד"ר135קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         164         164מוססקי שמואל137קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         924         924מורד ושות138קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      2,980      2,980מן חיים ורבקה140קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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         407         407מסוארי אחים141קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,603      1,603מסלו ישראל ושות142קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         195         195מרמלשטיין בן ציון143קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         848         848סקובין שמשון שרה144קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         656         656קורמן יואל145קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,251      1,251נגור מירה146קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,118      1,118נוסבאום ושות147קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         414         414נחמני דניאל ואורסולה148קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102נס דוד149קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         947         947נרקיס זאב150קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140נתנזון מיכאל151קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         947         947נתנזון אלימלך152קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,353      1,353נתנזון בצלאל153קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         930         930נתנזון מיכאל ושות155קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         109         109סגל יעקב156קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188סגל יעקב ושות157קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133סמון אברהם159קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         916         916סמון זכריה ומרים160קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157סמון יוסף161קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         665         665מלמד נתניאל ושות162קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         212         212עבודי מאיר163קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         437         437עדני שלמה164קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      2,628      2,628עוזר שלמה ושות167קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,572      1,572עזיז דוד168קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,305      1,305נארו אסטבלשמנט ודוד169קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         171         171עמר שמעון170קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         875         875פורמן הרמן171קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         923         923פומרנץ פורת172קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         516         516פנקס הנריק174קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         923         923פורמן סימה176קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,008      1,008פינקלמן יואל177קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         994         994פלוטקין אליהו178קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,008      1,008פלוטקין יהושוע179קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102נחייסי שולמית180קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,032      1,032פלק ארנסט181קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         250         250פרח עובדיה182קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,948      1,948פרנקל ישראל183קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         109         109צובלי יצחק184קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         930         930ציון מיכאל שמעון אליהו185קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         321         321צימרמן בתיה ומרדכי186קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      3,144      3,144צינמון פנחס188קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,189      1,189צייקו מכאל ולאה190קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102קורב שניאור193קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133קורה מרדכי194קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         414         414קורמן מאיר195קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,657      1,657קורנבלט אברהם197קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,111      1,111קושניר יוחנן198קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,008      1,008קליינר מאיר שוורץ199קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         923         923קלינברג200קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,572      1,572קנטור ישראל ויונה202קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102קנרט יחיאל203קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,305      1,305קפלן אברהם204קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         923         923רז אריה205קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         509         509קפלן בלה ויצחק206קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      3,096      3,096קרן יעקב207קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         861         861קרניאלי208קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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      1,076      1,076קרפוביץ שלמה209קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         352         352ראיבי יוסף210קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         188         188סולומוני יהודה211קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         649         649רוזנבק יוסף ושרה213קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         618         618רוזן יצחק214קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         109         109רוזנצוויג יעקב215קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,172      1,172רוטנברג פייגה217קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      2,221      2,221רזניק יהושע218קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,268      1,268רזניק מרדכי219קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         102         102רזניקוב220קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         431         431ריביבסקי ניסן221קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,056      1,056רייף אברהם222קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,379      1,379רייף רחל ושות225קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140רנקוצינסקי פנחס226קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,627      1,627רפאלי יהושע227קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         461         461שורי נורי229קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         970         970שוורץ ריכרד230קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         697         697שטיין מרדכי231קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,275      1,275עציג בלה232קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         889         889שי אורי וחנה233קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,346      1,346שינטל-אברבוך-אורבוך234קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,845      1,845שיף אליהו235קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         157         157שיף שמעיה236קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         243         243שירי אברהם237קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         789         789שמחון אליהו239קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,322      1,322שמחי שלום240קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         219         219שניידר אוטו241קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         236         236שפיגל בנימין242קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791
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         697         697שפיגל משה243קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         711         711שריד משה244קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         431         431שרעבי יעקב245קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         759         759סגמן פלורה250קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         930         930גירון משה251קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140ליפשיץ יצחק252קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      6,554      6,554חקלאים מגאולים 25430קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         454         454בלפרמן זיסיה255קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         328         328אלרואי גרשון ואורה256קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         109         109בן צור שמעון ושות258קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140לוביניעבסקי יאן260קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140לוי מאיר בן שלום261קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140סימן טוב יעקב וציונה262קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140אסלן רינה263קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         140         140ורברנה פאול268קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         133         133כהן ישראל וכתר חיים269קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         195         195סרן דוד270קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,049      1,049שטיינברהים ושות274קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         321         321אופנרו ברוך בעמ275קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         806         806בודהיינמר שמעון276קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,760      1,760רוזנשין צבי277קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         837         837מורבר יוסף שלום שלמה279קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

      1,408      1,408יורשי אליאס280קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         540         540חמאוי יהודה282קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

         400         400פרידמן משה283קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

    15,641    15,641קדימה אג לחקל בלתי מפרטת888קדימה אג' שת' להספקת מים בע"מ5791

    35,699    035,699פרי אור בע"מ - פרדס קדימה5794

    22,730    022,730אל ריף אג' שת' חק' למי השקאה בקלנסואה בע5803
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      1,166      01,166אל קטר אגודה5804

      4,542      04,542עדנאן אבו סאפי ושות'5810

      2,282      02,282עבדול עזיז יוסף מחמוד ושות'5813

         -          -0מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -סאלה מסלה נאטור5מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -אדיב ע לטיף גיוסי14מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -מוסטפה עומר אבו שאח15מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -איברהים מוסטפה נאטור16מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -חוסני מוחמד כטיב19מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -עבד אלהדי נאטור25מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -מוחמד חגי חסין נאמל ואחיו26מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -יוסף אחמד קשקוש27מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -עבר אלחמיד קשקוש36מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -חסן מוסטפה נטור51מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -פואד חסן נטור52מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -נעים חסן מוסטפה53מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -מוסטפה חסן מוסטפה נטור54מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -מחמוד סלימן עבדול55מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -אחמד סלימן עבדול56מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -תייקר סודיה גיוסי62מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

         -          -אסמעיל סלימן בחש63מחמוד סולימאן-אלשגרה בע"מ5820

      2,489      02,489חשב עבדול קאדר5823

         -          -0עבדול לטיף תאייה ואחרים5827

    1,617-     0-1,617מחמד סעד זמירו ושות'5830

    11,365    011,365כדיגי ושות'5831

         345         0345כליל נאטור ואחרים5832

      1,463      1,463משפחת גיוסי1כליל נאטור ואחרים5832

         -          -אמין עבדול רחמן2כליל נאטור ואחרים5832
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         -          -ע חמיד מסעוד מרעי3כליל נאטור ואחרים5832

         -          -עדנאן בכר נאטור4כליל נאטור ואחרים5832

         -          -כאלד עלי נאטור5כליל נאטור ואחרים5832

         -          -שאקר מחמד נאטור6כליל נאטור ואחרים5832

         -          -ראשדי מוסטפא סאלח עלי נאטור21כליל נאטור ואחרים5832

    32,020    032,020מוסטפא עומר אבו שח ושות'5834

      1,368      01,368פרחי טהה בע"מ5836

      4,623      04,623סלאמה ושות'5838

      1,160      1,160סלאמה מוסטפא  2סלאמה ושות'5838

         232         232סלאמה עפיף  3סלאמה ושות'5838

      8,679      08,679עבדול כרים סעיד כדיגי5841

      1,714      01,714נאשף פריאל ובניה5842

         -          -איברהים מוסטפה נאטור40נאשף פריאל ובניה5842

         -          -ע רחים עראף זמירו45נאשף פריאל ובניה5842

         -          -לוטפי עבד אלגיני זמירו50נאשף פריאל ובניה5842

         -          -מוחמד עבד גיני זמירו51נאשף פריאל ובניה5842

      8,697      08,697אל בורג אג' שת' חק'5845      1,899      01,899סלאמה אחים5844

         -          -0קלנסואה עירייה5848

         118         118ע.קרים סעיד כדיגה1קלנסואה עירייה5848

         317         317מוסטפה עבד אלהדי כטיב2קלנסואה עירייה5848

         721         721עבד אלרחים מוחמד כטיב3קלנסואה עירייה5848

         477         477עבד כרים כאיד סלאמה4קלנסואה עירייה5848

         715         715דאוד בראנסי5קלנסואה עירייה5848

         -          -חסן מוחמד כאמל7קלנסואה עירייה5848

      1,472      1,472עבד אלחלים אמין כטיב8קלנסואה עירייה5848

         264         264ע לטיף סאלם גיוסי10קלנסואה עירייה5848

         368         368ע פתאח קאסם פארג12קלנסואה עירייה5848

         269         269מחמוד גזאוי13קלנסואה עירייה5848
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         111         111חסן אסעד עדבה14קלנסואה עירייה5848

         -          -מוחמד אסמעיל סלאמה15קלנסואה עירייה5848

         279         279בכר מסלח נאטור16קלנסואה עירייה5848

         623         623ע אלעזיז מסלח נאטור17קלנסואה עירייה5848

         290         290ע סלאם ע אללה גמיל18קלנסואה עירייה5848

         560         560מוסטפה עומר אבו ישאח20קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי חסין בדר22קלנסואה עירייה5848

         539         539ע רחים סלימאן קשקוש23קלנסואה עירייה5848

         496         496דאוד אסעד מתאני24קלנסואה עירייה5848

         -          -טאהה עבדאללה גימל25קלנסואה עירייה5848

         -          -ע פתאח מוחמד גמל26קלנסואה עירייה5848

         267         267אחמד עבד אלרחים קשקוש27קלנסואה עירייה5848

         431         431ע לטף ע רחים קשקוש28קלנסואה עירייה5848

         457         457פכרי סלים גיוסי29קלנסואה עירייה5848

      1,201      1,201יורשי עודה מנסור31קלנסואה עירייה5848

         -          -סעדת ע. רזק ושות'32קלנסואה עירייה5848

         264         264ע. חפיז וסלימה פאיז מתאני33קלנסואה עירייה5848

         -          -עזיזה מוסלח נאטור35קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמד אמין מנסור ובניו36קלנסואה עירייה5848

         525         525עודי ע. עודה38קלנסואה עירייה5848

         -          -אחמד איסמעיל סלאמה41קלנסואה עירייה5848

      1,076      1,076יאסין וופא סאלח42קלנסואה עירייה5848

         637         637מוחמד אחמד יאסין43קלנסואה עירייה5848

         188         188מוסטפה ע הדי מרעי45קלנסואה עירייה5848

         141         141יוסף מחמד טהא46קלנסואה עירייה5848

         423         423אחמד עלי קשקוש ואחרים47קלנסואה עירייה5848

         126         126יוסף ורדה ואחיו48קלנסואה עירייה5848

         530         530ע רחים ע חמיד עודה49קלנסואה עירייה5848
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         410         410מוסטפה נאסר נסראלה51קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמד עבד קאדר חשב59קלנסואה עירייה5848

         155         155חוסיני איסמעיל נאטור62קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אלהאדי מחמד פרוגי63קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אלחפז מחמד פרוגי64קלנסואה עירייה5848

         -          -נימר ע אלהאדי פרוגי65קלנסואה עירייה5848

      3,589      3,589מוניר גיוסי66קלנסואה עירייה5848

         281         281חוסיני ע כרם קשקוש69קלנסואה עירייה5848

         144         144מוחמד עלי קשקוש72קלנסואה עירייה5848

         464         464חסן עלי גיוסי73קלנסואה עירייה5848

         321         321טלמן מוחמד חסן ואחיו74קלנסואה עירייה5848

         102         102סעיד חסן אלחין76קלנסואה עירייה5848

         381         381ע אלרחמן סעיד מתאני78קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אלרחמן סעיד כטיב79קלנסואה עירייה5848

         922         922מוסטפה מחמד קשקוש80קלנסואה עירייה5848

         822         822ע אלגאבר ע אלפתח פרוגי84קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אלרחים קאד סלאמי91קלנסואה עירייה5848

         -          -עבד חאפז סלים תאיה92קלנסואה עירייה5848

         103         103עארף סלים תאייה93קלנסואה עירייה5848

         -          -אמין נטור97קלנסואה עירייה5848

         329         329ע אלרחים נאסר אללה99קלנסואה עירייה5848

         123         123האחים עבדול רזק101קלנסואה עירייה5848

         -          -כאמל מוצטפא מחמוד כאמל103קלנסואה עירייה5848

         297         297חוסני מחמד סאלם סלאמה104קלנסואה עירייה5848

         -          -עבד חמיד מחמד כטיב105קלנסואה עירייה5848

         165         165טאלב חוסין כמאל106קלנסואה עירייה5848

         205         205אמסלם מחמוד חמודי107קלנסואה עירייה5848

         117         117ע כרים אמין כטיב108קלנסואה עירייה5848
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         205         205רפיק ע אלכרים תאייה136קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמד אבו יעקב חשב141קלנסואה עירייה5848

         152         152חסן אחמד נטור167קלנסואה עירייה5848

         157         157סעיד שהאדה הדרה168קלנסואה עירייה5848

         140         140ע אלחלים מוסטפה עודי171קלנסואה עירייה5848

         737         737מוחמד סלים נאטור172קלנסואה עירייה5848

         725         725ע אלכתיב174קלנסואה עירייה5848

         381         381עלי מוסטפה זמירו178קלנסואה עירייה5848

         211         211סועד מוסטפה זמירו180קלנסואה עירייה5848

         258         258מוסטפה סלם נאטור181קלנסואה עירייה5848

         -          -חסן מוחמד כטיב182קלנסואה עירייה5848

         -          -מוחמד סולימן נאטור184קלנסואה עירייה5848

         -          -עבד פתאח מוסטפא נאטור185קלנסואה עירייה5848

         723         723פאיז מוסטפה מתאני188קלנסואה עירייה5848

         148         148גיסאן נאטור189קלנסואה עירייה5848

         174         174ע אלמגיד ע אלרחמן מרעי192קלנסואה עירייה5848

         483         483מחמוד ע. קאדר גמהור196קלנסואה עירייה5848

         -          -אחמד מחמוד עודי197קלנסואה עירייה5848

         360         360מחמוד שכיר עדנאן200קלנסואה עירייה5848

         966         966מוחמד קאסם סלמי201קלנסואה עירייה5848

         109         109לוטפי מוסטפה קשקוש204קלנסואה עירייה5848

         271         271אחמד ע פתח נסראלה207קלנסואה עירייה5848

         566         566עבד מראן אברהים נאטור208קלנסואה עירייה5848

         -          -חסן איסמעיל נאטור209קלנסואה עירייה5848

      1,332      1,332נור אלדין גיוסי213קלנסואה עירייה5848

         634         634ע כרים קשקוש אחמד217קלנסואה עירייה5848

         295         295אברהים  אחמד גבארה218קלנסואה עירייה5848

         567         567מחמד עי אל מונאן עזאם219קלנסואה עירייה5848
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         390         390אחמד חסן גבאר220קלנסואה עירייה5848

         221         221פתייה אחמד גברה221קלנסואה עירייה5848

         290         290עוסמאן חאפז ע אל פתח נאטור223קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אל לטיף סלים מרעי224קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי עי אל מנאן עי אל קדר237קלנסואה עירייה5848

         -          -עמאדט טלב חמודה ע רחים241קלנסואה עירייה5848

         -          -חסין אסמעיל נטור242קלנסואה עירייה5848

         984         984מחמוד ע רחים פרוגה243קלנסואה עירייה5848

         -          -עבדאל חליב מחמד קאסם244קלנסואה עירייה5848

         124         124יורשי מוסטפא אסמעיל תאה246קלנסואה עירייה5848

         -          -עבדל רחים מסעוד מרעי247קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי אסף סלימאן סאלח ברנס248קלנסואה עירייה5848

