
25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                            6,148                   0120,000גן שורק מושב3841

                          12,807                   0250,000נטעים מושב3879

                        199,691                03,898,000הפלחה מבואות ירושלים אגודה שת6552

                          20,492                   0400,000בן חיים נח6554

                          10,763                   210,100תלמי יחיאל מושב6751תלמי יחיאל פרדס6666

                            6,644                   129,700בית-עזרא מושב6678בית עזרא פרדס6667

                          11,711                   228,600כפר אחים מושב6711כפר אחים פרדס6668

                          21,055                   0411,000אביגדור מושב6670

                          10,010                   0195,400אמונים מושב6673

                          10,246                   0200,000באר טוביה מושב6676

                            5,943                   0116,000בני גדרה אגודה חק' בע"מ6679

                            3,391                     066,200ברנס רענן6682

                          30,738                   0600,000מימי ורבורג אג' שת' חק' בע"מ6712

                          34,503                   673,500בית יתיר מושב6858כרמל - מעון - מצדות יהודה6855

                          34,503                   673,500כרמל מושב שיתופי בע6862כרמל - מעון - מצדות יהודה6855

                          32,397                   632,400מעון צביאל מושב6874כרמל - מעון - מצדות יהודה6855

                          76,485                01,493,000בית קמה קבוץ6860

                          20,492                   0400,000ברוש מושב6861

                          65,471                01,278,000דביר קבוץ6865

                          15,369                   0300,000חצרים קבוץ6871

                            3,074                     060,000להב קבוץ6877

                          28,176                   0550,000משמר הנגב קבוץ6882

                            1,537                     030,000מקנה דקל בע"מ6900

                        117,714                02,297,800שובל קבוץ6903

                          22,490                   0439,000תאשור מושב6909

                          22,951                   0448,000תדהר מושב6910

                        115,681                02,258,100בארי קבוץ6950

                          91,649                01,789,000אוהד מושב6952

                          70,855                01,383,100תלמי אליהו (קראוזה) מושב6953



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                        126,080                02,461,100גבולות קבוץ6954

                          15,292                   298,500גילת מושב7200הדרי הנגב בע"מ6957

                          14,887                   290,600בטחה מושב7197הדרי הנגב בע"מ6957

                          13,883                   271,000נבטים מושב6886הדרי הנגב בע"מ6957

                          13,504                   263,600רנן מושב7230הדרי הנגב בע"מ6957

                          12,628                   246,500תפרח מושב7235הדרי הנגב בע"מ6957

                          11,209                   218,800מלילות מושב7265הדרי הנגב בע"מ6957

                          11,127                   217,200מסלול מושב7215הדרי הנגב בע"מ6957

                          10,343                   201,900בית הגדי מושב7242פרדס בית הגדי6958

                          73,785                01,440,300ישע מושב6962

                               973                     19,000משפחת אורן2ישע מושב6962

                        107,633                02,101,000כיסופים קבוץ6965

                        143,744                02,805,900שדה ניצן מושב עובדים6966

                        119,794                02,338,400מבטחים מושב6969

                        144,881                02,828,100מגן קבוץ6970

                        125,409                02,448,000ניר יצחק קבוץ6977

                        157,473                03,073,900ניר עוז קבוץ6978

                        150,004                02,928,100נירים קבוץ6979

                            4,047                     079,000נבון רות וחובב6980

                          93,293                01,821,100עין השלושה קבוץ6982

                          96,311                01,880,000עמי עוז מושב6983

                        107,940                02,107,000צאלים קבוץ6986

                        131,413                02,565,200עין הבשור (תל שרוחן)6989

                          88,427                01,726,100רעים קבוץ6990

                          54,329                01,060,500יתד מושב6994

                          48,350                   0943,800שדי אברהם מושב6995

                          48,924                   0955,000פרי גן מושב6996

                          50,645                   0988,600יבול כפר שיתופי בע"מ6997



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          47,131                   0920,000דקל כפר שיתופי בע"מ6998

