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 עזריה מושב 3727

 פדיה מושב 3729

 פתחיה מושב 3733

 רמות מאיר מושב 3735

 שעלבים קבוץ 3738

 דור אלון 3751

 חנן מושב-בית 3835

 בית עובד מושב 3836

 גאליה מושב 3840

 מ.א. אזור תעשיה גן רוה 3844



ספר מ
 שם רישיון

 כפר הנגיד מושב 3859

 נטעים מושב 3879

 בי"ס החקלאי התיכון -עיינות  3884

 פלמחים קבוץ 3888

 בני דרור מושב 3931

 חרות מושב 3950

 כפר הס מושב 3954

 כפר יעבץ מושב 3955

 מ.א. לב השרון 3971

 משמרת מושב 3972

 עזריאל מושב 3979

 ורד מושב עין 3980

 פורת מושב 3985

 כפר הדר מפעל המים אג' שת' בע"מ 4024

 מבוע אג' הדדית בע"מ 4027

 אלישמע מושב 4055

 גבעת ח"ן 4063

 גני עם מושב עובדים להת' שת' בע"מ 4064

 חברת מי קולחין בע"מ 4070

 החברה להשבת מי קולחין דרום השרון בע"מ 4071

 ירקונה מושב 4073

 כפר מל"ל מושב 4078

 נוה ירק מושב 4087

 עדנים מושב 4091

 אל תסאמח אג שת חק 4107

 גאולים מושב 4140

 ינוב מושב 4149

 הדרי בית ליד בע"מ 4151

 נורדיה מושב 4156

 ניצני עוז מושב 4157

 צור משה מושב 4167

 שער אפרים מושב 4172

 תנובות מושב 4179

 אייל קיבוץ 4190

 ניר אליהו-שותפות אייל 4191

 גן חיים מושב 4195

 ירחיב מושב 4208

 נוה ימין מושב 4217

 ניר אליהו קיבוץ 4218

 צופית מושב 4224

 צור נתן מושב 4226

 מרכז לחנוך השכלה ומחקר -בית ברל  4228

 רמת הכובש קיבוץ 4232

 שדה ורבורג מושב 4236

 שדי חמד מושב 4237



ספר מ
 שם רישיון

 המיםמפעל -תל אשר 4242

 בית גמליאל מושב 4259

 בן זכאי מושב 4261

 בני דרום מושב שיתופי 4262

 יכין חקל מטעים חדשים סוכריר 4276

 איגוד משתמשי קולחי אשדוד 4291

 ניר גלים מושב שתופי 4292

 יבנה קבוץ 4309

 אודים כפר שיתופי בע"מ 4330

 בית יהושוע מושב 4335

 בני ציון מושב 4337

 בצרה כפר שת' להתישבות חק' בע"מ 4338

 החברה למחזור מים וקולחין בחוף השרון בע"מ 4340

 גליל ים הקבוץ המאוחד 4343

 געש קבוץ 4344

 יקום קבוץ 4364

 כפר נטר מושב 4368

 נוה הדסה כפר נוער ציוני ע"י תל יצחק בע"מ 4380

 נתיב אגודת מים שתופית בע"מ 4381

 רשפון מושב 4392

 שפיים קבוץ 4395

 תל יצחק קבוץ הנוער הציוני להת' שת' בע"מ 4400

 אלאינתאג אג' שת' חק' למי השק' בטירה בע"מ 4452

 אלואאם אג' שת' להספקת מים בע"מ 4496

 אקספורט הדרי השרון בע"מ, גד וסמדר בן נון 4598

 רות מרים ברא"ז-מטעי ברא"ז 4599

 גוטהילף יצחק ושמואל 4600

 נוימן-גוטהילף 4601

 קרני יוסף 4635

 מפעל המים כפר סבא אג' שת' חק' בע"מ 4667

 אחיסמך מושב 4845

 בארות יצחק קבוץ 4849

 בית עריף מושב 4850

 בית נחמיה מושב 4851

 שמן כפר הנער-בן 4852

 בני עטרות מושב 4853

 ברקת מושב 4854

 בן שמן מושב 4855

 גבעת כח מושב 4858