         245         245גב בכיה בחאש249קלנסואה עירייה5848

         219         219מוחמד איסמעיל בחאש250קלנסואה עירייה5848

         -          -אחמד בחש251קלנסואה עירייה5848

         191         191עבדול חמיד עבדול רחים רעד252קלנסואה עירייה5848

         -          -חמזי רעד253קלנסואה עירייה5848

         659         659עבדול פתח עבדול רחים רעד254קלנסואה עירייה5848

         -          -יוניס מחמוד תכרורי263קלנסואה עירייה5848

         -          -ע. קאדר עלי קשקוש265קלנסואה עירייה5848

         375         375ע קאדר מוסטפא נאטור274קלנסואה עירייה5848

         693         693סלמאן מוחמד קשקוש278קלנסואה עירייה5848

         -          -אדיב ע לטיף גינסי280קלנסואה עירייה5848

         -          -חסן איסמעיל נאטור281קלנסואה עירייה5848

         -          -ע אלחלים קשקוש286קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי חסן עלי עודה288קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי חסן אחמד סלח כדיגי289קלנסואה עירייה5848

         467         467יוסף מוחמד בוחבוק292קלנסואה עירייה5848
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         -          -פתחייה עבד רחמן פרוגי295קלנסואה עירייה5848

         153         153סלאמה מוחמד חמודה296קלנסואה עירייה5848

         300         300יורשי סאלח קאסם כדיגי297קלנסואה עירייה5848

         -          -מוחמד רדואן גזאוי299קלנסואה עירייה5848

         -          -עבד רחים מוחמד פרוגה301קלנסואה עירייה5848

         -          -אמנה אחמד פרוגה302קלנסואה עירייה5848

         -          -חלימה אחמד חאמד304קלנסואה עירייה5848

         -          -ענדליה אחמד מרעי305קלנסואה עירייה5848

         -          -מוסטפה אחמד עלי קשקוש306קלנסואה עירייה5848

         -          -מוחמד ואחמד ע פתאח עזבה308קלנסואה עירייה5848

         -          -עלי אחמד קשקוש309קלנסואה עירייה5848

         -          -סהאם אחמד מתאני310קלנסואה עירייה5848

         483         483גב חוסין אסמאעיל נאטור311קלנסואה עירייה5848

         292         292מחמד יוסף נאסר312קלנסואה עירייה5848

      1,739      1,739חלימה קשקוש313קלנסואה עירייה5848

         722         722טלאל גבאר פרוגה314קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי חסון אחמד אבו סאלח כדיגי316קלנסואה עירייה5848

         201         201עבדול לטיף פרוגה ומחמוד יוסף גאבר317קלנסואה עירייה5848

         387         387מוסטפא סעיד כדיגי320קלנסואה עירייה5848

         -          -כליל עבד חפיז סלאמה322קלנסואה עירייה5848

         -          -סלימן עבד חפיז סלאמה323קלנסואה עירייה5848

         -          -חוסין אחמד גזאוי324קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמוד מסלח חמודי327קלנסואה עירייה5848

         -          -נבהאן ע  קרים קשקוש328קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי עלי סאלם עלי תאייה329קלנסואה עירייה5848

         -          -פואד חמד עאזם330קלנסואה עירייה5848

         -          -חדרה מוחמד מתאני331קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמוד אחמד יעקוב חשב332קלנסואה עירייה5848
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         -          -כדיגי מוחמד סלאמה333קלנסואה עירייה5848

         -          -חאתם ע ראזק מתאני ואחיו334קלנסואה עירייה5848

         -          -פאטמה לטיפה ותמאס כטיב335קלנסואה עירייה5848

         -          -חאלד מוחמד סלאמה337קלנסואה עירייה5848

         264         264עבד אלטיף חסן קאסם תאייה338קלנסואה עירייה5848

         103         103סעוד אחמד קשקוש339קלנסואה עירייה5848

         628         628מוחמד ע רחים זמירו340קלנסואה עירייה5848

         -          -עבד קרים חבן כטיב343קלנסואה עירייה5848

         -          -עאיישה נגיב מחאתני344קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי סלים מחלוף346קלנסואה עירייה5848

         -          -עפיף אחמד מכלוף347קלנסואה עירייה5848

         173         173יאסין חכים סאלח348קלנסואה עירייה5848

         -          -עבדול קדר עלי קשקוש349קלנסואה עירייה5848

         -          -חוסני אסמעיל נאטור350קלנסואה עירייה5848

         -          -ע. חמיד אחמד תקרור351קלנסואה עירייה5848

         -          -ע. פתאח נסראללה352קלנסואה עירייה5848

         680         680יוסף מוסטפא תקרורי353קלנסואה עירייה5848

         -          -מוחמד מסלים חמודי354קלנסואה עירייה5848

         966         966מוסטפא נאסר נסראללה355קלנסואה עירייה5848

         -          -אחמד מוחמד אסעד כדיגה356קלנסואה עירייה5848

         270         270ע. רחם רעדה357קלנסואה עירייה5848

         -          -יורשי ע. רחים מוחמד נאטור358קלנסואה עירייה5848

         101         101עבדול רחים נאטור359קלנסואה עירייה5848

         564         564פטמה מסלח נטור360קלנסואה עירייה5848

         483         483ע. לטיף סלים גיוסי361קלנסואה עירייה5848

         290         290ע. רחים מוחמד פרוגה362קלנסואה עירייה5848

         302         302יוסף אחמד קשקוש363קלנסואה עירייה5848

         -          -ע. חי עי קרים מתאני364קלנסואה עירייה5848
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         -          -ע. לטיף ע. קאדר365קלנסואה עירייה5848

         -          -מחמוד סלים מוסטפא מכלוף  401קלנסואה עירייה5848

         966         966פרוג'ה נביל יוסף  405קלנסואה עירייה5848

         632         632חמוד אחמד יוסף סאלח סלאמה  406קלנסואה עירייה5848

         108         108ערחים אחמד סלאמה . 407קלנסואה עירייה5848

         470         470עפאדי אחמד סאלח סלאמה . 408קלנסואה עירייה5848

         486         486חדיג'ה לוטפי סאלח  409קלנסואה עירייה5848

         676         676גיוסי באסמה מוניר  410קלנסואה עירייה5848

         -          -גמהור גבר עחמיד . 411קלנסואה עירייה5848

         168         168גמהור זיאד עחמיד . 412קלנסואה עירייה5848

         908         908קשקוש עפתאח . 413קלנסואה עירייה5848

         345         345נצראללה חתאם מוסטפה  414קלנסואה עירייה5848

         -          -עבדל ראזק סאלח יאסין  415קלנסואה עירייה5848

         449         449ערחים איסמאעיל בחאש . 416קלנסואה עירייה5848

         -          -ערחמן טהה ג'מל . 420קלנסואה עירייה5848

         243         243פרוג'ה עקוי ע.גבאר . 423קלנסואה עירייה5848

         521         521נאטור עדנאן סאלח  424קלנסואה עירייה5848

         360         360קשקוש חסן מוסטפה425קלנסואה עירייה5848

         106         106קשקוש חיכמת מוסטפה 426קלנסואה עירייה5848

         -          -בחאש מלכה סאלח 427קלנסואה עירייה5848

         -          -ראבוס אמין עפתאח .428קלנסואה עירייה5848

         -          -מדחת רעד  429קלנסואה עירייה5848

         -          -סמיה עפתאח נצראללה . 432קלנסואה עירייה5848

         -          -סלאמה דראר אסמעיל 436קלנסואה עירייה5848

         148         148מוחמד עחפיז פאיז מתאני .439קלנסואה עירייה5848

      1,160      1,160רשאד עבד אלרחים נצראללה 440קלנסואה עירייה5848

         -          -גהאד עבדלאלרחים נצראללה 441קלנסואה עירייה5848

         261         261חאלד עבדאלרחים נצראללה 443קלנסואה עירייה5848
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         -          -חתאם יוסף נצאר 444קלנסואה עירייה5848

         123         123חאמד סאלם סלאמה 445קלנסואה עירייה5848

         -          -חאבת מוסטפה כאיד סלאמה 446קלנסואה עירייה5848

         477         477חשב עאללה מוחמד .447קלנסואה עירייה5848

         227         227עחלים ע'חפיז רעד .448קלנסואה עירייה5848

         194         194מוסטפא סעיד חדיגה 449קלנסואה עירייה5848

         -          -עחמיד סעיד חדיגה .450קלנסואה עירייה5848

         839         839חוסין מוחמד בדר 451קלנסואה עירייה5848

         -          -נביל מוחמד חוסין בדר 452קלנסואה עירייה5848

         171         171מועין מוחמד חוסין בדר 453קלנסואה עירייה5848

         245         245עחלים ע.חפיז רעד .454קלנסואה עירייה5848

         -          -באסמה מוסטפה ראבוס 455קלנסואה עירייה5848

         -          -ערחים אחמד יוסף סלאמה .456קלנסואה עירייה5848

         -          -עחמיד אחמד יוסף סלאמה .457קלנסואה עירייה5848

         106         106מתאני מוחמד עבד אללטיף  461קלנסואה עירייה5848

         -          -עזאם יוסף מוסטפא469קלנסואה עירייה5848

      6,575      06,575אלזוהור אג' בקלנסואה5850

      2,996      02,996קשקוש סעוד אחמד5851

         -          -רצון ישראל1עין אפק  בע"מ5876

         -          -0אביבה חברה חקלאית בע"מ5890

         422         422שמיר רחל וססר גלינה1אחים הלל והאוניברסיטה העברית5896

         -          -מרום חיים - סעתי חוה2אחים הלל והאוניברסיטה העברית5896

         -          -האוניברסיטה העברית20001אחים הלל והאוניברסיטה העברית5896

      1,734      1,734אחים הלל20002אחים הלל והאוניברסיטה העברית5896

      1,823      01,823אחים הלל ואחרים5897

         -          -פאברי אליאס20001באר משותפת5905

         -          -פוליאקובסקי20002באר משותפת5905

         -          -זייצוב יהודה20003באר משותפת5905
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         -          -זייצוב צפורה20004באר משותפת5905

         -          -יורשי סמל יוסף20005באר משותפת5905

         -          -חלמיש שלמה ושות20006באר משותפת5905

         -          -גולדמן משה20007באר משותפת5905

         -          -סמל רבקה20008באר משותפת5905

         -          -זלוטשבסקי צבי20009באר משותפת5905

         -          -אסא יוסף20012באר משותפת5905

         -          -איזנשטיין ברוך20013באר משותפת5905

         -          -שיר יוסף וצבי20014באר משותפת5905

         256         0256ברוריה זמירה5907

         -          -0רכס אליהו5908

      4,322      04,322הירשפלד ריטה5909

         -          -שאוליאן ציון,דוד ויוסף1הירשפלד ריטה5909

         -          -0בקר צדוק - ניר גניה - אוחנה צביה5910

         -          -0ברניצקי שלום5911

      4,215      04,215אד סלונר5912

         -          -0ויגודסקי פסיה ואחרים5913

         -          -שלר מיכאל2ויגודסקי פסיה ואחרים5913

      2,886      02,886פיילר אליעזר5914

      5,006      05,006פרדס קיין5917

         -          -קרני פניה1פרדס קיין5917

         -          -0גינזבורג נחמיאס ואחרים5920

         -          -0שופר-סל בע"מ5921

         -          -אברמוביץ זאב1שופר-סל בע"מ5921

         -          -0גרוס שי בע"מ ליפמן5924

         -          -0דודזון לאה5928

    47,166    047,166תחנת נסיונות המרכז - מכון וולקני בית דגן5932

         142         0142וולף דוד5934
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         -          -בריקמן מנחם2וולף דוד5934

         -          -סולקיס חפר וינר4וולף דוד5934

         -          -סווירי קרגי וילדין6וולף דוד5934

         -          -כליל נזים8וולף דוד5934

         -          -בלומברג כהן9וולף דוד5934

         -          -שלום מאיר10וולף דוד5934

         -          -צאיג יוסף20001ויגודסקי טרכטנברג5935

      5,088      05,088ילינובסקי סבינה5936

         -          -0זיגר מתניה יורשים5939

         -          -רבינוביץ צילה1זיגר מתניה יורשים5939

         -          -חב שריר בעמ2זיגר מתניה יורשים5939

         -          -אמון רפי3זיגר מתניה יורשים5939

      1,933      1,933זינגר גדליה20001זינגר גדליה ואחרים5940

         892         892ליאון אליהו ואחרים20002זינגר גדליה ואחרים5940

      2,467      02,467בראזני אסף- ברזילי אורי5943

         -          -0טרכטנברג עזרא ואחרים5950

         -          -0טרכטנברג עזרא ואחרים5951

         -          -0יורשי טוליפמן וד"ר אוסטשינסקי5955

         -          -ברניצקי יצחק1יורשי טוליפמן וד"ר אוסטשינסקי5955

         -          -0הלפרין חיים ואחרים5956

      1,705      01,705כהן אלדד ושות5961

         -          -0היימן רוזין ואחרים5962

         -          -0ליפשיץ צבי ואחרים5969

         149         0149מזאה יצחק5973

      4,089      04,089גיא דן בע"מ (פרדסי מכנס)5975

         701         701זינגר יעקב9גיא דן בע"מ (פרדסי מכנס)5975

         -          -ציפרשטיין אהרון12גיא דן בע"מ (פרדסי מכנס)5975

         -          -פרדס עופרה הלוי13גיא דן בע"מ (פרדסי מכנס)5975
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         -          -0מפעל ההנצחה ע"ש רבינוביץ5976

         377         0377מוסא אבורשאד5979

      1,129      01,129נחמיאס אחים5984

      4,418      04,418נטעי הדר בע"מ5985

         -          -0סלומון פורר5988

         -          -0עין הקורא5992

      2,211      02,211מסר רחל-אריאלי צפרירה5993

         118         118מזרחי יוסף1מסר רחל-אריאלי צפרירה5993

      4,725      04,725עין שפע5994

         -          -0כדורי לנד בע"מ5998

         -          -פרשקובסקי2כדורי לנד בע"מ5998

         -          -0ביקל גדעון6005

         -          -מזרחי שלמה סולימני יצחק1ביקל גדעון6005

         -          -0בית עמי נכסים בע"מ6006

      4,121      04,121אחוזת צימרמן6013

      5,536      05,536מולדנסקי אריה6015

         -          -פרשקובסקי יצחק13מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פרדס חלקה 17 גוש 156414מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -כהן פליקס-זבולון-רמגיל-לוי16מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פוחצבסקי אחים17מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -דודסון אבנר18מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -קאופמן רוזנפלד19מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -מינקוביץ איזיק23מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -אברמוביץ מתתיהו32מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -דודסון יואב ואבישי36מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -עופר-אהל37מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -מזובר יחזקאל38מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -יורשי מדבדי40מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8
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         -          -מתישבי כפר אריה41מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -גרינפלד איזיק42מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פרשקובסקי בנימין43מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פרשקובסקי רפפורט45מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -מרכז גריאטרי-משרד הבריאות49מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         169         169צייג יוסף50מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -בית ספר רמז51מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -טרגן אפרים53מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -יפת שלום58מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -רוחה עוקשי61מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פרס אהרן ודוד64מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -קלף אליוס65מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -אבטיחי משה66מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         508         508מזובר שמואל68מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -ברשקב חב לבנין73מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -לוינסון ליפמן80מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -בן זאב אהרון81מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -משפחת כדר84מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -בקר-ביגר87מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -יוגב איתן91מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -רזניקוב יוסף ויחיאל92מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -ספקטור חיים93מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -דוידזון-הרשקוביץ ואחרים94מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -פנחס יחזקאל95מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -לוי אברהם96מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -מימון שמשון97מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -כמוס צדוק98מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -טביב דבורה99מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8
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         -          -עראקי מאיר100מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -עראקי פנחס101מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -סולימאן יצחק102מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -שובל עמי103מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -שלמה קחם יורשים104מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -עראקי אהרון105מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -מוסאיל מזל106מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -עפרי זמיר111מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -כהן שמריהו121מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -גורן אהרון-ע"י גידי כליף129מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 601951-202736-8

