
מרחב מקורות

מספר צרכן 

מקורות

מספר צרכן 

ן לחקלאות"שפדשם צרכןראשי

מרכז אשכול206975דרום

1,950.44מ חוות יזרעם" בע1939-הזרע 247257דרום

708.03נוגה מושב297161דרום

284.57ניר חן מושב307165דרום

371.71אחוזם מושב397141דרום

462.44איתן מושב407506דרום

523.43נועם מושב427528דרום

261.61עוזה מושב447532דרום

554.41שלוה מושב457549דרום

363.09זיקים קיבוץ567022דרום

576.48יד מרדכי קבוץ577030דרום

1,165.52דורות קבוץ607447דרום

829.75מ"שקמים חווה חקלאית בע617472דרום

54.46להב קיבוץ676877דרום

1,160.07דביר קיבוץ686865דרום

982.03שדה צבי מושב707231דרום

1,754.63רוחמה קיבוץ777486דרום

1,611.46בית קמה קיבוץ796860דרום

1,626.91גבים קבוץ807444דרום

371.60יכיני מושב817459דרום

1,121.27כפר עזה קבוץ827462דרום

0.00שער הנגב המועצה האזורית837490דרום

2,183.97מפלסים קבוץ857467דרום

2,131.72ניר עם קבוץ867478דרום

1,956.96סעד קבוץ877272דרום

372.32חצרים קיבוץ926871דרום

1,796.75מצדות יהודה- מעון - כרמל 936855דרום

714.85משמר הנגב קיבוץ946882דרום

27.23מ"מקנה דקל בע966900דרום

0.00מ"בע' שת' חק' ש אורה אג"גד977181דרום

722.96גברעם קיבוץ1097010דרום

952.48הפלחה מבואות ירושליים- ברטל 1137005דרום

816.95שדה דוד מושב1157179דרום

701.67תלמים מושב1167183דרום

69.76שרעבי גבריאל1187434דרום

98.03חברת מהדרין רישיון מאוחד דרום1205599דרום

1,425.41נחל עוז קבוץ1237477דרום

2,283.05בארי קיבוץ1266950דרום
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841.87זמרת מושב1277251דרום