 גמזו מושב 4859

 גנתון מושב 4860

 חדיד מושב 4877

 טירת יהודה מושב 4880

 כפר דניאל מושב 4889

 כפר טרומן מושב 4890



ספר מ
 שם רישיון

 מאור מודיעים ישוב קהילתי 4893

 מזור מושב 4894

 נחלים מושב 4900

 מבוא חורון מושב 4902

 אגודה שיתופית להספקת מים בע"מ-אפיקי רות 4912

 שילת מושב 4913

 רנתיה מושב 4915

 גבעת השלושה קבוץ 5006

 גני יהודה כפר שתופי בע"מ 5007

 גת רמון 5010

 חגור מושב 5017

 חורשים קבוץ 5018

 כפר נחמן סירקין 5030

 מגשימים כפר שתופי להתישבות חק' בע"מ 5038

 מעש כפר שתופי להתישבות חקלאית בע"מ 5040

 נחשונים קבוץ 5045

 קבוץעינת  5053

 בית חלקיה מושב עובדים אג' שת' בע"מ 5075

 בני ראם מושב 5076

 מאגרי חפץ חיים 5084

 חפץ חיים קיבוץ 5085

 אגודת גני טל  החדשה 5086

 יסודות מושב 5089

 אגודה הדדית מפעל המים בע"מ -נחלת יהודה  5145

 אביחיל מושב 5342

 אחיטוב מושב 5344

 אלישיב מושב 5346

 אומץ מושב 5347

 עתודות עמק חפר-ג"ד שותפיות 5348

 שער חפר מושב -בית יצחק  5350

 בארותיים מושב 5352

 בורגתה מושב 5353

 בחן קיבוץ 5354

 בית הלוי מושב 5356

 בית חרות מושב עובדים להתישבות שת' בע"מ 5357

 בית ינאי מושב 5358

 ביתן אהרון מושב 5359

 קיבוץ גבעת חיים איחוד 5363

 גבעת חיים מאוחד קיבוץ 5364

 גן יאשיה מושב 5365

 גבעת שפירא מושב שתופי 5369

 עם מושב-הדר 5370

 המעפיל קיבוץ 5371

 העוגן קיבוץ 5372

 ועד מקומי -חופית  5377



ספר מ
 שם רישיון

 חבצלת השרון מושב 5378

 כפר חיבת ציון אגש"ח בע"מ 5379

 חניאל מושב 5380

 חרב לאת כפר שתופי להתישבות חק' בע"מ 5381

 יד חנה קיבוץ 5385

 יכין חקל מטעים חדשים בע"מ 5388

 כפר הרא"ה מושב 5394

 כפר ויתקין מושב 5395

 כפר חגלה מושב 5396

 כפר חיים מושב 5397

 כפר ידידיה מושב 5398

 כפר מונאש מושב 5399

 צרכני אג' אפיקי עמק חפר 5400

 חפר אגודהאגמי  5401

 מדרשת רופין בע"מ 5407

 מכמורת 5410

 מעברות קיבוץ 5412

 משמר השרון קיבוץ 5413

 עולש מושב 5416

 עין החורש קיבוץ 5417

 עמק חפר המועצה האזורית 5419

 אחיעזר מושב 5451

 גנות מושב 5463

 זיתן מושב 5478

 חמד מושב 5481

 יגל מושב 5488

 כפר חב"ד 5494

 משמר השבעה מושב 5515

 ניר צבי מושב )כפר יהודי ארגנטינה( 5521

 צפריה מושב 5536

 חברת מהדרין רישיון מאוחד מרכז 5566

 רגב חברה חקלאית בע"מ 5575

 חברת מהדרין רישיון מאוחד דרום 5599

 רשות נחל הירקון 5646

 נורדיה-באר שער אפרים את 5775

 בע"מקדימה אג' שת' להספקת מים  5791

 אל שגרה אגודה 5847

 קלנסואה עירייה 5848

 הפקולטה לחקלאות -אונ' העברית  6113

 ס.ע.ר פיינשטיין בע"מ  6231

 מנזר לטרון 6278

 רשות שדות התעופה בישראל 6284

 יכין חקל מטעים חדשים באר הנוצרים 6494