         -          -בובשובר אברהם20001רפפורט משה ואחרים6024

         -          -בקר לאה20002רפפורט משה ואחרים6024

         -          -רפפורט משה20003רפפורט משה ואחרים6024

         -          -וינבוים זוסיה20004רפפורט משה ואחרים6024

         -          -כהן אברהם20005רפפורט משה ואחרים6024

         -          -אנציקובסקי ראובן20006רפפורט משה ואחרים6024

         -          -0שותפות דרור ואחים שר'6031

      4,095      04,095מורן ישראל ואורית6032

         423         423קובו עמרם1מורן ישראל ואורית6032

         368         368מרקוביץ שושנה2מורן ישראל ואורית6032

         345         0345שיפמן מינה ד"ר6034

         -          -פרשקובסקי בנימין1שיפמן מינה ד"ר6034

         -          -0הרשנזון דוד6052

         -          -0איזנברג שמואל6088

         892         0892ארנר יאיר6089

         687         0687קפלן נח והינדה6090

         -          -0כוכבי אבינועם ואחרים6096

         -          -אפשטין אחיות20001פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105
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         -          -פיינשטיין אסתר20003פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105

         -          -אשכולי עמרם ואחרים20004פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105

         -          -וינר אריה20005פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105

         -          -רוזניצקי אירנה20006פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105

         -          -בוטוין-רוטשס20007פיינשטיין,אפשטיין,אשכולי ואחרים6105

         -          -הולם גו-קורן בנימין ומוריס1גורודיסקי אליעזר ואחרים6106

         -          -יורשי גורודיסקי20001גורודיסקי אליעזר ואחרים6106

         -          -קלש יהושוע20002גורודיסקי אליעזר ואחרים6106

      5,085      05,085לרר יוסף ואחרים6107

      9,194      09,194אונ' העברית - הפקולטה לחקלאות6113

         -          -0יעקובזון אילן6114

      1,046      1,046אלטשולר גדעון2הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      1,312      1,312לוין יצחק3הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         853         853טליסמן תמר5הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         239         239גדעוני יוסף6הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      1,471      1,471נוטמן וייס7הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         665         665דולב תמר9הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         654         654מיטשל10הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         611         611חבזה יגאל ופלורין11הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         642         642מזרחי ישראל12הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      1,277      1,277אייזנברג יאיר ויגאל13הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         511         511חלמיש יהודה14הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         601         601שומרוני15הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         455         455ברזילי נתן17הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      3,854      3,854גורודיסקי יצחק ויעקב18הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         728         728סורוקר שמחה19הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         237         237דובינבאום שמחה20הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         983         983ישי יעקב ועדה21הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115
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         610         610ארנבאום משה22הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      1,227      1,227קבוץ מנחם23הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         560         560פנקס יעקב26הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         559         559עמית אברהם27הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         348         348קרדו דוד28הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         348         348טיין דליה29הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         595         595אקוע מאיר  31הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

      1,037      1,037גבעון חווה ועמנואל33הכורם הצעיר אג' שת' חק' בע"מ6115

         594         0594ויצמן אחים6120

         -          -0פרדס נחמה ברחובות בע"מ6127

         679         0679דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות6132

         193         193אבו אסידה סאלם  1דאכה חברה לחקלאות ופרדסנות6132

      1,230      01,230חקלאי טירת שלום אג שת חק בע"מ6136

         -          -0יורשי מילר ישעיהו6139

      3,735      03,735יעקובסון לבונטין6140

         -          -0יעקובסון עמנואל6142

         -          -לאק יעל ויעקובזון שלי1יעקובסון עמנואל6142

         -          -צוקר דוד-גיל מירן משה2יעקובסון עמנואל6142

         -          -קליינמן20002יעקובסון-קליינמן6143

         -          -נדר אמיתי, עובד שמואל, נעם20001מרכס אביב ויהודה6144

         -          -תמרי אהודה20002מרכס אביב ויהודה6144

         -          -איזנברג דניה20003מרכס אביב ויהודה6144

         -          -מרכס אביב וקמחי כרמלה20004מרכס אביב ויהודה6144

         -          -0חפץ כהן ואחרים6149

         -          -ליפשיץ1חפץ כהן ואחרים6149

         -          -קושלביץ2חפץ כהן ואחרים6149

         -          -ריינשרייבר5חפץ כהן ואחרים6149

         -          -יורשי ש.בר6חפץ כהן ואחרים6149
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         -          -0גולד-דורפמן-פטשורניק-יהודויוף שוב ואחרים6155

      2,609      2,609גולד-דורפמן-פטשורניק-יהודויוף20001גולד-דורפמן-פטשורניק-יהודויוף שוב ואחרים6155

         -          -0מכלוף אליהו-פלג ראובן6156

      3,728      03,728ליפשיץ גמליאל ואחרים6160

         -          -0לרר משה ולרר עופרה6161

         167         0167מושלין חיים ואחרים6165

         -          -0מכון ויצמן למדע6167

         -          -יעקובסון משפחה3מכון ויצמן למדע6167

         -          -0מקוב גדעון - פרשלוביץ יעל6169

         -          -0מקוב שמואל6171

         -          -0פרדס בחסכון(משקים זעירים)לעובדי רחובות6176

         -          -גבעון שלמה - סלנט ציונה1פרדס בחסכון(משקים זעירים)לעובדי רחובות6176

      1,039      01,039פרדס בחסכון (משקים זעירים) לעובדי ראשל"צ6180

         -          -0סהר נפתלי6182

         -          -0סלפטר גולדברג גוט ופישר6183

         -          -0משולם יחיא יאשיהו6184

         -          -0סקר אליעזר ובניו6185

         738         0738עמית טל6187

         -          -0עמרני דוד יוחנן וחגי6189

      2,091      02,091לסר מייק לואי6192

         -          -0פיריאטינסקי מ6195

         -          -0פיינשטיין שפרה ובניה6198

         -          -0פיינשטיין זמירה6200

      1,015      01,015פיינשטיין תמיר ואחרים6202

      1,589      01,589בן זאב אהרון6207

         -          -0קבוצת ניצן6213

         -          -0קרן אביאל6217

         139         0139קושלביץ חנניה6218
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         -          -0המועצה לשימור מבנים ואתרים-פרדס מינקוף6220

         -          -דר פז בע"מ25רחובות עיריה6223

         244         244דוד מרדכי27רחובות עיריה6223

         390         390קונץ ישעיהו28רחובות עיריה6223

         -          -ישראל עובדיה30רחובות עיריה6223

         974         974קבוצת אגרונומים33רחובות עיריה6223

         -          -יעיש שלום34רחובות עיריה6223

         -          -נינו רחל35רחובות עיריה6223

         879         879שמחי נתן36רחובות עיריה6223

         202         202פריד שמעון37רחובות עיריה6223

         234         234שוורץ ליפה38רחובות עיריה6223

         251         251ליבוביץ חיים39רחובות עיריה6223

         -          -הכט יוסף וחנה-פלד נילי50רחובות עיריה6223

         140         140מרגלית מנדל55רחובות עיריה6223

         -          -קועטה אליהו63רחובות עיריה6223

         102         102קועטה עובד64רחובות עיריה6223

         -          -כוכבי יפת65רחובות עיריה6223

         -          -שרעבי זכריה66רחובות עיריה6223

         126         126מדאר יהוידע68רחובות עיריה6223

         121         121מדאר נתנאל69רחובות עיריה6223

         -          -בן זכריה יעקב70רחובות עיריה6223

         -          -יפת יהודה71רחובות עיריה6223

         -          -שעיבי פרץ72רחובות עיריה6223

         -          -גובני שלום73רחובות עיריה6223

         -          -חוזעי עמרם74רחובות עיריה6223

         -          -כהה נחמיה75רחובות עיריה6223

         -          -בת שבע בלילה79רחובות עיריה6223

         -          -עותמי סעדיה צעירי סעדיה80רחובות עיריה6223
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         -          -קפרא יוסף81רחובות עיריה6223

         -          -קלש יהושע87רחובות עיריה6223

         632         632פרדס בחסכון90רחובות עיריה6223

         287         287נדלר אריאל91רחובות עיריה6223

         356         356שרעבי יואב92רחובות עיריה6223

         438         438קופרניק גדעון96רחובות עיריה6223

      2,635      2,635החווה החקלאית-הפקולטה למדעי החקלאות98רחובות עיריה6223

         429         429אבן שמואל וחננה99רחובות עיריה6223

         385         0385שביט עמוס6228

      2,222      02,222שוסייב צבי-ברקאי לאה6229

         -          -קנטי חנה1שוסייב צבי-ברקאי לאה6229

         231         0231 ס.ע.ר פיינשטיין בע"מ6231

      1,456      01,456אגסים בניה והשקעות בע"מ6232

         -          -0שיקום פועלי בנין בע"מ6234

         -          -0גומעה מוחמד6254

         -          -0דינוביץ עמירם6259

         304         0304חסונה סופיאן6265

         243         0243חסונה רמדאן6266

         243         0243חסן ערפת קדרי6267

         -          -0חסונה עבדל חמיד6268

         -          -0חסונה יעקב6269

      3,558      03,558מנזר לטרון6278

         -          -חסן מחמוד1מנזר לטרון6278

    15,938    15,938ר.ש.ת. (מיאוס ביאוטופי)6רשות שדות התעופה בישראל6284

         836         0836אבו קטיפאן חסן6302

         348         0348קקל בית נחמיה6314

         -          -0יכין חקל בע"מ6347

         -          -0ליבנת זאב צבי ושי6348
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      2,271      02,271בית הסוהר רמלה-אילון6357

         319         319מוסד אקים13ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה בע"מ6358

         174         174חכמת וחידי אטאח  22ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה בע"מ6358

         -          -0אליהו אפרים6362

         -          -0פלג אברהם ודליה6370

      1,123      01,123אורבוב שמואל6371

      1,102      01,102ליבנה משה ד"ר6374

         464         0464גורן נעמי6375

         -          -0רומם-סילברמן-וונדי לסלי נתן6380

         -          -0פרידמן פנינה6388

         196         0196אורבוך משה6389

         -          -0מזור גדעון ועליזה6390

         -          -0שרייר שמעון וגלילה6393

      1,897      01,897לוין אורה וירוחם6394

      2,607      02,607להידשני יעקב ואקסנדר6396

         -          -0פרימאור הלנה6397

         -          -0ברדיצב משה וורד6398

         768         0768גוטפריד שי6399

         902         0902אברבוך משה-פלג אברהם ויהודית6400

    44,037    044,037רמות השבים - מפעל המים אג' שת' חק'6412

      5,011      5,011אל על פרדס אג. חק. שת.1רמות השבים - מפעל המים אג' שת' חק'6412

      1,093      01,093ברזילי שמעון שרמן6429

         -          -0עופר הרי ודן6435

         964         0964וולפו ברוך ומרדכי6437

         414         414אבן טוב חנה1כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         872         872חב בלומה ומנחם בעמ2כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         398         398אנגלברש יהודה3כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         998         998הרצל כרמלה, ישראל, ליאורה ורונית4כפר-נחמן אגודה הדדית6446
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         204         204בוכלצב משה5כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         627         627פלטין יפה ודוד6כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         494         494ברוורמן אריה7כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         364         364ליבוביץ יעקב9כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         619         619לוסטיגרטן מכאל11כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         406         406מרדכי מרדכי12כפר-נחמן אגודה הדדית6446

      1,141      1,141מלכוב-מיזלין13כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         542         542פיינגרש אליהו14כפר-נחמן אגודה הדדית6446

      1,603      1,603פינסון אהרון15כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         406         406קריגר צבי16כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         500         500שאולי אברהם17כפר-נחמן אגודה הדדית6446

      1,051      1,051שצמן רחל19כפר-נחמן אגודה הדדית6446

      1,545      1,545ברוורמן20כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         745         745כהן אחים25כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         473         473בן אברהם אמנון26כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         237         237כספי ישראל27כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         507         507פיטל מיכאל28כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         -          -מנדל יוחנן29כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         338         338כהן שמואל30כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         268         268גרין אליה-פפו נעמי33כפר-נחמן אגודה הדדית6446

         -          -גרין אליה34כפר-נחמן אגודה הדדית6446

      1,466      1,466גורדון ב ופלדמן א1באר שותפות רענן6455

         -          -מאיר אברהם2באר שותפות רענן6455

         -          -מיכלסון שרגא3באר שותפות רענן6455

         191         191כהן שמעון4באר שותפות רענן6455

         408         408פלג רמי ושות'6באר שותפות רענן6455

         -          -גאון זמירה ושות'7באר שותפות רענן6455

         -          -מרגולי יקיר8באר שותפות רענן6455
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -שותפות רעננה9באר שותפות רענן6455

         431         431באומל גיזה11באר שותפות רענן6455

         -          -בריק יגאל22רעננה עיריה6462

         -          -מוצרי רזבה בעמ28רעננה עיריה6462

         -          -פורת צבי29רעננה עיריה6462

         -          -צמח אביגדור42רעננה עיריה6462

         -          -עזריאל לוי44רעננה עיריה6462

         -          -כהן ארן48רעננה עיריה6462

         -          -גולוד רוני49רעננה עיריה6462

         -          -פורת-ארנס-רובנס52רעננה עיריה6462

         -          -בלאוגרונד-כהן53רעננה עיריה6462

         -          -לוי שלמה ואחרים54רעננה עיריה6462

         661         661גולוד יעקב1מי רעננה בע"מ6463

         598         598כפר נחמן מוסד חינוכי2מי רעננה בע"מ6463

         748         748פיירשטיין לאה3מי רעננה בע"מ6463

         128         128לוסטיג4מי רעננה בע"מ6463

         938         938קרטין יהודה5מי רעננה בע"מ6463

      6,325      6,325כפר בתיה מוסד6מי רעננה בע"מ6463

         265         265אבני שלמה-עמית דב7מי רעננה בע"מ6463

         -          -לאוב דליה8מי רעננה בע"מ6463

         -          -מלכוב-מיזלין9מי רעננה בע"מ6463

      1,271      1,271לוטרינגר אחים10מי רעננה בע"מ6463

         -          -גאון11מי רעננה בע"מ6463

         514         514כהן שוחט (ע"י ברזילי)12מי רעננה בע"מ6463

         862         862בדר יוסף13מי רעננה בע"מ6463

         -          -כהן אהרון14מי רעננה בע"מ6463

         178         178תנא שמואל אריה וזאב16מי רעננה בע"מ6463

         618         618חיימי מיכאל ואריה17מי רעננה בע"מ6463
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         101         101גונן עמוס ופועה18מי רעננה בע"מ6463

