
מכסהמועצה אזוריתאזור בחירהישובשם יצרןמס' משקמס'
    843,324מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהאברהם תמר1736002
1,001,707מרחביםדרום, נגב עוטףבטחההדר עמנואל2762065  
    753,291מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהיצחק שרון ונחמה3762055
    709,039מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהשרעבי חיים וסלמה4762031
2,040,790מרחביםדרום, נגב עוטףבטחהשרעבי סעדיה (רחל)5762073  
    612,392חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףגיאהכורשיד סעיד6706022
    826,843מרחביםדרום, נגב עוטףגילתאליהו בדש7736061
    672,769מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי אברהם8736003
    672,769מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי יוסף9736003

    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףגילתישי קמילה10736003
2,100,687רמת הנגבדרום, נגב עוטףחוות השחפיםשחף מירי ויעקב - חוות השחפים115000001  
    613,338שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינידוד יוסף12811025
    745,185שער הנגבדרום, נגב עוטףיכיניזהבי סעדיה13811021
    933,983שער הנגבדרום, נגב עוטףיכיניחג'בי אלון14811006
    652,116שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינימדמוני ישראל15811031
    950,771שער הנגבדרום, נגב עוטףיכינימדמוני ציונה - משק 1681101313
    668,399לכישדרום, נגב עוטףמנוחהעזרא גילה ורונן172030011
    914,295חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןג'יבלי גאולה18791045
    601,049חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןדהרי טיראן19791002
    697,144חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןכהן יחיאל20791025
    735,295חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןכהן ניסים21791025
    656,002חוף אשקלוןדרום, נגב עוטףמשעןתעשה מנשה22791022
3,130,316רמת הנגבדרום, נגב עוטףנחל באר מילכהאגודת רפת באר מילכה231278000  
    824,430שפירדרום, נגב עוטףעוזהגואטה כליפה24826036
    686,000ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןאורן יוסי251151004
    730,549ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןבן-אליהו עמרי261151001
1,529,591ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןבן-דוד בועז271151019  
    686,000ערבה תיכונהדרום, נגב עוטףפארןהדס דני281151021
1,095,091מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםדהרי יונה29750003  
    660,902מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםחסון מנשה30750039
    586,986מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםכרבי נסים31750082
    632,301מרחביםדרום, נגב עוטףפדוייםעומסי דרור32750031
    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישאברהם יצחק33749004
1,999,007מרחביםדרום, נגב עוטףפטישאמבא גרשון ורחלי34749024  
    721,769מרחביםדרום, נגב עוטףפטישגבריאל שמואל35749056
    785,493מרחביםדרום, נגב עוטףפטישדודיאן רות36749015
    739,077מרחביםדרום, נגב עוטףפטישחביביאן ראובן37749025
    603,082מרחביםדרום, נגב עוטףפטישחדרי דוד38749026
1,074,938מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכדורי יעקב39749088  
    692,202מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן (אליאסי) חיים ושרה40749023
1,169,011מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן אלישע41749003  
    688,230מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן אפרים42749050
1,451,402מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן מיכאל43749003  
1,329,259מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן פנחס44749003  
    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן שמעון45749014
1,183,565מרחביםדרום, נגב עוטףפטישכהן תקוה46749003  
    619,540מרחביםדרום, נגב עוטףפטישלוי רבקה - פטיש47749021
    677,179מרחביםדרום, נגב עוטףפטישמזרחי זרי48749034
1,356,059מרחביםדרום, נגב עוטףפטישמעלימי נחמיה49749015  
    588,000מרחביםדרום, נגב עוטףפטישנבטי גרשון50749006
    835,425מרחביםדרום, נגב עוטףפטישנבטי הרצל51749057
    330,050מרחביםדרום, נגב עוטףפטישניסני יעקב52749016
    905,429מרחביםדרום, נגב עוטףפטישעבדתי הדסה53749024
    563,573מרחביםדרום, נגב עוטףפטישצפרירי אדוארד54749065
    682,202מרחביםדרום, נגב עוטףפטישקלימי בנימין55749001



    817,480מרחביםדרום, נגב עוטףפטיששלום עופר56749040
    760,802מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זדוד אליהו ונעמי572059063
    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה ברוריה582059028
    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה יוסף וניצה592059028
    686,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זסריזדה מלכה602059028
    490,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זעמרני אריה612059078
    490,000מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זעמרני פרנג'י622059078
    667,762מרחביםדרום, נגב עוטףפעמי תש"זקלימי ראובן ואתי632059016
1,374,880רמת הנגבדרום, נגב עוטףרמת הנגבחוות טנא - משה טנא646000001  
    656,002שפירדרום, נגב עוטףשלוהגואטה ישראל ועליזה65873059
    588,000שפירדרום, נגב עוטףשלוהמאמו חיים66873049
    801,495שפירדרום, נגב עוטףשלוהממו אמנון ואניה67873043
    795,832שפירדרום, נגב עוטףשלוהממו דוד ומרים68873043
    690,424שפירדרום, נגב עוטףשפירשטקלר מיכאל69692033
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