 הפלחה מבואות ירושלים אגודה שת 6552

 בן חיים נח 6554



ספר מ
 שם רישיון

 אגודת מי שוקת 6580

 בי"ס התיכון החקלאי -כפר סילבר  6635

 מועצה אזורית אל קסום 6637

 מועצה אזורית נווה מדבר 6643

 שיבולת בנגב בע"מ 6656

 נגוהות 6663

 ישוב קהילתי -אשכולות  6664

 אביגדור מושב 6670

 אורות מושב שתופי 6671

 אמונים מושב 6673

 באר טוביה מושב 6676

 עזרא מושב-בית 6678

 בצרון מושב 6680

 גבעתי מושב 6685

 חצב מושב 6698

 חצור אשדוד קבוץ 6700

 ינון מושב 6706

 כפר אחים מושב 6711

 מימי ורבורג אג' שת' חק' בע"מ 6712

 מגל חברה לפתוח חקלאי 6715

 נוה מבטח מושב 6727

 נטע אגודה חקלאית שיתופית בע"מ 6729

 הדרום בע"מ נטיעות 6730

 עזריקם מושב 6735

 ערוגות מושב 6736

 שדה עוזיה מושב 6747

 שתולים מושב 6748

 תלמי יחיאל מושב 6751

 תימורים מושב שתופי 6752

 צופר מושב עובדים להת' חק' שת' בע"מ-באר 6804

 מצדות יהודה -מעון  -כרמל  6855

 בית יתיר מושב 6858

 בית קמה קיבוץ 6860

 ברוש מושב 6861

 כרמל מושב שיתופי בע"מ 6862

 סוסיה אג' שת' חק' 6863

 חבר(-חבר )פני-מעלה 6864

 דביר קיבוץ 6865

 הר עמשא קיבוץ 6867

 חצרים קיבוץ 6871

 מעון צביאל מושב 6874

 כרמים קיבוץ 6875

 להב קיבוץ 6877

 משמר הנגב קיבוץ 6882

 נבטים מושב 6886



ספר מ
 שם רישיון

 מעלה עומרים אג' שת' חק' להת' קהיל' בע"מ 6895

 שובל קיבוץ 6903

 תאשור מושב 6909

 תדהר מושב 6910

 נוה חריף קבוץ 6929

 לוטן קבוץ 6931

 אליפז   קבוץ 6932

 אילות קיבוץ 6933

 גרופית קבוץ 6937

 נאות סמדר קבוץ 6938

 חבל אילות המועצה האזורית 6941

 יטבתה קבוץ 6942

 יהל קבוץ 6943

 פארן מושב 6944

 קטורה קיבוץ 6945

 סמר קבוץ 6946

 בארי קיבוץ 6950

 אוהד מושב 6952

 תלמי אליהו )קראוזה( מושב 6953

 גבולות קיבוץ 6954

 פרדסי הבשור -מימי הנגב 6957

 פרדס בית הגדי 6958

 ישע מושב 6962

 מאגר גרר אג' מים שת' חק' 6963

 כיסופים קיבוץ 6965

 שדה ניצן מושב עובדים 6966

 מבטחים מושב 6969

 מגן קיבוץ 6970

 מרכז אשכול 6975

 ניר יצחק קיבוץ 6977

 ניר עוז קיבוץ 6978

 נירים קיבוץ 6979

 עין השלושה קיבוץ 6982

 עמי עוז מושב 6983

 צאלים קיבוץ 6986

 עין הבשור )תל שרוחן( 6989

 רעים קיבוץ 6990

 יתד מושב 6994

 שדי אברהם מושב 6995

 פרי גן מושב 6996

 יבול כפר שיתופי בע"מ 6997

 דקל כפר שיתופי בע"מ 6998

 מושב תלמי יוסף-בשור שבע 6999

 סופה קיבוץ 7001

 חולית קבוץ 7002



ספר מ
 שם רישיון

 בית שקמה מושב 7004

 הפלחה מבואות ירושליים -ברטל  7005

 ברכיה מושב 7006

 גיאה מושב 7009

 קיבוץגברעם  7010

 רעים קיבוץ-נירים קיבוץ 7013

 הודיה מושב 7016

 הדרי מעון אג' שת' חק' בע"מ 7017

 זיקים קיבוץ 7022