         260         260גבאי בנימין וגליה (עי יוסף דוד)19מי רעננה בע"מ6463

      2,002      2,002מישורים בע"מ-שירזי בע"מ20מי רעננה בע"מ6463

         -          -סלע-לסק21מי רעננה בע"מ6463

      3,452      3,452כהן יהודה ובניו22מי רעננה בע"מ6463

         195         195כהן סעיד23מי רעננה בע"מ6463

         759         759מאיר אברהם24מי רעננה בע"מ6463

         265         265דוכן זכריה25מי רעננה בע"מ6463

         167         167אביב יוסף26מי רעננה בע"מ6463

         345         345פילוס לידיה27מי רעננה בע"מ6463

         849         849גוטליב טוביה28מי רעננה בע"מ6463

         -          -בן יקר יובל29מי רעננה בע"מ6463

      2,758      2,758נדב עדה30מי רעננה בע"מ6463

         596         596כהן יפת פנחס31מי רעננה בע"מ6463

         712         712ריינר שמואל ומלאכי32מי רעננה בע"מ6463

         304         304אפלבוים ע"י וולמוט צבי33מי רעננה בע"מ6463

         -          -מייזלין עמי34מי רעננה בע"מ6463

         383         383קנטרוביץ צבי36מי רעננה בע"מ6463

         431         431שמיע נעים37מי רעננה בע"מ6463

         214         214חנין יעקב ויהודית38מי רעננה בע"מ6463

         808         808ושדי מאיר ע"י דוד יעקב39מי רעננה בע"מ6463

         -          -וייס לסק40מי רעננה בע"מ6463

         -          -יולס/גולדה ע"י עמיחי מנחם41מי רעננה בע"מ6463

      2,197      2,197וייס שופט43מי רעננה בע"מ6463

         205         205עובד משולם44מי רעננה בע"מ6463

      1,135      1,135הלוי טוראן ע"י ברזילי מנחם45מי רעננה בע"מ6463

         -          -דותן דוד46מי רעננה בע"מ6463

         631         631שרוני יוסף47מי רעננה בע"מ6463
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         519         519עודרי זכריה48מי רעננה בע"מ6463

         287         287יוסף דוד49מי רעננה בע"מ6463

         376         376יפת יעקובי50מי רעננה בע"מ6463

         618         618קלנר דוד51מי רעננה בע"מ6463

         -          -מיטל איתן52מי רעננה בע"מ6463

         -          -צמח אביגדור ושרון משה53מי רעננה בע"מ6463

         405         405הררי משה ע"י ברזילי מנחם54מי רעננה בע"מ6463

         -          -כהן יוסי55מי רעננה בע"מ6463

         523         523בסעוד זכריה56מי רעננה בע"מ6463

         -          -לוטרינגר ישראל57מי רעננה בע"מ6463

         455         455תוהמי סעדיה58מי רעננה בע"מ6463

         822         822ברזילי מנחם59מי רעננה בע"מ6463

         287         287יעקב דוד בן יחיא60מי רעננה בע"מ6463

         472         472שוורץ ע"י גבריאלי61מי רעננה בע"מ6463

         912         912פלקוביץ יעקב63מי רעננה בע"מ6463

         718         718פרדס קוברינסקי בע"מ64מי רעננה בע"מ6463

         -          -משק שמיר67מי רעננה בע"מ6463

         214         214פרלמן גדעון והנרייט69מי רעננה בע"מ6463

      2,884      2,884פפר משה70מי רעננה בע"מ6463

      3,868      03,868קיפניס עמוס - בי"ס חקלאי מקווה ישראל6467

      3,818      3,818הדרי ישראל1קיפניס עמוס - בי"ס חקלאי מקווה ישראל6467

      2,076      02,076אטבליסמנט סמונד בע"מ6475

         -          -גנץ יצחק1אטבליסמנט סמונד בע"מ6475

         -          -0יעקובי דוד6477

      3,674      03,674ברדיצב אסתר משה חן וארנה6478

      2,809      02,809סנילביץ-איזיק-ארצי-לוי-שמחוביץ6479

         583         0583חוכימה מזל ושלום6480

  205,140  0205,140יכין חקל מטעים חדשים באר הנוצרים6494
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      2,406      02,406כהן רחל ופנחס6500

         873         0873כהן חן וחב חלקה 58 גוש 65017790

      4,641      04,641לפטה חברה6506

    21,256    021,256בארות תל מונד בע"מ6508

         -          -פרדס בחסכון1בארות תל מונד בע"מ6508

         -          -0וולמוט-רפופורט-קרוטרו6509

         -          -0השכל אילן וזיוה6511

      1,103      01,103אהרון דוד6512

         -          -0לב טוב יורם6519

      9,578      09,578פרדס בחסכון  משקים חקלאיים עובדי תל מונד6520

         -          -אבלס דב1פרדס בחסכון  משקים חקלאיים עובדי תל מונד6520

         -          -סיגן יוסף2פרדס בחסכון  משקים חקלאיים עובדי תל מונד6520

      3,528      03,528ברייר ובנו בע"מ כפר בני ציון6521

         -          -0קהתי משה6525

         -          -0חוות ערנדל6537

         -          -0לייבה רותי6547

    13,199        13,199          -בני אביטן1הפלחה מבואות ירושלים אגודה שת6552

    19,876        19,876          -מי נגב2הפלחה מבואות ירושלים אגודה שת6552

      8,674          8,674          -אחו גידולי שדה בע"מ1בן חיים נח6554

      2,030      02,030חוות נעמ"א - נחל פטיש6560

      1,726      1,726דן בולוטין ולילך לוי1חוות נעמ"א - נחל פטיש6560

         656         0656משקי הדרום ארגון כלכלי אזורי6565

      4,490      04,490משק פיליפ בע"מ6576

         -          -אייזיק יצחק וצבי14מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ6590

         -          -מועדון חקלאי נתיבות עזתה23מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ6590

      6,844      6,844חישתיל משתלת אשקלון29מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ6590

         -          -פרדס מרילין אשקלון בעמ30מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ6590

      3,957      03,957מיטוב הארץ אג' מים שת' בע"מ6593
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         -          -ליבוש אפריים9אשקלון עיריה6597

         -          -המשקם10אשקלון עיריה6597

         -          -גורן אלון36אשקלון עיריה6597

         540         0540שלמה שפירא6598

         -          -0בארות אשקלון6600

         666         0666מטעי ירק שותפות6601

         -          -ע.צ. רגבי הדרום20001ע.צ. רגבי הדרום6604

         425         0425בר צור עוזי6608

    20,003    020,003הדרי אשקלון אגודה חקלאית שתופית בעמ6609

    28,064    028,064מימי הדרי אשקלון אג' שת' חק' בע"מ6610

         -          -גדנסקי ח1מימי הדרי אשקלון אג' שת' חק' בע"מ6610

         -          -0מטעי אלירם בעמ6617

         347           160-         0507חיזקיה משה6623

         -          -0חישתיל משתלת אשקלון6624

         -          -0קבוצת מוצפי6630

    32,481    032,481יכין חקל בע"מ6631

         -          -0פרדס בחסכון לעובדי מגדל אשקלון בע"מ6632

         -          -0כמון שמעון ודליה6633

    25,326    025,326כפר סילבר - בי"ס התיכון החקלאי6635

         -          -0מטעי אשקלון בע"מ6639

         -          -0אמיתון אריה6642

      1,196      1,196אלקרנאוי סלימאן 1מי רהט בע"מ6647

         953         953אלקרנאוי עלי חמיס 2מי רהט בע"מ6647

      1,440      1,440אלחג'וג' מחמד  3מי רהט בע"מ6647

         836         836אלקרנאוי אחמד 4מי רהט בע"מ6647

      1,731      1,731אלקרנאוי מחמד פרגי' 5מי רהט בע"מ6647

      1,080      1,080אלקרנאוי ראפי  6מי רהט בע"מ6647

      1,080      1,080אלקרנאוי אחמד  7מי רהט בע"מ6647
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      1,080      1,080אלקרנאוי מחמד 8מי רהט בע"מ6647

         720         720אלקרנאוי אחמד 9מי רהט בע"מ6647

      1,080      1,080אלקרנאוי ג'מעאן 10מי רהט בע"מ6647

      1,624      1,624סעיד קרינאוי 11מי רהט בע"מ6647

      2,393      2,393אלעתיקה סלמאן 12מי רהט בע"מ6647

      2,033      2,033אלעוברה עבדאללה  13מי רהט בע"מ6647

      1,556      1,556אלקרנאוי אחמד חסין  .14מי רהט בע"מ6647

      1,080      1,080יבולי בסבוס בע"מ15מי רהט בע"מ6647

    15,387    015,387החקלאות הבדואית- אג' שת' לאספקת מים בע"מ6649

         -          -0פרדס מרילין אשקלון בעמ6650

    25,618        3,000-    028,618כפר דרום אג' שית' חק' להת' קהילתית בע"מ6655

    10,636    010,636שיבולת בנגב בע"מ6656

    25,004              -    25,004מי נגב1שיבולת בנגב בע"מ6656

         -          -0שיקום פועלי בנין בע"מ6657

      2,104      02,104נגוהות6663

         -          -0אשל-הוכברג6669

    17,102      10,000-    027,102אביגדור מושב6670

    32,954    032,954אורות מושב שתופי6671

    39,132    039,132אמונים מושב6673

    70,309    070,309באר טוביה מושב6676

  104,180  0104,180בית-עזרא מושב6678

      1,497      01,497בני גדרה אגודה חק' בע"מ6679

      7,913      07,913בצרון מושב6680

         342         342יורשי יאיר רבינוביץ1בצרון מושב6680

  110,676  0110,676הזרע בע"מ - חוות ברורים6681

         -          -0ברנס רענן6682

         -          -0דניאל מזרחי6683

    39,285    039,285גבעתי מושב6685
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פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    18,547    018,547גידולי תעשיה בע"מ6686

         -          -0אבו בסמה מועצה אזורית6691

      1,657      1,657בעלי עדרים2אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -שמה צבאח אלסאנע 3אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -אחמד מחמוד טראבין  4אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -עלי בן מחמוד טראבין  5אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -מוסא טארבין אלסאנע  6אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -סלימאן בן מחמוד טראבין  7אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -סעדה מחמוד אלאקרע  8אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -תמאם מחמוד טראבין  9אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -עזיזה מחמוד טראבין  10אבו בסמה מועצה אזורית6691

         -          -מחדייה מחמוד סאנע  11אבו בסמה מועצה אזורית6691

      2,147      2,147חליל מחמד סאנע  12אבו בסמה מועצה אזורית6691

    91,839    091,839חצב מושב6698

    38,186    038,186חצור אשדוד קבוץ6700

      2,075      02,075ציפמן צבי ואחרים6703

         310         0310יכין חקל בע"מ - מסמיה6705

  375,943  0375,943ינון מושב6706

      1,565      01,565שאקר אל עאזי6708

      1,790      01,790יונס אל עאזי6709

    27,130    027,130כנות בי"ס חקלאי תיכון6710

    35,849      25,000-    060,849כפר אחים מושב6711

    65,972    065,972מימי ורבורג אג' שת' חק' בע"מ6712

      1,196      01,196נסרי אל עאזי6713

      8,980      08,980אל - עזה סעיד6714

      4,313      04,313מגל חברה לפתוח חקלאי6715

         174         174יפה הוד בע"מ1מגל חברה לפתוח חקלאי6715

    20,529    020,529אחים גיבשטיין6716



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    37,335    037,335מטעי פיקן בישראל חברה6718

         -          -0בני טוביה מילר ושות6719

    62,676    062,676נוה מבטח מושב6727

    29,498    029,498נטע אג' חק' שת' בע"מ6729

    55,180    055,180נטיעות הדרום בע"מ6730

         -          -0חוות האלה6732

    69,246    069,246עזריקם מושב6735

    22,770    022,770פרי אור בע"מ אשדוד6744

    10,867    010,867שבלים חברה לפתוח חקלאי בעמ6746

    78,082    078,082שדה עוזיה מושב6747

    31,237    031,237שתולים מושב6748

         -          -מחנה עופר ויפרח13שתולים מושב6748

         -          -הלמן זאב14שתולים מושב6748

         -          -ניסן דניאל15שתולים מושב6748

         -          -וייס ישראל16שתולים מושב6748

    38,912      18,750-    057,662תלמי יחיאל מושב6751

    15,147    015,147תימורים מושב שתופי6752

    10,164    010,164ערוער-שטחי שלחין6783

         -          -0מירז יאיר6791

         -          -אג' חקלאים בדואים34שונים בנגב6819

      1,486      1,486רשות למחקר ולפתוח ק ברגמן10מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ6841

         292         292המשקם17מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ6841

         379         379משתלת פרחי הדרום24מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ6841

      3,168      3,168כפר רפאל25מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ6841

         -          -משתלת נגב חוחובה42מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ6841

         544         0544ר"ם - חווה לגידולי שדה6842

         -          -מגדלי צאן ברהט5רהט עיריה6843

         -          -0בי"ח וטרינרי -  אונ' בן גוריון6846



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0כרמל - מעון - מצדות יהודה6855

    69,210        17,303    51,908מי נגב2כרמל - מעון - מצדות יהודה6855

    40,071    040,071בית יתיר מושב6858

         -          -0אונ' בן גוריון בנגב6859

         -          -0בית קמה קבוץ6860

    46,337        46,337          -מי נגב9בית קמה קבוץ6860

ההלואה וההחזר ממי שפד"ן  89,594-    127,500-    037,906ברוש מושב6861

      4,744              -      4,744אלון ניסים1ברוש מושב6861

      5,341              -      5,341אלקים יעקב2ברוש מושב6861

      6,325              -      6,325קדוש שמעון5ברוש מושב6861

    37,099    037,099כרמל מושב שיתופי בע"מ6862

         -          -רפת כרמל מעון5כרמל מושב שיתופי בע"מ6862

      9,093      09,093סוסיה אג' שת' חק'6863

         -          -בעלי חיים1סוסיה אג' שת' חק'6863

      1,661      01,661מעלה-חבר (פני-חבר)6864

    14,342    014,342דביר קבוץ6865

    65,482        65,482          -מי נגב2דביר קבוץ6865

      2,452      02,452הר עמשא קיבוץ6867

    42,789    042,789גילת תחנת נסיונות6870

         -          -אדירי ברוך-חווה1גילת תחנת נסיונות6870

         -          -בוכובזה-חווה2גילת תחנת נסיונות6870

    46,538    046,538חצרים קבוץ6871

      1,517      1,517נגב חוחובה חצרים1חצרים קבוץ6871

    22,361              -    22,361מי נגב4חצרים קבוץ6871

    34,621    034,621מעון צביאל מושב6874

    79,927    079,927כרמים קבוץ6875

    14,039              -    14,039מי נגב3כרמים קבוץ6875

         -          -ד"ר יצחק אשל5מיתר מועצה מקומית6876



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

  169,379  0169,379להב קבוץ6877

    29,836              -    29,836מי נגב7להב קבוץ6877

  114,061  0114,061משמר הנגב קבוץ6882

    33,534              -    33,534מי נגב3משמר הנגב קבוץ6882

         -          -בעלי עדרים1להבים מועצה מקומית6885

  133,263  0133,263נבטים מושב6886

    62,601              -    62,601מי נגב1נבטים מושב6886

         226         0226סיידן ושות' בע"מ6887

         -          -0קק"ל חוות הדגמה למרעה6889

         -          -חוות הר מור1מעלה עומרים אג' שת' חק' להת' קהיל' בע"מ6895

         -          -0הר שמש-חוות כבשים משה ושושו6898

         -          -0קק"ל משתלת גילת6899

         -          -בעלי עדרים1קק"ל משתלת גילת6899

    95,343    095,343שומריה קבוץ6901

         -          -בעלי עדרים4שומריה קבוץ6901

         147         0147אטדגי דוד6902

    15,886    015,886שובל קבוץ6903

      2,119      2,119מבואות הנגב מוסד חינוכי1שובל קבוץ6903

    52,382        52,382          -מי נגב3שובל קבוץ6903

         190         0190שפירא-יצחק (נחל עשן מרעה)6908

    22,093    022,093תאשור מושב6909

      1,470              -      1,470אברבנאל שלמה2תאשור מושב6909

      5,123              -      5,123ואזנה דוד3תאשור מושב6909

    10,246              -    10,246מאיר עזרן4תאשור מושב6909

      6,833              -      6,833קדוש יצחק5תאשור מושב6909

    43,916    043,916תדהר מושב6910

         -          -בעלי עדרים1תדהר מושב6910

    24,738        12,501    12,238אחו גידולי שדה בע"מ2תדהר מושב6910



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    31,615              -    31,615מי נגב3תדהר מושב6910