                          64,375                01,256,600בשור שבע-מושב תלמי יוסף6999

                          65,471                01,278,000סופה קבוץ7001

                          63,217                01,234,000חולית קבוץ7002

                          18,929                   369,500רמת רזיאל מושב8473ברטל - הפלחה מבואות ירושליים7005

                          18,202                   355,300אבן ספיר מושב8350ברטל - הפלחה מבואות ירושליים7005

                          16,624                   324,500מחסיה מושב8409ברטל - הפלחה מבואות ירושליים7005

                            5,123                   0100,000ברכיה מושב7006

                          12,654                   0247,000גברעם קבוץ7010

                               307                       06,000הוד הבשור שותפות לגדול הודיים7015

                        130,348                02,544,400הדרי מעון אג' שת' חק' בע"מ7017

                          20,492                   0400,000זיקים קבוץ7022

                          14,319                   0279,500מטעי לוזית בחלץ אגש"ח בע"מ7024

                          51,229                01,000,000חלץ מושב7026

                          29,713                   0580,000יד מרדכי קבוץ7030

                            5,533                   0108,000פרי אור בע"מ (חלץ)7034

                          15,215                   0297,000כוכב מיכאל מושב7035

                          25,615                   0500,000כרמיה קבוץ7037

                            1,127                     022,000אדוארד קוברסקי7040

                          10,907                   0212,900מטע נשירים7043

                          44,723                   0873,000מטעי חלץ בע"מ7047

                          19,262                   0376,000תלמי יפה מושב7062

                          44,216                   0863,100חבל שלום אג' מרכזית חק' שת' בע"מ7065

                          18,443                   0360,000בית ניר קבוץ7074

                          39,831                   0777,500נגבה קבוץ7106

                            9,170                   0179,000נחלה מושב7107

                          16,649                   0325,000שדה יואב קבוץ7125

                          20,978                   0409,500אחוזם מושב7141

                          39,190                   0765,000זוהר מושב7148



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          14,344                   0280,000יד נתן מושב7151

                          13,028                   0254,300מנוחה מושב7158

                          39,959                   0780,000נוגה מושב7161

                          16,060                   0313,500ניר חן מושב7165

                          46,106                   0900,000שדה דוד מושב7179

                        128,585                2,510,000אורים קבוץ7193גד"ש אורה אג' חק' שת' בע"מ7181

                          58,914                1,150,000הר עמשא קיבוץ6867גד"ש אורה אג' חק' שת' בע"מ7181

                          39,600                   0773,000תלמים מושב7183

                          34,836                   0680,000אשבול מושב7195

                          25,615                   0500,000בטחה מושב7197

                          12,807                   0250,000כיסופי קטיף מושב שיתופי להתיישבות חק7201

                          82,069                01,602,000אחים תקווה בע"מ7207

                          76,383                01,491,000כרם שלום קיבוץ7209

                          33,391                   0651,800מסלול מושב7215

                        192,017                03,748,200ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          17,162                   335,000תדהר מושב6910ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          16,434                   320,800חב פרחי הנגב2ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000נבטים מושב6886ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000מבטחים מושב6969ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000אשבול מושב7195ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000בטחה מושב7197ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000גילת מושב7200ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000מסלול מושב7215ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000ניר משה מושב7217ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000ניר עקיבא מושב7218ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000פדויים מושב7222ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000פטיש מושב7223ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000פעמי תש"ז מושב7224ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000קלחים מושב7226ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          12,807                   250,000רנן מושב7230ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000תפרח מושב7235ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000בית הגדי מושב7242ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000גבעולים מושב7245ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000מלילות מושב7265ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000שבולים מושב7286ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000שובה מושב7287ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000שרשרת מושב7289ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000תקומה מושב7296ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          12,807                   250,000יכיני מושב7459ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            7,684                   150,000שדה צבי מושב7231ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            7,633                   149,000תאשור מושב6909ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000ברוש מושב6861ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000עמי עוז מושב6983ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000תלמי בילו מושב7234ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000יושיביה מושב7256ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000כפר מימון מושב7259ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            5,123                   100,000שוקדה מושב7288ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            3,586                     70,000זמרת מושב7251ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                            3,586                     70,000זרועה מושב7252ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                               553                     10,800מכוון וולקני1ישובי מושבי הנגב באמצע' מושבי הנגב7216