 שדות לכיש אגודה חקלאית שתופית 7025

 חלץ מושב 7026

 יד מרדכי קבוץ 7030

 נתיב העשרה בחולות זיקים מושב 7031

 ישובי משתמשי קולחי אשקלון כמפורט בנספח 7033

 כוכב מיכאל מושב 7035

 כרמיה קבוץ 7037

 מבקיעים מושב 7044

 משען מושב 7046

 מטעי חלץ בע"מ 7047

 ניצנים קבוץ 7049

 ניר ישראל מושב 7050

 תלמי יפה מושב 7062

 סנסנה אג' שת' חק' להתיישבות קהילתית בע"מ 7064

 ישוב קהילתי -שני  7067

 בית גוברין קבוץ 7072

 ניר קבוץבית  7074

 און קבוץ-גל 7077

 גת קבוץ 7078

 יואב המועצה האזורית 7094

 כפר שיתופי להת' חקל' בע"מ -כפר הרי"ף  7097

 כפר מנחם קבוץ 7098

 צרכני גדש הר חברון 7103

 נגבה קבוץ 7106

 נחלה מושב 7107

 אגודת המים ערדום 7111

 סגולה מושב 7112

 קק"ל מרחב דרום 7115

 רבדים קבוץ 7122

 שדה יואב קבוץ 7125

 שדה משה מושב)ועד המים( 7126

 ראש צורים-מגדל עוז-כפר עציון-גד"ש עציון 7128

 שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ 7132

 מנגד ספרים וחקלאות 7139

 אחוזם מושב 7141

 אמציה מושב 7142



ספר מ
 שם רישיון

 זוהר מושב 7148

 יד נתן מושב 7151

 נצריםמושב בני  7152

 מושב להתישבות חק' שת' בע"מ -מושב נווה  7154

 לכיש מושב שתופי 7155

 מנוחה מושב 7158

 נוגה מושב 7161

 מרכז נהורה  7162

 ניר חן מושב 7165

 מי לכיש עציון אגודה שית' לאספקת מים בע"מ 7166

 עצם מושב 7170

 שדה דוד מושב 7179

 שחר מושב 7180

 תלמים מושב 7183

 שקף כפר שיתופי של משקי חרות בית"ר בע"מ 7184

 אורים קבוץ 7193

 אשבול מושב 7195

 בטחה מושב 7197

 גילת מושב 7200

 כרם שלום קיבוץ 7209

 מרחבים המועצה האזורית 7212

 מסלול מושב 7215

 ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב 7216

 ניר משה מושב 7217

 ניר עקיבא מושב 7218

 פדויים מושב 7222

 פטיש מושב 7223

 פעמי תש"ז מושב 7224

 קלחים מושב 7226

 נשע אספקות קולחים בע"מ 7228

 רנן מושב 7230

 שדה צבי מושב 7231

 פרדסי שרשרת -מימי הנגב 7233

 תלמי בילו מושב 7234

 תפרח מושב 7235

 בית הגדי מושב 7242

 אגודת המים ניצנים 7244

 גבעולים מושב 7245

 מצפה רמון -החברה להשבת קולחין בע"מ 7249

 זמרת מושב 7251

 זרועה מושב 7252

 קולחי הנגב בע"מ 7255

 יושיביה מושב 7256

 ( בע"מ חוות יזרעם1939הזרע ) 7257

 כפר מימון מושב 7259



ספר מ
 שם רישיון

 מלילות מושב 7265

 שדות נגב מועצה אזורית 7266

 מעגלים מרכז 7267

 מפעל דימונה -קולחי הנגב בע"מ 7268

 סעד קבוץ 7272

 עלומים קבוץ 7275

 שבולים מושב 7286

 שובה מושב 7287

 שוקדה מושב 7288

 שרשרת מושב 7289

 תקומה מושב 7296

 עומר המועצה המקומית 7298

 אגודת משתמשי קולחי לכיש 7316

 מי רמת הנגב בע"מ 7337

 טללים קבוץ 7346

 כמהין מושב עובדים להתיישבות חק' שת' בע"מ 7347