         966         0966סאלם אבו אלגיעאן (חממות)6919

    13,238    013,238בארי קבוץ6950

    17,357    017,357אוהד מושב6952

      2,621          2,621          -אילני פנחס2אוהד מושב6952

      1,007          1,007          -בכר אברהם4אוהד מושב6952

      2,446          2,446          -יעקב דוד10אוהד מושב6952

      5,236          5,236          -כהן רונן12אוהד מושב6952

      8,732          8,732          -מויאל שלום13אוהד מושב6952

         485             485          -עטיה אריה15אוהד מושב6952

      4,361          4,361          -אלירז גידולים16אוהד מושב6952

      1,219          1,219          -אמזלג ניסים17אוהד מושב6952

         696             696          -אמזלג נס אור18אוהד מושב6952

      1,403          1,403          -בן גיגי מיכה19אוהד מושב6952

      1,013          1,013          -שלום חיים22אוהד מושב6952

    38,449    038,449תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

    13,091        13,091          -אבוטבול דוד1תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

    13,091        13,091          -אבוטבול עמית2תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

    15,524        15,524          -אוביץ אלכס4תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

      1,770          1,770          -אסולין משה6תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

         411             411          -אקוקה ניסים7תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

         411             411          -בן טובים דניאל8תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

      5,064          5,064          -בן עזרא רפי9תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

         568             568          -פרג' אליהו12תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

      4,487          4,487          -צור אליהו13תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953

    19,583    019,583גבולות קבוץ6954

    19,504    019,504ישע מושב6962

         894             894          -אביטל אלי4ישע מושב6962



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         654             654          -אלישע אורן6ישע מושב6962

         808             808          -בלייר יוסף7ישע מושב6962

      2,141          2,141          -בריברם עודד8ישע מושב6962

      1,086          1,086          -גורמנזו רני10ישע מושב6962

         894             894          -יצחק חוואי12ישע מושב6962

      1,212          1,212          -כהן יוסף14ישע מושב6962

      2,246          2,246          -כהן שלום15ישע מושב6962

      1,571          1,571          -מדמון יהודה16ישע מושב6962

      1,086          1,086          -עמיר יואב17ישע מושב6962

      1,010          1,010          -פטקין אורי18ישע מושב6962

         808             808          -פטקין חיים19ישע מושב6962

         654             654          -פיינברג20ישע מושב6962

      1,212          1,212          -קדמון יורם21ישע מושב6962

      1,086          1,086          -קוזלובסקי22ישע מושב6962

         976             976          -קיפניס יורם23ישע מושב6962

      1,086          1,086          -רחימים הרצל24ישע מושב6962

    10,567        10,567          -שפירא גל25ישע מושב6962

    13,072        13,072          -מי נגב26ישע מושב6962

         -          -חברת רגב27ישע מושב6962

         -          -0כסייפה מועצה מקומית6964

    24,776    024,776כיסופים קבוץ6965

    54,488    054,488שדה ניצן מושב עובדים6966

    15,235              -    15,235מי נגב3שדה ניצן מושב עובדים6966

    18,344    018,344מבטחים מושב6969

      1,982          1,982          -אלמוגי יצחק4מבטחים מושב6969

      1,424          1,424          -אליעזר אלמוג5מבטחים מושב6969

         955             955          -אסולין אבי6מבטחים מושב6969

      1,007          1,007          -אסולין חנניה7מבטחים מושב6969



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      1,197          1,197          -אסולין יהודה8מבטחים מושב6969

         712             712          -אסולין ישראל10מבטחים מושב6969

         712             712          -אסולין מיכאל11מבטחים מושב6969

         469             469          -אסולין  מרים12מבטחים מושב6969

      1,344          1,344          -אסור חנניה14מבטחים מושב6969

         432             432          -בן אבי  משה17מבטחים מושב6969

      2,278          2,278          -דהן מכלוף ומשה18מבטחים מושב6969

      3,158          3,158          -כהן שמעון22מבטחים מושב6969

      2,431          2,431          -מימון אוקנין24מבטחים מושב6969

      1,424          1,424          -מלכה משה25מבטחים מושב6969

      1,424          1,424          -מלכה שלמה26מבטחים מושב6969

      2,621          2,621          -נחום גדעון32מבטחים מושב6969

         691             691          -עמר גבריאל38מבטחים מושב6969

         669             669          -עמר מאיר39מבטחים מושב6969

         992             992          -שלמה משה44מבטחים מושב6969

         902             902          -שריקי יצחק45מבטחים מושב6969

         955             955          -אלמוג משה46מבטחים מושב6969

    71,417    071,417מגן קבוץ6970

         403         403מעלה הבשור מוקד חינוכי3מגן קבוץ6970

    31,595        31,595          -מי נגב7מגן קבוץ6970

      1,116      01,116מרכז אשכול6975

         912         0912מרכז צוחר6976

    21,518    021,518ניר יצחק קבוץ6977

      9,209          9,209          -מי נגב3ניר יצחק קבוץ6977

    27,402      37,500-    064,902ניר עוז קבוץ6978

    34,919        34,919          -מי נגב3ניר עוז קבוץ6978

      3,543      3,543אשר ובלומה אדלר4ניר עוז קבוץ6978

    35,004      49,000-    084,004נירים קבוץ6979



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -בשארי יחיאל2נירים קבוץ6979

    20,027        20,027          -מי נגב3נירים קבוץ6979

         -          -0נבון רות וחובב6980

    16,014        16,014          -מי נגב1נבון רות וחובב6980

    27,624    027,624עין השלושה קבוץ6982

    37,270        37,270          -מי נגב3עין השלושה קבוץ6982

#######    162,700-    023,929עמי עוז מושב6983

    24,121        24,121          -אוביץ דוד4עמי עוז מושב6983

    10,893        10,893          -אוביץ נפתלי5עמי עוז מושב6983

      2,390          2,390          -אלפסי דני6עמי עוז מושב6983

      2,659          2,659          -אסידו עמי7עמי עוז מושב6983

      3,971          3,971          -בוארון עופר8עמי עוז מושב6983

         596              -         596בן עזר אליהו9עמי עוז מושב6983

      3,903          3,903          -עטיה יצחק11עמי עוז מושב6983

      1,158      1,158יפת אדרי18עמי עוז מושב6983

    26,091    026,091צאלים קבוץ6986

    79,895    079,895עין הבשור (תל שרוחן)6989

      2,489          2,489          -דני מור משק תבלינים וזרעים2עין הבשור (תל שרוחן)6989

    10,362        10,362          -אלי ארגואן3עין הבשור (תל שרוחן)6989

      5,178          5,178          -דני וייצמן4עין הבשור (תל שרוחן)6989

      1,250          1,250          -טל כהן5עין הבשור (תל שרוחן)6989

    18,799        18,799          -מי נגב6עין הבשור (תל שרוחן)6989

         -          -עטייה אלרמילי7עין הבשור (תל שרוחן)6989

    26,317    026,317רעים קבוץ6990

         -          -בעלי עדרים1רעים קבוץ6990

    24,052        24,052          -מי נגב3רעים קבוץ6990

    89,460    089,460יתד מושב6994

      4,967          4,967          -קושמרו דוד6יתד מושב6994



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      7,424          7,424          -גידולי אגו8יתד מושב6994

  167,119  0167,119שדי אברהם מושב6995

    10,855        10,855          -גידי וידל1שדי אברהם מושב6995

      1,246          1,246          -דוליצקי אריאל2שדי אברהם מושב6995

      1,513          1,513          -טל שחורי3שדי אברהם מושב6995

      1,246          1,246          -צוויג ראובן5שדי אברהם מושב6995

         996             996          -רוקח צורי6שדי אברהם מושב6995

  10,543-      75,000-    064,457פרי גן מושב6996

      1,666          1,666          -בושארי אורה2פרי גן מושב6996

         626             626          -כהו עמוס5פרי גן מושב6996

      1,040          1,040          -עטיה שמעון6פרי גן מושב6996

    88,908    088,908יבול כפר שיתופי בע"מ6997

         427             427          -בן ציון נחמיה2יבול כפר שיתופי בע"מ6997

      1,305          1,133         172נבון גיל5יבול כפר שיתופי בע"מ6997

      2,035          2,035          -עין גדי  יורם6יבול כפר שיתופי בע"מ6997

    17,464        17,464          -גידולי אגו9יבול כפר שיתופי בע"מ6997

    70,093      50,000-  0120,093דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      1,385          1,263         123בן דוד יוסף2דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      1,575          1,416         159בן יוסף רבקה3דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      1,420          1,420          -חנן עמיבר4דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      4,066          3,674         392סיטבון חיים6דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      1,008          1,008          -עמירם זיו7דקל כפר שיתופי בע"מ6998

      1,587          1,415         172פרידמן מאיר8דקל כפר שיתופי בע"מ6998

  107,139  0107,139בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999

      1,051          1,051          -אילן שלו2בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999

      2,035          2,035          -אלי כהן3בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999

      2,225          2,225          -רענן  משה6בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999

      1,464          1,464          -שחם מאיר7בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0קקל פארק השלום7000

      7,024      07,024סופה קבוץ7001

    13,248        13,248          -מי נגב1סופה קבוץ7001

    13,109    013,109חולית קבוץ7002

    19,130        19,130          -מי נגב1חולית קבוץ7002

    36,082    036,082בית שקמה מושב7004

    20,427    020,427ברכיה מושב7006

      6,382      06,382אמיתי קבוץ7008

    17,124        6,500-    023,624גיאה מושב7009

    43,209    043,209גברעם קבוץ7010

      4,201      04,201גידולים אקזוטיים בע"מ7012

         -          -0הוד הבשור שותפות לגדול הודיים7015

    22,305    022,305הודיה מושב7016

         -          -0כחלון עמוס7020

    78,394    078,394זיקים קבוץ7022

         -          -0מטעי לוזית בחלץ אגש"ח בע"מ7024

         -          -0שדות לכיש אגודה חקלאית שתופית7025

      6,319      6,319חוות משעולים1שדות לכיש אגודה חקלאית שתופית7025

    16,572    016,572חלץ מושב7026

  103,147  0103,147יד מרדכי קבוץ7030

  155,042  0155,042נתיב העשרה בחולות זיקים מושב7031

      2,197      2,197יהושע צוויג1נתיב העשרה בחולות זיקים מושב7031

      2,197      2,197זרביב ישראל ודן2נתיב העשרה בחולות זיקים מושב7031

         -          -0פרי אור בע"מ (חלץ)7034

    22,063    022,063כוכב מיכאל מושב7035

    23,737      32,450-    056,187כרמיה קבוץ7037

      5,454              -      5,454מי נגב2כרמיה קבוץ7037

      1,517      01,517אדוארד קוברסקי7040
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סה"כ 
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הערות

         -          -0מטע נשירים7043

    32,687    032,687מבקיעים מושב7044

         -          -משתלת פישהיימר1מבקיעים מושב7044

    63,347    063,347משען מושב7046

         618         618אברך יגיל1מטעי חלץ בע"מ7047

         -          -0מרכז אזורי חוף אשקלון7048

    17,835    017,835ניצנים קבוץ7049

    29,118    029,118ניר ישראל מושב7050

         -          -0דולב-חווה חקלאית7051

    13,949    013,949פרי אור בע"מ - פרדס אשקלון7057

    19,958    019,958פרי אור (ניצנים)7058

    55,305    055,305תלמי יפה מושב7062

         -          -0חבל שלום אג' מרכזית חק' שת' בע"מ7065

  174,608        65,790  108,817מי נגב1חבל שלום אג' מרכזית חק' שת' בע"מ7065

         436              -         436מטמונית (אדמונית)2שני - ישוב קהילתי7067

         -          -0ד"ר מוחמד אבו-רביע7069

    16,736    016,736בית ניר קבוץ7074

         -          -0בר שביט מרדכי ואהובה7076

    41,791    041,791גל-און קבוץ7077

         -          -בעלי עדרים1גל-און קבוץ7077

    68,444    068,444גת קבוץ7078

         -          -0הזרע מבחור7084

      4,874      15,000-    019,874כפר הרי"ף - כפר שיתופי להת' חקל' בע"מ7097

    20,400    020,400כפר מנחם קבוץ7098

         743         0743כפר הנוער קדמה7101

    14,410    014,410נגבה קבוץ7106

         -          -רפת משותפת2נגבה קבוץ7106

    42,782    042,782נחלה מושב7107



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    44,854    044,854סגולה מושב7112

         -          -0קק"ל מרחב דרום7115

    13,979    13,979משתלת גילת1קק"ל מרחב דרום7115

         579         579פלוגות ושחריה2קק"ל מרחב דרום7115

      1,087      1,087נגב מערבי3קק"ל מרחב דרום7115

      1,681      1,681יתיר מיתר4קק"ל מרחב דרום7115

         492         492חורשות בערבה5קק"ל מרחב דרום7115

      1,364      1,364הר הנגב6קק"ל מרחב דרום7115

         -          -0גולד עמוס7119

         -          -חוות שם1גולד עמוס7119

         -          -חוות יהודה2גולד עמוס7119

         -          -חוות גולד3גולד עמוס7119

         -          -חוות שוהם4גולד עמוס7119

    29,101    029,101רבדים קבוץ7122

    56,700    056,700שדה יואב קבוץ7125

    84,598        5,050-    089,648שדה משה מושב(ועד המים)7126

         297         297גלזר1שדה משה מושב(ועד המים)7126

         437         0437גד"ש עציון-כפר עציון-מגדל עוז-ראש צורים7128

         585         585אלי מועלם1שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ7132

         877         877עזרא שמור2שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ7132

         -          -שחר עובדיה3שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ7132

         -          -0ת.ש. הודיים בעמ7133

         -          -0חוות שם7136

         -          -0חוות יהודה7137

         109         0109חוות שוהם7139

         -          -0משפחת צרפתי7140

    42,915    042,915אחוזם מושב7141

         -          -בעלי עדרים1אחוזם מושב7141
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

    68,883    068,883אמציה מושב7142

    18,281    018,281טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -משתלת פישהיימר1טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -עסיס אסף וברכה2טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -עסיס עדי ואשרת3טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -בלבן רונית ויעקב4טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -סבן אליהו ואלישבע5טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -ציפורה ודוד בן סעדון6טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -רות ויוסי ימיני7טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -גיתית ושי ימיני8טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -הנדל צבי ורחל9טל שקמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ7145

         -          -0אושרה ועדי עסיס7146

         -          -0מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

           95        1,750-      1,845מעודי יהודה  .1מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

         -          -עדרי צאן2מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

      1,845      1,845ברכה ניסים ואיריס3מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

      2,052      2,052שמעון ועפרה יצחקי4מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

      2,052      2,052גבריאל ונורית יצחק5מפוני גוש קטיף זיקים מזרח7147

    27,284    027,284זוהר מושב7148

    40,946    040,946אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -זהבי עזריאל ומזל1אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -זהבי אלעד ותהילה2אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -אמר דורון3אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -דאמרי ניר ויפית4אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -זיגדון דוד5אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -נחום טרבלסי6אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -יורם ונורית מוסוי7אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

         -          -אברהם בן חמו8אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149
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הערות

         -          -נריה גרופי9אגודת זמרת הארץ מגוש קטיף7149

    20,454    020,454ניצני זיקים אג' שת'7150

         -          -ארז ומירי הדר1ניצני זיקים אג' שת'7150

         -          -אברהם ויעל בורשטיין2ניצני זיקים אג' שת'7150

    39,438    039,438יד נתן מושב7151

  216,872  0216,872חלוצית 1 - מושב להתישבות חק' שת' בע"מ7152

  195,081  0195,081חלוצית 4 - מושב להתישבות חק' שת' בע"מ7154

    22,311    022,311לכיש מושב שתופי7155

         345         345אהוד שאול5לכיש מושב שתופי7155

    23,966              -    23,966מי נגב6לכיש מושב שתופי7155

    25,471    25,471דולב חווה חקלאית7לכיש מושב שתופי7155

         -          -חברת פתוח מושבי גת20002מרכז שלי7157

    52,385    052,385מנוחה מושב7158

         -          -0נוגה מושב7161

    45,040        32,435    12,606מי נגב1נוגה מושב7161

         -          -חוות אגן שקמה בע"מ2נוגה מושב7161

      1,374      01,374 מרכז נהורה7162

#######    164,210-    032,363ניר חן מושב7165

         -          -בעלי עדרים1ניר חן מושב7165

      3,946      03,946עצם מושב7170

         -          -0משפחת קלינגר7175

    39,189    039,189שדה דוד מושב7179

    15,318        12,867      2,451רשימת חברים1שדה דוד מושב7179

  17,532-      90,000-    072,468שחר מושב7180

      1,845      1,845שמעון אליהו1שחר מושב7180

      1,845      1,845מנחם אליהו3שחר מושב7180

      1,845      1,845בצלאל אליהו4שחר מושב7180

      1,845      1,845שטרית שלמה18שחר מושב7180
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מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      1,845      1,845ביטון יוסף21שחר מושב7180