1,454.18מ"אחים תקווה בע1287207דרום

2,651.32מגן קיבוץ1316970דרום

1,566.78רעים קיבוץ1336990דרום

582.52גילת מושב1427200דרום

695.88יושיביה מושב1447256דרום

2,309.62מ"בע' חק' שת' הדרי מעון אג1517017דרום

414.53תאשור מושב1566909דרום

897.38מ"יבול כפר שיתופי בע1586997דרום

2,711.32נירים קיבוץ1616979דרום

2,866.42ניר עוז קיבוץ1626978דרום

1,723.01עין השלושה קיבוץ1636982דרום

1,621.77כרם שלום קיבוץ1667209דרום

2,540.59ניר יצחק קיבוץ1706977דרום

2,543.05אורים קבוץ1727193דרום

2,346.06גבולות קיבוץ1736954דרום

838.74שדה בוקר קבוץ2007372דרום

1,215.49משאבי שדה קבוץ2367355דרום

6,141.94מ"משקי חבל עזה בע2729010דרום

1,135.11מ"דקל כפר שיתופי בע2766998דרום

962.64יתד מושב2786994דרום

1,056.71שדי אברהם מושב2796995דרום

1,066.88פרי גן מושב2806996דרום

2,328.49(תל שרוחן)עין הבשור 2836989דרום

756.78עין גדי קיבוץ2977571דרום

199.50גיאה מושב3047009דרום

618.45מבקיעים מושב3077044דרום

844.41זוהר מושב3087148דרום

3097386דרום

אגודה שיתופית חקלאית - שחר

1,875.57מ"בע

341.31תלמי יפה מושב3117062דרום

691.69ארז קבוץ3157437דרום

878.68זרועה מושב3177252דרום

597.83ניר עקיבא מושב3197218דרום

845.68ניר משה מושב3217217דרום

617.17אשבול מושב3237195דרום

990.84ז מושב"פעמי תש3257224דרום

228.75ז"פרדס פעמי תש-י"הסוה3267225דרום

588.98קלחים מושב3277226דרום

2,257.87שובל קיבוץ3296903דרום

974.19תלמי בילו מושב3317234דרום

453.86כרמיה קבוץ3337037דרום

1,097.73חלץ מושב3357026דרום

1,661.95ברור חיל קבוץ3377441דרום

683.56כוכב מיכאל מושב3397035דרום

823.57שובה מושב3417287דרום

768.06כפר מימון מושב3437259דרום

308.63מ"בע'  חק' שת' נצר ים  אג3469029דרום



626.12שוקדה מושב3497288דרום

420.62ברוש מושב3516861דרום

465.99גבעולים מושב3537245דרום

823.64מסלול מושב3577215דרום

207.41פדויים מושב3597222דרום

635.84פטיש מושב3617223דרום

627.68רנן מושב3637230דרום

478.18שבולים מושב3657286דרום

436.71שרשרת מושב3677289דרום

1,086.06תקומה מושב3697296דרום

508.11תדהר מושב3716910דרום

594.94בטחה מושב3737197דרום

949.18בית הגדי מושב3757242דרום

415.54פרדס בית הגדי3766958דרום

2,057.16כיסופים קיבוץ3776965דרום

1,524.66ישע מושב3806962דרום

2,044.79מבטחים מושב3826969דרום

1,706.60עמי עוז מושב3866983דרום

2,056.96צאלים קיבוץ3896986דרום

363.09בן חיים נח3906554דרום

280.96שדה יואב קבוץ3947125דרום

991.24אור הנר קבוץ3957436דרום

1,623.92אוהד מושב4016952דרום

1,278.47מושב (קראוזה)תלמי אליהו 4026953דרום

193.26מטע נשירים4037043דרום

557.34מ"ח בע"מטעי לוזית בחלץ אגש4117024דרום

2,435.37פרדסי הבשור- מימי הנגב4136957דרום

1,287.25מושב תלמי יוסף-בשור שבע4256999דרום

1,474.15עצמונה מושב4359008דרום

326.78בית ניר קבוץ4377074דרום

1,120.13חולית קבוץ4407002דרום

1,160.07סופה קיבוץ4467001דרום

949.11מ"מטעי חלץ בע4487047דרום

4737065דרום

' שת' מרכזית חק' חבל שלום אג

926.67מ"בע

2,546.94שדה ניצן מושב עובדים4766966דרום

84.80נבון רות וחובב4776980דרום

2,215.58עלומים קבוץ4877275דרום

19.97אדוארד קוברסקי5017040דרום

5077216דרום

מושבי ' ישובי מושבי הנגב באמצע

9,845.72הנגב

3,562.94הפלחה מבואות ירושלים אגודה שת5196552דרום

5.45הוד הבשור שותפות לגדול הודיים5287015דרום

1,026.50פרדסי שרשרת- מימי הנגב5627233דרום

1,270.82מ"הדרי קטיף בע11969025דרום

1,043.88הר עמשא קיבוץ13346867דרום

997.50מושב בני נצרים50437152דרום



50787154דרום

' מושב להתישבות חק- מושב נווה 

1,012.46מ"בע' שת

52897201דרום

כרמי קטיף מושב שיתופי 

579.42'להתיישבות חק

52927246דרום

' חק' מושב עובדים להת- שבי דרום

89.65מ"בע

55616636דרום

פ "חברה כלכלית לפיתוח אשכול מו

149.75דרום

56236618דרום

עופר - שלום מויאל - גלי משה

0.00מויאל

0.00הראל קיבוץ4658375מרכז

0.00נחשון קיבוץ4708429מרכז

0.00צרעה קבוץ4778460מרכז

0.00שורש מושב4898479מרכז

0.00כפר אחים מושב6056711מרכז

90.77ברכיה מושב6437006מרכז

476.16יד נתן מושב6577151מרכז

6617524מרכז

ח "מפעל האקליפטוסים אגש

0.00מ"בגדרה בע

703.49משואות יצחק מושב שתופי6627525מרכז

475.78עין צורים קיבוץ6647533מרכז

272.32זרחיה מושב6677516מרכז

753.86ניר בנים מושב6707529מרכז

623.47קוממיות מושב6727540מרכז

763.09רווחה מושב6747544מרכז

869.60שפיר מושב6757550מרכז

578.17זבדיאל מושב6777515מרכז

443.84מנוחה מושב6787158מרכז

391.66נחלה מושב6807107מרכז

117.73עזרא מושב-בית6836678מרכז

177.37אמונים מושב6846673מרכז

165.30מ"בע' בני גדרה אגודה חק6966679מרכז

140.70השקמה אגודה6977552מרכז

651.29נגבה קבוץ7047106מרכז

383.61נוה אילן מושב7678476מרכז

381.55באר טוביה מושב8186676מרכז

373.07אביגדור מושב8196670מרכז

544.64מ"בע' חק' שת' מימי ורבורג אג8216712מרכז

0.00רפי שוטן8427536מרכז

0.00ברנס רענן8916682מרכז

מ"מניב ראשון בע9566019מרכז

190.71תלמי יחיאל פרדס12716666מרכז

0.00בית עזרא פרדס12726667מרכז

0.00כפר אחים פרדס12736668מרכז

226.93נטעים מושב12923879מרכז

158.93גן שורק מושב14823841מרכז

15037523מרכז

ברנס ניקוי חול -ברנס ניסים

4.41וצביעהתעשייתית

0.00שיקמה גידולי שדה6615

161,649.12כ"סה