 מדרשת שדה בוקר 7353

 משאבי שדה קבוץ 7355

 קדש ברנע )ניצני סיני( 7368

 רביבים קבוץ 7369

 שדה בוקר קבוץ 7372

 באר מילכה מושב עובדים לה' חק' שת' בע"מ 7375

 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -שחר 7386

 שדרותאגודת המים קולחי  7411

 אור הנר קבוץ 7436

 ארז קבוץ 7437

 ברור חיל קבוץ 7441

 גבים קבוץ 7444

 דורות קבוץ 7447

 יכיני מושב 7459

 כפר עזה קבוץ 7462

 מפלסים קבוץ 7467

 נחל עוז קבוץ 7477

 ניר עם קבוץ 7478

 רוחמה קיבוץ 7486

 שער הנגב המועצה האזורית 7490

 איתן מושב 7506

 זבדיאל מושב 7515

 זרחיה מושב 7516

 עין גדי מאגרי מים שותפות מוגבלת 7519

 משואות יצחק מושב שתופי 7525

 נועם מושב 7528

 ניר בנים מושב 7529

 עוזה מושב 7532

 עין צורים קיבוץ 7533



ספר מ
 שם רישיון

 קוממיות מושב 7540

 רווחה מושב 7544

 שלוה מושב 7549

 שפיר מושב 7550

 התיכונה המועצה האזוריתהערבה  7555

 עין חצבה אגודה חקלאית שתופית בע"מ 7557

 חצבה מושב עובדים להתיישבות חק' שת' בע"מ 7562

 עין תמר כפר שיתופי בע"מ 7567

 נאות הכיכר כפר שיתופי להת' חקל' בע"מ 7568

 עידן מושב 7569

 יהב מושב עובדים להתישבות חק' שת' בעמ-עין 7570

 גדי קיבוץעין  7571

 כפר אז"ר אגודה 7599

 בית אבות אפעל-משען 7605

 אגודת מים" מי תמר" 7628

 אגודת מים שתופית -כפר שמריהו  7886

 בי"ס תיכון חקלאי -הכפר הירוק  7985

 מפעלי שיקום לפועלים חקלאיים 7994

 בי"ס חקלאי -מקוה ישראל  8035

 חברת פארק אריאל שרון בע"מ 8041

 יכין חקל בע"מ גן הירקון 8050

 אביעזר מושב 8348

 אבן ספיר מושב 8350

 אדרת מושב 8351

 אורה מושב 8352

 אשתאול מושב 8355

 בית זית מושב 8358

 בית מאיר מושב 8359

 בית נקופה מושב 8360

 בקוע מושב 8361

 בר גיורא מושב 8362

 גבעת ישעיהו מושב 8366

 גבעת יערים מושב 8367

 גפן מושב 8370

 דיר רפאת מנזר 8372

 הראל קיבוץ 8375

 זכריה מושב 8378

 זנוח מושב 8379

 טל שחר מושב 8383

 ישעי מושב 8386

 כסלון מושב 8390

 כפר אוריה מושב 8391

 יד השמונה מושב 8393

 לוזית מושב 8397

 מבואות בית"ר מושב 8402



ספר מ
 שם רישיון

 מוצא תחתית )ועד המושב( 8407

 מחסיה מושב 8409

 מטע מושב 8412

 מסילת ציון מושב 8414

 מעלה החמישה קיבוץ גורדוניה 8415

 נוחם מושב 8428

 נחשון קיבוץ 8429

 נס הרים מושב 8431

 נתיב הל"ה קיבוץ 8432

 עגור מושב 8442

 עין ראפה א 8445

 בית נקובה 8446

 מרכז כפרי ליאון 8447

 עמינדב מושב 8448

 צובה קיבוץ פלמ"ח 8456

 ועד מקומי -צור הדסה  8457

 צלפון מושב 8458

 צפרירים מושב 8459

 צרעה קבוץ 8460

 קרית ענבים קיבוץ 8465

 קקל מפעל אילון 8467

 רוגלית מושב 8472

 רמת רזיאל מושב 8473

 רמת רחל קיבוץ 8474

 נוה אילן מושב 8476