         -          -אליהו מנחם22שחר מושב7180

         -          -אליהו שמעון23שחר מושב7180

         -          -אליהו בצלאל24שחר מושב7180

      7,371      07,371תחנת נסיונות לכיש7182

    26,679    026,679תלמים מושב7183

      2,050          1,719         332מי נגב2תלמים מושב7183

  105,885      19,260-  0125,145שקף כפר שיתופי של משקי חרות בית"ר בע"מ7184

      1,133      01,133חוות נעמה7186

    20,542    020,542אורים קבוץ7193

    24,933    024,933אשל הנשיא ביס7194

      9,021      09,021אשבול מושב7195

    22,427      47,500-    069,927בטחה מושב7197

    57,885      40,000-    097,885גילת מושב7200

      2,471      2,471עמוס פרי4גילת מושב7200

    27,766    027,766כיסופי קטיף מושב שיתופי להתיישבות חק'7201

      3,214      03,214גידולים אקזוטיים בע"מ7202

    15,491    015,491כרם שלום קיבוץ7209

      3,256          3,256          -מי נגב1כרם שלום קיבוץ7209

         502         0502מרחבים המועצה האזורית7212

      1,097      01,097מבועים מרכז אזורי7213

    15,676    015,676מסלול מושב7215

    30,831        30,831          -אברהמי אהוד ודוד1מסלול מושב7215

1,000,000-          -0ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216 ההלואה וההחזר ממי שפד"ן####### 

         -          -מכוון וולקני1ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

         -          -חב פרחי הנגב2ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

      3,180          3,180          -בני אביטן10ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

  218,258      218,258          -מי נגב11ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      5,431        2,000-      07,431ניר משה מושב7217

    35,340      20,000-    055,340ניר עקיבא מושב7218

         -          -חוות אמירי יוסף2ניר עקיבא מושב7218

         -          -0אבניר חווה7219

         195         0195חוות אמירי יוסף7220

    68,754    068,754פדויים מושב7222

    61,941    061,941פטיש מושב7223

    18,455    018,455פעמי תש"ז מושב7224

    21,721    021,721קלחים מושב7226

      9,161              -      9,161מי נגב1קלחים מושב7226

    27,263    027,263רנן מושב7230

    20,099              -    20,099מי נגב4רנן מושב7230

    11,042    011,042שדה צבי מושב7231

    17,737    017,737תלמי בילו מושב7234

         187             187          -שימן נפתלי3תלמי בילו מושב7234

         757             757          -אליהוא ציון5תלמי בילו מושב7234

      1,328          1,328          -בנימיני חנוך6תלמי בילו מושב7234

      4,324          4,324          -חברים7תלמי בילו מושב7234

         298             298          -ללזרי שייקה8תלמי בילו מושב7234

    26,520        26,520          -מי נגב9תלמי בילו מושב7234

    44,463    044,463תפרח מושב7235

         -          -0בית הגדי מושב7242

    37,776          6,751    31,024מי נגב5בית הגדי מושב7242

    24,043    024,043גבעולים מושב7245

    39,141    039,141שבי דרום- מושב עובדים להת' חק' בע"מ7246

    22,264    022,264זמרת מושב7251

      7,630          7,630          -גידולי אגו1זמרת מושב7251

    17,894    017,894זרועה מושב7252



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      5,321          5,321          -גידולי אגו2זרועה מושב7252

    27,194    027,194יושיביה מושב7256

    44,955    044,955הזרע חוות יזרעם7257

    22,407    022,407כפר מימון מושב7259

    13,675    13,675מפוני כפר דרום2כפר מימון מושב7259

    78,067    078,067מלילות מושב7265

         779         0779מעגלים מרכז7267

    22,185    022,185סעד קבוץ7272

    20,160        20,160          -מי נגב2סעד קבוץ7272

  41,631-      60,042-    018,411עלומים קבוץ7275

    23,286        23,286          -מי נגב4עלומים קבוץ7275

         328         0328סעיד אלמליח (עדר צאן)7276

    2,250-        2,250-          -0שבולים מושב7286

         -          -בעלי עדרים2שבולים מושב7286

         -          -חברת רגב4שבולים מושב7286

    26,566    026,566שובה מושב7287

         282              -         282כחלון בכור1שובה מושב7287

         855              -         855כחלון ניסים2שובה מושב7287

         811              -         811כחלון עמוס3שובה מושב7287

    18,983              -    18,983מי נגב5שובה מושב7287

    18,319    018,319שוקדה מושב7288

    26,208      27,000-    053,208שרשרת מושב7289

         223         223אלינסקי זהר4תאגיד מעיינות הדרום בע"מ7290

         172         172קקל פיתוח5תאגיד מעיינות הדרום בע"מ7290

         -          -קק"ל חורשה16תאגיד מעיינות הדרום בע"מ7290

         533         0533תושיה עמותה לקידום ופתוח המרכז הכפ' האז'7295

    11,418    011,418תקומה מושב7296

      2,888      02,888מצפור חב לשתלנות ורבוי צמחים7297



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -חורשת קקל2עומר המועצה המקומית7298

         -          -הנקודה הירוקה-נהון דוד3עומר המועצה המקומית7298

    12,185    012,185עומרים אגודה7299

         -          -0חוות הר המור7303

      1,036      01,036חוות פטריות ערד7304

      9,440      09,440זרעי ג'נסיס בע"מ7313

         219         0219ת.מ.ב בע"מ7318

      3,064      03,064חוות א.ש.ב.א -אזולאי שלמה7322

         978         0978עמותת בית השנטי7323

         -          -0חוות נאות - גדי ולאה נחימוב7324

         -          -0שחף משפחה (חוות שחפים)7327

         584        1,050-      01,634יזרעאל  איל7328

         -          -0אשלים7332

         -          -זרעי ג'נסיס1אשלים7332

    17,302    017,302החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ7336

      1,512      01,512מי רמת הנגב בע"מ7337

      4,990      4,990ערן רז5מי רמת הנגב בע"מ7337

      1,107      01,107ניצנה - מפ' התישבותי חינוכית7343

         -          -0חוות עבדת - אונ' בן-גוריון7345

    40,001    040,001טללים קבוץ7346

  120,720  0120,720כמהין מושב עובדים להתיישבות חק' שת' בע"מ7347

         266         0266חב' חוות צברי אורלי בע"מ7348

         748         0748מדרשת שדה בוקר7353

         -          -מחנה בדואים2מדרשת שדה בוקר7353

         195         195אחוזת הקבר של בן גוריון3מדרשת שדה בוקר7353

    49,273        2,500-    051,773משאבי שדה קבוץ7355

  239,091  0239,091קדש ברנע (ניצני סיני)7368

    28,793              -    28,793מנחם צפריר2קדש ברנע (ניצני סיני)7368



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      8,279              -      8,279צימן עגבניות3קדש ברנע (ניצני סיני)7368

         833              -         833שושני גיא4קדש ברנע (ניצני סיני)7368

    97,456    097,456רביבים קבוץ7369

    16,696        16,696          -מי נגב1רביבים קבוץ7369

    49,852    049,852שדה בוקר קבוץ7372

      3,793      03,793ר.א.מ תשלובת תעשייתית בע"מ7377

         -          -קקל פתוח2שדרות עיריה7380

         -          -0קורנמל דניאל וענת7382

         -          -0חוות עוף החול7385

         -          -0שטחים חקלאיים שחר אג"ש חק' בע"מ7386

      1,463      01,463יונתן  ל.א. בע"מ7387

      1,530      01,530חוות רמת בוקר7389

      1,032      01,032ארז רוטה - רתמים 73943

         595         0595יענקלה גבע7396

      3,951      03,951המכון לחקר המדבר7398

      4,841      04,841יואב רבני7401

         861         0861דניאל קיש7407

         492         0492יוסי קשקש7408

      1,760      01,760בני הררי7409

         -          -0שרעבי גבריאל7434

    10,613    010,613אור הנר קבוץ7436

      4,064          4,064          -מי נגב2אור הנר קבוץ7436

    41,858    041,858ארז קבוץ7437

         -          -הסתדרות ציונית נחל ניסנית2ארז קבוץ7437

    10,730        10,730          -מי נגב3ארז קבוץ7437

    10,226    010,226ברור חיל קבוץ7441

    12,549    012,549גבים קבוץ7444

    28,573    028,573דורות קבוץ7447



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

      6,097          6,097          -מי נגב3דורות קבוץ7447

         -          -רפת משותפת4דורות קבוץ7447

    23,126    023,126יכיני מושב7459

    14,747    014,747כפר עזה קבוץ7462

    16,257        16,257          -מי נגב2כפר עזה קבוץ7462

    22,749    022,749מפלסים קבוץ7467

    10,840        10,840          -מי נגב1מפלסים קבוץ7467

         -          -0שקמים חווה חקלאית בע"מ7472

    16,747        16,747          -מי נגב1שקמים חווה חקלאית בע"מ7472

    80,058    080,058נחל עוז קבוץ7477

    23,138        23,138          -מי נגב2נחל עוז קבוץ7477

    14,923    014,923ניר עם קבוץ7478

    23,819    023,819רוחמה קבוץ7486

         -          -חוות אגן שיקמה בעמ"3רוחמה קבוץ7486

         -          -0חוות אגן שיקמה בע"מ7487

      1,323      1,323בית חנוך משותף שער הנגב6שער הנגב המועצה האזורית7490

      1,118      01,118אבן שמואל מרכז אזורי7505

    50,283    050,283איתן מושב7506

         -          -0הסוה"י-פרדס זבדיאל7514

    59,369    059,369זבדיאל מושב7515

    33,389    033,389זרחיה מושב7516

      5,146      05,146אליאס מרדכי ואחרים7518

         923         0923סופר סמי7522

    20,591    020,591משואות יצחק מושב שתופי7525

         -          -רפת משותפת2משואות יצחק מושב שתופי7525

      2,052      2,052פורת אריאל7משואות יצחק מושב שתופי7525

      2,052      2,052אייל קדמון8משואות יצחק מושב שתופי7525

         -          -רפת קטיף9משואות יצחק מושב שתופי7525



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         800         0800 אלומה7526

    59,729    059,729נועם מושב7528

         965              -         965בטיטו שלמה וחיים2נועם מושב7528

         -          -בויב ג'ונס4נועם מושב7528

      2,518              -      2,518מי נגב5נועם מושב7528

    39,341    039,341ניר בנים מושב7529

    20,962    020,962עוזה מושב7532

    37,287    037,287עין צורים קבוץ7533

         -          -0שוטן שלמה-צוריאל בע"מ7536

         -          -חבקין יצחק1שוטן שלמה-צוריאל בע"מ7536

    10,942    010,942קוממיות מושב7540

    32,979      67,500-  0100,479רווחה מושב7544

    29,375    029,375שלוה מושב7549

    21,425    021,425שפיר מושב7550

         692         0692מרכז שפירא7551

      3,528      03,528זילט חיים וקסטרו משה7595

         -          -0יהורם רודד - בקעת הקנאים7596

    40,417    040,417כפר אז"ר אגודה7599

         -          -הראל אריה ואחים (משתלה)8כפר אז"ר אגודה7599

         -          -0תעבורה מיכלי מלט בע"מ7601

      1,294      01,294משען-בית אבות אפעל7605

         -          -0פרלמוטר שמחה7607

      2,324      2,324פרדו1אור יהודה עיריה7627

         -          -בזה ראובן2אור יהודה עיריה7627

      1,164      1,164בונפיל יצחק ושבתאי3אור יהודה עיריה7627

         -          -צבי עובדיה6אור יהודה עיריה7627

         620         620שלמה נחום8אור יהודה עיריה7627

         610         610גרון10אור יהודה עיריה7627



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)
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בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         154         154פיינדלונג11אור יהודה עיריה7627

         -          -אבישב חיים15אור יהודה עיריה7627

      5,187      5,187אחים כהן19אור יהודה עיריה7627

      2,097      2,097אחים חלבי20אור יהודה עיריה7627

         -          -סיק משה22אור יהודה עיריה7627

         -          -כהן יאיר31אור יהודה עיריה7627

      6,264      06,264פרי אור בע"מ - פרדס סקייה7640

         -          -אחים שורגי19אזור המועצה המקומית7655

         -          -פוטרמן פלטיאל20אזור המועצה המקומית7655

         -          -קובלסקי יוסי21אזור המועצה המקומית7655

         -          -לוי הרצל56הרצליה עיריה7801

         -          -בנימיני יצחק57הרצליה עיריה7801

         -          -כזמה מוריס84הרצליה עיריה7801

         -          -קינן אשרמן ושות1מי הרצליה בע"מ7803

         -          -סברדלוב2מי הרצליה בע"מ7803

         -          -שמואלי יהודה3מי הרצליה בע"מ7803

         -          -בנימיני יצחק4מי הרצליה בע"מ7803

         -          -פלד חיים5מי הרצליה בע"מ7803

         -          -מילר ירחמיאל6מי הרצליה בע"מ7803

         -          -אשרמן יוסף7מי הרצליה בע"מ7803

         789         789אדרי שלום8מי הרצליה בע"מ7803

         -          -יפה אריה9מי הרצליה בע"מ7803

         395         395הרמן שמואל10מי הרצליה בע"מ7803

         -          -אלזנר שלמה11מי הרצליה בע"מ7803

         620         620גולוד12מי הרצליה בע"מ7803

         -          -עזרא משה ושאול13מי הרצליה בע"מ7803

         -          -סרור יוסף14מי הרצליה בע"מ7803

         -          -יורשי יצחק לוי15מי הרצליה בע"מ7803



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -ירושלמי ש16מי הרצליה בע"מ7803

         -          -רבינוביץ אריה17מי הרצליה בע"מ7803

      9,724      9,724הירקנים19מי הרצליה בע"מ7803

         -          -נפתלי אליהו20מי הרצליה בע"מ7803

         -          -עוזרי שלמה21מי הרצליה בע"מ7803

         -          -זביב שלמה22מי הרצליה בע"מ7803

         -          -חבס חנה ודניאל אטינגר23מי הרצליה בע"מ7803

         -          -יבלין יוסף24מי הרצליה בע"מ7803

         -          -לבל יצחק25מי הרצליה בע"מ7803

      7,065      7,065שטחי החקלאי הצעיר26מי הרצליה בע"מ7803

         -          -דוברובין יוסף27מי הרצליה בע"מ7803

         -          -צדף אברהם28מי הרצליה בע"מ7803

         -          -הלוי בת שבע29מי הרצליה בע"מ7803

         -          -נוימן שמחה ושולמית30מי הרצליה בע"מ7803

         147         147קזמה מדלין וילדיה31מי הרצליה בע"מ7803

         -          -בלום מרדכי34מי הרצליה בע"מ7803

         -          -מנדלסון35מי הרצליה בע"מ7803

         -          -ישיבת השרון36מי הרצליה בע"מ7803

         -          -פיינגולד-בירנצוויג-זיתוני38מי הרצליה בע"מ7803

         -          -ידיד דוד ושולמית39מי הרצליה בע"מ7803

         -          -שיינברום גדליה נילי ואחרים40מי הרצליה בע"מ7803

         -          -ניסנוב בע"מ42מי הרצליה בע"מ7803

         -          -סאסי עזרא43מי הרצליה בע"מ7803

         454         454כהן יהודה44מי הרצליה בע"מ7803

         -          -בן צבי צבי ואסתר ע"י מושקוביץ45מי הרצליה בע"מ7803

         -          -קרטין יהודה46מי הרצליה בע"מ7803

         -          -בכר אברהם ואידה1חברת מרשל בעמ7810

         -          -ברנהולץ2חברת מרשל בעמ7810
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -חברת מוצר3חברת מרשל בעמ7810

         -          -חברת זיטר4חברת מרשל בעמ7810

         -          -שפימן ד"ר5חברת מרשל בעמ7810

         -          -ניסנוב6חברת מרשל בעמ7810

         -          -אחוזת ראובן7חברת מרשל בעמ7810

         -          -גרשון ושות8חברת מרשל בעמ7810

         -          -לויאן9חברת מרשל בעמ7810

         -          -ניסנוב עמיחי11חברת מרשל בעמ7810

         -          -ברדה מריאנה12חברת מרשל בעמ7810

         -          -לפצוק שמואל13חברת מרשל בעמ7810

         -          -שציופק עי ש שלוש14חברת מרשל בעמ7810

         -          -פקטה יוסף15חברת מרשל בעמ7810

         -          -גדליהו כהן16חברת מרשל בעמ7810

         -          -מכלוביץ דב17חברת מרשל בעמ7810

         882         882אחים שורגי72מי שקמה בע"מ - תאגיד מים7864

      1,584      01,584יודלביץ אליהו7868

         -          -גולדברג דן פרופ.5כפר שמריהו - אגודת מים שתופית7886

         -          -על ניר אג שת חק6כפר שמריהו - אגודת מים שתופית7886

         102         102הדרי שמעון7כפר שמריהו - אגודת מים שתופית7886

    31,922    31,922כפר שמריהו לצריכה חקלאית888כפר שמריהו - אגודת מים שתופית7886

         -          -0רמת-גן עיריה7966

         -          -לוי יצחק20רמת-גן עיריה7966

         -          -בכרך א21רמת-גן עיריה7966

    76,190    76,190פארק הספארי26רמת-גן עיריה7966

    28,574    028,574הכפר הירוק - בי"ס תיכון חקלאי7985

      5,051      05,051י.ס.פ. מטעי הדר ישראל בע"מ7990

         433         0433מפעלי שיקום לפועלים חקלאיים7994

         -          -0ניצני טוביה אגודה הדדית7995
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -סייג יהודה-פרייזנט מרדכי4שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -רסקו8שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -גלעדי יהודה13שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -פרידמן קנטור14שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -אידלוביץ(גפני) ענת21שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -קילשטיין אפרים ותמר22שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -גפני יהודה ואביעם23שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -ברי אסתר24שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -גביש עוזי וגיורא25שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -אורן ראובן ואליעזר26שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -פמיליה שמעון27שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -אוזן ערן28שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -טרודלר מרדכי29שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -ויקטור ישראל32שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -קנטור רמי33שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -סיטו חזי ועופר34שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -קנטור איתן35שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

         -          -שתיל-אחים קדישאי בע"מ36שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

    93,688    93,688אגודת מים חקלאי רמת השרון בע"מ37שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ8008

    10,274    010,274מקוה ישראל - בי"ס חקלאי8035

         -          -0וינרב ראובן ואחרים8044

         -          -אגודה לפיתוח המקרקעין בגוש 16233וינרב ראובן ואחרים8044

         -          -אדלר יצחק ואחרים2וינרב ראובן ואחרים8044

    53,815    053,815יכין חקל בע"מ גן הירקון8050

         -          -0פרדס בחסכון גבולות פ"ת8051

         -          -0קרמיניאן יואב-נכסי שרון-ברען8056

         -          -הראל אריה ואחים (משתלה)1קרמיניאן יואב-נכסי שרון-ברען8056

         -          -0דאקה חג חליל8122
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הערות

    14,491    014,491יכין חקל בע"מ8148

         -          -זיסמן יוסף102תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -דוידוב יהודה104תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -אחמד אבו דיאב108תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -חבני זכריה142תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -שרעבי דוד ויששכר143תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -שליימן יעקב160תל אביב-יפו עיריה8206

         -          -סלומון גיטל4מי אביבים 2010 בע"מ8209

         -          -דבאח אליהו5מי אביבים 2010 בע"מ8209

         -          -אשתר יוסף6מי אביבים 2010 בע"מ8209

         -          -מנובלה אברהם8מי אביבים 2010 בע"מ8209

      1,251      1,251ניר אביב חווה לחינוך חקלאי11מי אביבים 2010 בע"מ8209

         387         0387חג' עותמן אוני8224

         -          -0סעיד ויוסף מוחמד איסמעיל עותמאן ע.אלגבאר8226

         -          -0אחמד עבדללה איסמעיל8229

         -          -0איברהים קאמל עיזאת8230

         -          -0איזאת עבדללה ושות8231

      2,393      02,393גאלב מחמוד גמיל אברהים8233

         199         199ישיבת תפארת שלמה1גאלב מחמוד גמיל אברהים8233

         676         0676דאוד אברהים יוסף8235

         207         0207אבו הייכל סברי8243

         -          -0קודסיה עפאף ועטאף אחמד מוסטפא8244

         189         0189אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים8245

         222         222אחים סובחי עבדאללה וחוסיין גבר20001אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים8245

         -          -אחים סעיד סלים אברהים גבר20002אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים8245

         -          -אברהים יוסף ורשיד מוחמד20003אחים סובחי וסעיד גבר ואחרים8245

         137         0137אבו הייכל חרבי ומחרב8247

      1,247      01,247עלי דיאב סלח8249
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הערות

         -          -ערף מחמוד1עלי דיאב סלח8249

         513         0513סאלח רבחי אחמד8250

      1,256      01,256מוחמד עבדול רחמן סאלח8252

         152         0152דאוד אחמד מוצטפא סאלח8254

         -          -בית גמל מנזר8591מי שמש בע"מ8329

         773         0773אלסנע יוסף 8339

      1,505      01,505אביעזר מושב8348

      1,210      01,210אבן ספיר מושב8350

      5,518      05,518אדרת מושב8351

      8,405      08,405אורה מושב8352

         574         0574איתנים ביח8353

      7,892      07,892אשתאול מושב8355

      9,827      09,827בית זית מושב8358

      4,523      04,523בית מאיר מושב8359

    10,415    010,415בית נקופה מושב8360

    25,179    025,179בקוע מושב8361

    14,376    014,376בר גיורא מושב8362

         291         0291משק האחים אלטשטטר בע"מ8364

      9,274      09,274גבעת ישעיהו מושב8366

         -          -משתלת גבעת ישעיהו1גבעת ישעיהו מושב8366

    14,470    014,470גבעת יערים מושב8367

    28,238    028,238גפן מושב8370

      1,548      01,548דיר רפאת מנזר8372

    16,314    016,314הראל קבוץ8375

    47,597    047,597זכריה מושב8378

    22,615    022,615זנוח מושב8379

         367         0367חב נטיעות דיר רפאט בע"מ8380

         -          -0ג'קובס (הנרי) יהודית8382
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  314,994  0314,994טל שחר מושב8383

         105         0105יונס אחמד עבדללה8384

         413         0413ידידה מוסד לחנוך מיוחד8385

      1,027      01,027ישעי מושב8386

         -          -0טור סיני עודד8387

      2,879      02,879כסלון מושב8390

    22,879    022,879כפר אוריה מושב8391

         683         0683יד השמונה מושב8393

         314         0314להקות רבייה מבואות י"ם8396

      2,061      02,061לוזית מושב8397

    16,559    016,559מבואות בית"ר מושב8402

         -          -0מוצא עילית - ועד8405

         123         0123מוצא תחתית (ועד המושב)8407

      4,159      04,159מחסיה מושב8409

    28,912    028,912מטע מושב8412

      3,339      03,339מסילת ציון מושב8414

  120,526  0120,526מעלה החמישה קיבוץ גורדוניה8415

         -          -0מוסטפה עלי בדואן8424

      7,162      07,162נוחם מושב8428

      7,379      07,379נחשון קבוץ8429

    18,939    018,939נס הרים מושב8431

    44,929    044,929נתיב הל"ה קבוץ8432

         -          -0מנזר סנט גוזף8437

         165         0165עזת מחמד ואחרים8440

         136         136בנימין נחום-ע"י עזרא בנימין2עזת מחמד ואחרים8440

         589         0589עבד אל קדר דיאב8441

    25,286    025,286עגור מושב8442

      1,443      01,443עין כרם ביס חקלאי8444
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  19,736-   0-19,736עין ראפה א8445

      4,785      04,785בית נקובה8446

         687         0687מרכז כפרי ליאון8447

      1,239      01,239עמינדב מושב8448

         295         0295עמיר שלמה8449

         -          -0פלר ז בנימין8452

    25,433    025,433פלמ"ח צובה קבוץ8456

      2,117      2,117מדגריה אזורית1פלמ"ח צובה קבוץ8456

         -          -0צלפון מושב8458

      3,324      03,324צפרירים מושב8459

         -          -בעלי עדרים1צפרירים מושב8459

    15,235    015,235צרעה קבוץ8460

         -          -שקיב ערטול  4צרעה קבוץ8460

         -          -רפת יהודה7צרעה קבוץ8460

         543         0543כפר הנוער קרית יערים8464

         -          -עלי מוחמד עבדול רחמן1כפר הנוער קרית יערים8464

    76,540    076,540קרית ענבים קבוץ8465

      2,969      02,969קקל מפעל אילון8467

         -          -בעלי עדרים2קקל מפעל אילון8467

      9,755      09,755רוגלית מושב8472

      6,367      06,367רמת רזיאל מושב8473

    55,764    055,764רמת רחל קבוץ8474

      3,085      03,085נוה אילן מושב8476

      1,064        1,500-      02,564שדות מיכה מושב8477

         -          -גבאי מרדכי1שדות מיכה מושב8477

         -          -0שואבה מושב8478

      8,816      08,816שורש מושב8479

         -          -0נטף ועד מקומי8481



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -הימלפרב חיים1נטף ועד מקומי8481

      1,173      1,173בן צבי עוזי2נטף ועד מקומי8481

         192         192מגי רוזנברג4נטף ועד מקומי8481

    63,184    063,184תירוש מושב8486

      3,461      03,461תעוז מושב8487

      6,315      06,315תרום מושב עובדים להת' חקל' שת' בע"מ8489

         313         0313מוחמד אחמד עבדאללה8492

         109         0109ברהום עומר8498

         164         0164חוות צוק8514

         -          -0אחמד מוחמד חסן8570

         -          -משען מוסד16חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         181         181מכון לחקר ההר17חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

      1,425      1,425חוות הנוער הציוני20חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         198         198קקל יער ירושלים23חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         -          -מזרחי אליהו31חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         413         413הכפר השוודי32חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         -          -פרי הר42חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

    83,240    83,240גן חיות התנ"כי52חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

      4,062      4,062הגן הבוטני - אוניברסיטה העברית בירושלים71חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

      1,049      1,049טור סיני עודד97חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         252         252עותמאן אברהים  115חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

         -          -מנזר סנט ג'וסף116חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

      2,595      2,595גן הורדים184חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושליים8625

      3,520      03,520איזקסון אליהו8702

         -          -0היכל שמואל8704

         -          -0ברא"ז אלכסנדר8714

         -          -0פוקס-זילברמינץ8718

         -          -0ברון יעקב8719



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0לויטה יחיאל8723

         -          -0וינדזברג אחים8724

         -          -0קנול מנדל8729

         -          -0סרברניק8732

         -          -0ימיני משה ואחיותיו8735

         -          -0ינאי יעקב8736

         682         0682ליפקיס אייל8741

         -          -0ליפקיס יורשים8744

         -          -0סימקין אברהם8746

         -          -0למפרט צבי8749

         -          -0לובלסקי ריסקין8750

      1,520      01,520מוארמן עמירם8752

         -          -0מכנס יורשים8754

         -          -0נובל רינה8758

         -          -0שמולביץ-קאופמן8765

         -          -0סמי אברהם8766

         -          -0פפה-גרוס-נוימן8770

         -          -0הרשקוביץ עמית ונתנאל8772

         -          -0רוזנבלום-מכנס8778

         -          -0מכנס זאב8779

         -          -0שידרוביצקי יעקב8780

         -          -0ששון דוד8785

         -          -0באבו אבנר-פנחסוב מרדכי ומוסקוביץ ניר8787

         -          -0איזיקסון פ. מזאה8792

         -          -0חתוקה צדוק8795

      1,521      01,521שירזי אברהם8796

         -          -0עוזר איתן8801

         -          -0אנגל לוקיה8804



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0צבעוני אברהם8805

         -          -0אפטליון ראובן ואחרים8810

         614         0614שריד יצחק וכרמלה8816

         -          -0חדד שמעון9000

         -          -0כפר דרום ישוב קהילתי9001

         -          -0בדולח מושב9002

         -          -0מורג מושב9003

         -          -0נצרים ישוב קהילתי9004

         -          -0נצר חזני מושב9005

         -          -0קטיף מושב9006

         -          -0גני טל מושב9007

    29,928    029,928עצמונה מושב9008

    56,937        56,937          -מי נגב3עצמונה מושב9008

         -          -0גדיד מושב9009

  167,670  0167,670משקי חבל עזה בע"מ9010

      3,543      3,543ברגר יואב1משקי חבל עזה בע"מ9010

      3,543      3,543ברגר יוסי2משקי חבל עזה בע"מ9010

    90,276        90,276          -מי נגב3משקי חבל עזה בע"מ9010

         -          -0גן אור מושב9011

         -          -0רפיח-ים - כפר הקילתי9017

         -          -0ניסנית9018

         -          -שלאוזר אתגר1ניסנית9018

         -          -0פאת שדה-כפר קהילתי9021

         -          -0כפר ים9022

         -          -0אזולאי שלמה9027

ההלואה וההחזר ממי שפד"ן  20,000-      20,000-          -0נצר ים  אג' שת' חק'  בע"מ9029

         -          -0אג' שת' תל קטיפא9032

         -          -0משואה מושב9145



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -0החברה הכלכלית ערבות הירדן (1987) בע"מ9180

         -          -0יח"ד רותם אגש"ח להתיישבות קהילתית בע"מ9187

         -          -0אל רום קבוץ9204

         -          -0מ.א. גולן9214

    31,407    031,407ברכת רם אגודת מי השקיה9220

         -          -מגד ספדי2ברכת רם אגודת מי השקיה9220

         676         676חקלאי אל שריפה3ברכת רם אגודת מי השקיה9220

    11,360    011,360אל חואריט אג' שת' חק'9223

      1,651      01,651מרום גולן קבוץ9254

         162         0162מסילתי יוסף9263

         -          -0שופי סלים בן סאלח9266

         -          -0סאחל אסר אבו סאלח9267

         -          -0שיך עלם אדין טאהר9268

         -          -0אסמעיל קנג אבו סאלח9270

         -          -0אבו סאלחה נואף9271

         -          -0מחסן סלים אבן סאלח9272

         -          -0פארס ואחמד שמס9277

         145         0145בוקעתה-השקיית עדרים9281

         -          -0עין קניה מועצה מקומית9284

    14,677    14,677 אתר חמת גדר1ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

         635         635נאסר  אדין סייד אחמד 13ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

      3,427      3,427רפת משותפת צפון18ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

      1,079      1,079ג'אדו עמאסה וחבוש19ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

      9,272      9,272גולן מ.א. חופים20ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

    29,938    29,938מפוני גוש קטיף-אבני איתן22ישובי מי גולן כמפורט בנספח9288

         735         735משפחת איש שלום1ברוכים ישוב קהילתי9289

         290         0290שופי סלים (מסעדת ברכת רם)9292

         -          -0מגדל שמס מועצה מקומית9293



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  

     מקורות  

שפירים 

בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         106         106עגמי נאסר  8מגדל שמס מועצה מקומית9293