 שדות מיכה מושב 8477

 שואבה מושב 8478

 שורש מושב 8479

 נטף ועד מקומי 8481

 תירוש מושב 8486

 תעוז מושב 8487

 תרום מושב עובדים להת' חקל' שת' בע"מ 8489

 מי הרי יהודה אג' שת' חק' 8499

 משקי חבל עזה בע"מ 9010

 מטה בנימין מועצה אזורית 9080

 כוכב השחר אגש"ח להתיישבות קהילתית בע"מ 9127

 מי בנימין אג' שת' חק' בע"מ - מיכמש 9137

 מצפה שלם קבוץ 9140

 מצפה יריחו אגש"ח 9146

 קלי"ה קבוץ 9170

 אלמוג קבוץ 9171

 בית הערבה קבוץ 9182

 ורד יריחו 9184

 צרכני אג' מי בקעת הירדן 9190

 מ.א. גולן 9214



ספר מ
 שם רישיון

 אל עג'ר מועצה מקומית 9275

 ישובי מי גולן כמפורט בנספח 9288

 עלי זהב 9400

 אביר יעקב אג' שת' להת' מסורתית בע"מ 9402

 אדורה אג' שת' 9408

 מיצד )אספד( ישוב קהילתי 9410

 בת עין כפר שיתופי בע"מ 9416

 אג' שת' חק' להתישבות קה-רחלים ד.נ. אפרים 9424

 טלמון אג' שת' חק' בע"מ 9426

 אבני חפץ התישבות קהילתית תורנית 9429

 אלדדכפר  9491

 החברה  הכלכלית לפיתוח בית עציון 9493

 פארק תעשיות בר און 9495

 ועד מקומי -אלון שבות  9500

 עטרת ישוב קהילתי דתי בשומרון 9508

 שבי שומרון אג' שת' 9512

 אלון מורה )שכם( אג' שת' 9513

 נוקדים כפר שיתופי בע"מ 9519

 כפר עציון קבוץ 9520

 המקומיתאפרת המועצה  9523

 מגדל עוז קבוץ 9524

 נחושה מושב 9526

 סלעית מושב 9527

 שילה אג שת להתישבות קהילתית בעמ 9531

 בית אל מועצה מקומית 9532

 מעלה עמוס אג' 9533

 כפר אדומים ישוב קהילתי כפרי 9534

 עופרה כפר שיתופי להתיישבות בע"מ 9535

 ראש צורים קבוץ 9540

 ישוב קהילתי -כפר תפוח  9541

 תקוע כפר שיתופי בע"מ 9546

 מעלה אדומים עיריה 9548

 קדומים המועצה המקומית 9549

 נוה דניאל אג' שת' להתישבות כפרית 9556

 פסגות כפר שיתופי להתיישבות בע"מ 9559

 שקד כפר שת' להת' של משקי חרות בית"ר בע"מ 9567

 חיננית 9571

 ארבע חברון מועצה מקומית קרית 9577

 איתמר אגש"ח להת' קהילתית תורנית בע"מ 9589

 דולב כפר שת' חק' להתיישבות קהילתית בע"מ 9592

 עתניאל אג' שת' חק' 9594

 מבוא דותן אג' שת' 9595

 ישוב קהילתי -יצהר  9597

 עלי ועד מקומי 9598

 חקלאי מסעדה אג' שת' בע"מ 9685



ספר מ
 שם רישיון

 אג' חק' שת' בע"מ אל חואקיר 9697

 נוה אור קבוץ )מערכת הארצית( 10079

 יזרעאל קבוץ )מערכת ארצית( 10189

 מולדת מושב)מערכת ארצית( 10194

 רמת צבי מושב )מערכת ארצית( 10209

 משרד הביטחון מרחב צפון 10306

 מעלה כנרת גליל עליון -גנוסר קיבוץ 11121

 קיבוץ גשר )מערכת ארצית( 11123

 עמיעד קבוץ )סובב כנרת( 11281

 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה  12995

 מתיישבי תלם 19525

 מתישבי ריחן ישוב קהילתי 19570

 אגירה שאובה גלבוע -אלקטרה סולל בונה 21091

 