         251         251עגמי טורקי ויוסף  9מגדל שמס מועצה מקומית9293

         -          -0בוקעאתא מועצה מקומית9294

         106         106אבו עווד סאלם וסלאח  16בוקעאתא מועצה מקומית9294

    51,603    051,603מטעי אלסהל אלשקרי ואלגברי אג"ש9295

         -          -מנצור חמוד סייד אחמד1מטעי אלסהל אלשקרי ואלגברי אג"ש9295

      1,508      01,508אג' שת' חקלאית להשקיית בקר במסעדה בע"מ9296

         -          -0מסעדה מועצה מקומית9297

         -          -0פרי חרמון-קירור-אריזה9298

         -          -0סמארה פנדי9299

         407         407ברג מאיר1אביר יעקב אג' שת' להת' מסורתית בע"מ9402

         -          -0משכיות9406

      1,169      1,169אהרון פכטר1מיצד (אספד) ישוב קהילתי9410

      1,169      1,169מיכאל לוריא2מיצד (אספד) ישוב קהילתי9410

      1,169      1,169מיכאל הראל3מיצד (אספד) ישוב קהילתי9410

      1,169      1,169אלעד רוזבליט4מיצד (אספד) ישוב קהילתי9410

      1,169      1,169משה כהן5מיצד (אספד) ישוב קהילתי9410

      1,451      1,451משפחות חדשות 128בת עין כפר שיתופי בע"מ9416

         154         154נועם ריין1טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

         195         195צפרי חיים2טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

         585         585הלל גרייפר7טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

      1,028      1,028חזקי בצלאל8טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

         585         585עופר סרוסי9טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

      1,764      1,764שלומי כהן10טלמון אג' שת' חק' בע"מ9426

         179         179חווה לימודית1כפר אלדד9491

         400         0400החברה  הכלכלית לפיתוח בית עציון9493

      1,292      1,292מיזם חקלאי3פארק תעשיות בר און9495

         961         0961אלון שבות - ועד מקומי9500



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני

מס' 

צרכן 

ראשי

שם צרכן ראשי

מס' 

צרכן 

מפורט

שם צרכן מפורט

תוספת 

שפירים  

(מ"ק)

צרכני מי נגב  
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בשפד"ן (מ"ק)

פרעון פריסת 

הלואת 2009 

(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         -          -יפה משה- משתלה2יובלים בשומרון 2003 בע"מ9503

         -          -0חומש מעלה נחל9506

         -          -אביצדק חנוך1עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון9508

         -          -נפתלי אליהו2עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון9508

         574         574זימן שלמה2שבי שומרון אג' שת'9512

      1,274      1,274כהן רחל3שבי שומרון אג' שת'9512

         -          -זהבי4שבי שומרון אג' שת'9512

         349         349ברודי מנחם1אלון מורה (שכם) אג' שת'9513

         -          -שחר משה3אלון מורה (שכם) אג' שת'9513

      1,349      1,349בן עמי צור4אלון מורה (שכם) אג' שת'9513

         427         427ויס איתמר5אלון מורה (שכם) אג' שת'9513

         494         494נתי שולוב6אלון מורה (שכם) אג' שת'9513

         -          -בן דרור-מוצפי1ברקן (בית אבא)9516

         -          -קוהלי משפחה2ברקן (בית אבא)9516

         297         0297נוקדים כפר שיתופי בע"מ9519

    84,266    084,266כפר עציון קבוץ9520

         -          -0אלעזר ישוב קהילתי9521

         164         0164גבעות9522

    75,796    075,796מגדל עוז קבוץ9524

      7,492      07,492תלם9525

    18,409    018,409נחושה מושב9526

      6,280      06,280סלעית מושב9527

    12,847    012,847פירות ארץ בנימין אג' חק' שת'9530

      1,574      1,574דרוק דוד1שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      1,958      1,958נדב ניצן2שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      4,142      4,142שדות רחל בובלין3שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      2,285      2,285שדות רחל (זמרת ארצנו)4שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      2,087      2,087שדות רחל (שוקר יוסף)6שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531
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תוספות שפירים לצרכני האזור התלת אגני
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(מ"ק)

סה"כ 

(מ"ק)
הערות

         749         749דוידסון נתנאל7שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         749         749כרמי כהן8שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      4,129      4,129מטעי שילה9שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         749         749מנצור רחמים10שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         763         763רפפורט עירא11שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         110         110דרורי אלישיב12שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         551         551צורף יונה13שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      1,028      1,028שרביט יעקב14שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         292         292גאמס דניאל15שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      1,764      1,764יגאל בן נון16שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      1,472      1,472מושקוביץ משה17שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      5,282      5,282ארץ זית שמן18שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         534         534זולמן איתמר19שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         242         242יאיר צור20שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         292         292נעם רז21שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

         585         585צביקי סטוק22שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ9531

      1,613      1,613מיכאל הראל1מעלה עמוס אג'9533

      6,336      06,336כפר אדומים ישוב קהילתי כפרי9534

      3,821      03,821עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע"מ9535

         -          -יורם כהן1עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע"מ9535

    70,394    070,394ראש צורים קבוץ9540

         250         250שמחי יאיר1כפר תפוח - ישוב קהילתי9541

         431         431דוד עברי2כפר תפוח - ישוב קהילתי9541

         344         344אלחנן יעקב3כפר תפוח - ישוב קהילתי9541

      5,548      05,548תקוע כפר שיתופי בע"מ9546

         109         109גרובס יוסי1קדומים המועצה המקומית9549

         636         636מנקין דוד3קדומים המועצה המקומית9549

         -          -משתלת מאירה4קדומים המועצה המקומית9549
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         394         394סולומון אביעזר5קדומים המועצה המקומית9549

         190         190רייך יעקב6קדומים המועצה המקומית9549

         -          -תורג'מן מאיר7קדומים המועצה המקומית9549

         -          -יוסי עברון8קדומים המועצה המקומית9549

         -          -סרי לוי10קדומים המועצה המקומית9549

         980         980מ.מ. צמחי גידול11קדומים המועצה המקומית9549

         932         932מזרחי נסים1נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית9556

      1,973      1,973אנטמן משה2נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית9556

         189         189גולדשטיין שאול3נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית9556

         284         284פרנסי גרשון (בת עין)4נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית9556

         484         484סיקוראל דוד (אלעזר)6נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית9556

      1,809      1,809ברג מאיר1פסגות כפר שיתופי להתיישבות בע"מ9559

         -          -זינגר צביה2פסגות כפר שיתופי להתיישבות בע"מ9559

         -          -0משתלות רז בעמ9560

    27,319    027,319ריחן מושב שיתופי9570

      1,338      01,338חיננית9571

      1,556      1,556בן סעדון ארז.2הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

      1,274      1,274זיו דוד3הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         400         400ינון מבורך4הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         318         318בוקרה רפאל5הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         488         488לוי ניר6הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         264         264ניצן אבי7הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         323         323חזי ראובן8הר ברכה אג' שת' להתישבות קהילתית9588

         337         337מוצפי דוד1איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

      1,133      1,133צימרמן אלון2איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         198         198רקנטי אברהם3איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

      2,985      2,985מלט ברק5איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         379         379ממרן דוד6איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589
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         472         472עידן פרץ7איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         506         506מורנל גיורא9איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         284         284סרי אהוד10איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         311         311חושן חנניה12איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

      9,379      9,379רן שרונה13איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         126         126זגרון בני14איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         338         338אלבז דוד15איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         130         130דסה ארד16איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         238         238שרר דב18איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         494         494ברק שמואל19איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         494         494רן סגל20איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

      1,000      1,000מרדכי שדה21איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         113         113ידידה משלומי22איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ9589

         -          -טיימנס חיים1דולב כפר שת' חק' להתיישבות קהילתית בע"מ9592

      4,602      4,602כהן שלמה2דולב כפר שת' חק' להתיישבות קהילתית בע"מ9592

         -          -אלברט בועז1יצהר - ישוב קהילתי9597

      1,002      1,002בן שטרית אריאל2יצהר - ישוב קהילתי9597

         -          -דרורי אלישיב1עלי ועד מקומי9598

         292         292אלקנה ארלנגר3עלי ועד מקומי9598

         264         264אריאל יעקובסון4עלי ועד מקומי9598

         -          -0מחמוד פנדי זהוה9600

         -          -0סאלח פארס זהוה9601

         -          -0עלי גדאללה חרחאת9602

    11,457    011,457אל חאפיר אג"ש חקלאית9603

         -          -0סאלח  אלמוערבי9604

         -          -0כאמל מחמד אלמגרבי9605

         -          -0פאיז אמין אבו עואד9607

         -          -0אלשער פדל אללה9608
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         -          -0זהוה מהדי9609

         -          -0סאלח פארס זהוה9610

         -          -0עבאס סלימאן עלי9611

         -          -0אסמעיל ויוסף שבלי אבו עואד9612

         -          -0עקאב אמין אבו עואד9613

         -          -0נסאר זהוה ובניו9614

         -          -0חסן מחמוד זהוה9615

         -          -0חסן מחמוד זהוה9616

         -          -0יחיא סאלח אסעד אבועואד9617

         -          -0סאלח זידאן אבו עואד9618

         -          -0נגיב אבו חסס-מסעדה9619

         -          -0מרסל עמאשה9620

         -          -0מרסל עמאשה9621

         -          -0טובה אסמעיל יוסף9622

         -          -0עבאס סלימאן עלי פארס9623

         -          -0מנסור זהוה9625

         -          -0פארס גאד שמס9626

         -          -0קאסם חסן פרחאת9628

         -          -0סעיד חמד אמין אבו עואד9629

         -          -0פאיז אמין אבו עואד9630

         -          -0מרסל אחמד עמאשה9631

         -          -0עואד סעיד אבו עואד9632

         -          -0אל מוערבי גמאל אלדין9633

         -          -0מחמוד פנדי זהוה9634

         -          -0חבוס סלמאן9635

         -          -0דאמן עבדללאה אבו שאהין9636

         -          -0סעיד מחמוד זהוה9637

         -          -0מהדי פנדי זהוה9638
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         -          -0מהדי פנדי זהוה9639

         -          -0חסן פארס זהוה9640

         -          -0גאלב סלמאן אבו שאהין9641

         -          -0חבוס מאגד ואחיו9642

         -          -0מחמוד קאסם אבו עואד9643

         -          -0פדאללה חמד אמין אבו עואד9644

         -          -0פארס סעיד אבו שהין9645

         -          -0מחמוד סלמאן אבו שהין9646

         -          -0אניס מוחסן טרביה9647

         -          -0אבו עואד עלי כזעאי9648

         -          -0דאמן עבד אללה אבו שהין9649

         -          -0בשיר פארס זהוה9650

         -          -0אבו סאלח נגיב9651

         -          -0סלימאן מחמד שעלאן9652

         -          -0מהנא אבו סאלחה9653

         -          -0חוסין בשרה9654

         -          -0נזיה פארס עמראן9655

         -          -0נאסר גבל מנדר9656

         -          -0שהין מחמד טרף9657

         -          -0חבוס חאמד עלי9658

         -          -0עבדאללה נגם אבו שהין9659

         -          -0עבדאללה נגם אבו שהין9660

         -          -0סאלח זידאן אבו עואד9661

         -          -0אניס מחסן טרביה9662

         -          -0פנדי סעיד אבו אלולי9663

         -          -0בשיר פארס זהוה9664

         -          -0פדאל חמד אמין אבו עואד9665

         -          -0האיל סלאמה פרחאת9666
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         -          -0אלקיש עקאב9667

         -          -0מהנה שמס9668

         -          -0מהנה מחמד שמס9669

         -          -0הזאעי אבו עואד9670

         -          -0אניס מחסן טרביה9671

         -          -0מחמוד קאסם אבו עואד9673

         -          -0סאלח זידאן אבו עואד9674

         -          -0עלי חסין טובה9675

         -          -0סלמאן נאיף אבו שהין9676

         -          -0עמאשה סלאח מחמד9677

         -          -0עלי סלמן טובה9678

         -          -0אבו עואד יוסף9679

         -          -0חבוס חאמד9680

         -          -0אלקיש סאלח חסין9681

         -          -0פאיז שמס ויוסף שמס9682

         290         0290שמס איסמעיל-שמס מחמוד-מחמוד אחמד סעיד9683

      8,444      08,444קיניה אג שת חק בעין קיניה9684

    32,150    032,150חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ9685

         966         966וואקף1חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ9685

         290         290סלים חלבי2חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ9685

         193         193אבו סאלח טהאר3חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ9685

         193         193מוחסן אבו סאלח4חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ9685

    15,610    015,610רעבנה אג שת חק בע"מ9686

    25,113    025,113תל-אחמר אג' שת' בע"מ9687

         193         193אבו סאלח טהאר1תל-אחמר אג' שת' בע"מ9687

       117-        0-117צפאדי פאיז חמוד9688

    10,823    010,823סחיתא אג' שת' חק' בע"מ9689

    12,466    012,466אלקמר אגודה שת' חק' בע"מ9690
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    32,544    032,544באב אלזקאק אגודה שת' חק' בע"מ9691

         193         193עמאשה ג'ד אל כרים1באב אלזקאק אגודה שת' חק' בע"מ9691

         193         193סלמן פארס מחמוד2באב אלזקאק אגודה שת' חק' בע"מ9691

         290         290פואד חזאבי אבו עוואד3באב אלזקאק אגודה שת' חק' בע"מ9691

         966         0966עמאשה חוארית וקף אלנבי אליה אג"ש בע"מ9692

    18,604    018,604סער אגודה שת' חק' בע"מ9693

         387         387סאלח טאהר1סער אגודה שת' חק' בע"מ9693

      9,084      09,084חימא אל משירפה אגש"ח בע"מ9694

    17,943    017,943אל מסנע אג' שת' חק' בע"מ9695

         -          -מוחסין אבו סאלח1אל מסנע אג' שת' חק' בע"מ9695

         -          -טורקי עג'מי2אל מסנע אג' שת' חק' בע"מ9695

         -          -הימן ויוסף סבג'3אל מסנע אג' שת' חק' בע"מ9695

         -          -סמיר אברהם4אל מסנע אג' שת' חק' בע"מ9695

    14,501    014,501אל מג'ריק אג' חק' שת' בע"מ9696

    31,922    031,922אל חואקיר אג' חק' שת' בע"מ9697

         193         193מחמוד היל מהנא1אל חואקיר אג' חק' שת' בע"מ9697

      2,416      2,416קבוצת עלי איברהים2אל חואקיר אג' חק' שת' בע"מ9697

      6,523      06,523שמיס אג' שת' חק' בע"מ9698

      6,378      06,378ביר אל חדיד אגש"ח בע"מ9699

         193         193עמשה גד אל כרים1ביר אל חדיד אגש"ח בע"מ9699

         193         193אחמד סייד אחמד מנצור 2ביר אל חדיד אגש"ח בע"מ9699

         -          -0תלית ורדה אג' שת' חק'9700

    71,648    071,648חמדיה ק' פ' להת' שת' בע"מ(במערכת הארצית)10063

  127,256  0127,256נוה אור קבוץ (מערכת הארצית)10079

    14,851    014,851יזרעאל קבוץ (מערכת ארצית)10189

  103,827  0103,827מולדת מושב(מערכת ארצית)10194

    71,717    071,717רמת צבי מושב (מערכת ארצית)10209

    56,906    056,906גזית קיבוץ (מערכת ארצית)10458
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  140,720  0140,720קיבוץ גשר (מערכת ארצית)11123

         -          -0אתר נביא איליה ברמת הגולן19600

      3,382      03,382אבו סאלח מג'ד19601

         387         0387מחמוד עוידאת19603

         526         0526אל חושיבה אגודה שיתופית למי השאה במגדל ש19604