                          28,022                   0547,000ניר משה מושב7217

                            1,701                     33,200אסיאו משה1ניר משה מושב7217

                          33,760                   0659,000ניר עקיבא מושב7218

                          11,701                   0228,400פדויים מושב7222

                          39,288                   0766,900פטיש מושב7223

                          30,738                   0600,000פעמי תש"ז מושב7224

                          12,910                   0252,000הסוה"י-פרדס פעמי תש"ז7225

                          33,248                   0649,000קלחים מושב7226



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          35,445                   0691,900רנן מושב7230

                          38,883                   0759,000שדה צבי מושב7231

                          15,107                   294,900שרשרת מושב7289שרשרת פרדסים7233

                          10,635                   207,600תפרח מושב7235שרשרת פרדסים7233

                            6,076                   118,600גבעולים מושב7245שרשרת פרדסים7233

                            5,743                   112,100שבולים מושב7286שרשרת פרדסים7233

                            5,548                   108,300נבטים מושב6886שרשרת פרדסים7233

                            4,862                     94,900מסלול מושב7215שרשרת פרדסים7233

                            4,267                     83,300בית הגדי מושב7242שרשרת פרדסים7233

                            2,208                     43,100פדויים מושב7222שרשרת פרדסים7233

                          42,623                   0832,000תלמי בילו מושב7234

                          22,310                   0435,500בית הגדי מושב7242

                          15,625                   0305,000גבעולים מושב7245

                          32,274                   0630,000זמרת מושב7251

                          37,397                   0730,000זרועה מושב7252

                          34,119                   0666,000יושיביה מושב7256

                          94,595                01,846,500הזרע חוות יזרעם7257

                          11,619                   226,800מטע אם1הזרע חוות יזרעם7257

                          43,366                   0846,500כפר מימון מושב7259

                        103,672                02,023,700סעד קבוץ7272

                        115,189                02,248,500עלומים קבוץ7275

                            1,691                     33,000פרויקט נסיוני בזני הדרים חדשים3עלומים קבוץ7275

                          26,998                   0527,000שבולים מושב7286

                          36,029                   0703,300שובה מושב7287

                          35,348                   0690,000שוקדה מושב7288

                          13,320                   0260,000שרשרת מושב7289

                          61,275                01,196,100תקומה מושב7296

                          60,133                01,173,800משאבי שדה קבוץ7355

                          12,715                   0248,200שדה בוקר קבוץ7372



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          36,716                   716,700רביבים קבוץ7369שטחים חקלאיים שחר אג"ש חק' בע"מ7386

                            2,244                     043,800שרעבי גבריאל7434

                          55,942                01,092,000אור הנר קבוץ7436

                          39,037                   0762,000ארז קבוץ7437

                          93,796                01,830,900ברור חיל קבוץ7441

                          74,887                01,461,800גבים קבוץ7444

                          65,778                01,284,000דורות קבוץ7447

                          35,092                   0685,000יכיני מושב7459

                          54,815                01,070,000כפר עזה קבוץ7462

                        111,306                02,172,700מפלסים קבוץ7467

                          46,829                   0914,100שקמים חווה חקלאית בע"מ7472

                          65,230                01,273,300נחל עוז קבוץ7477

                        109,528                02,138,000ניר עם קבוץ7478

                          99,026                01,933,000רוחמה קבוץ7486

                               727                     14,200השקיית גינון בצומת גבים9שער הנגב המועצה האזורית7490

                          14,247                   0278,100איתן מושב7506

                          15,369                   0300,000זרחיה מושב7516

                               251                       04,900ברנס ניסים-ברנס ניקוי חול וצביעהתעשייתית7523

                          17,367                   0339,000מפעל האקליפטוסים אגש"ח בגדרה בע"מ7524

                          39,703                   0775,000משואות יצחק מושב שתופי7525

                          14,754                   0288,000נועם מושב7528

                          25,615                   0500,000ניר בנים מושב7529

                          14,764                   0288,200עוזה מושב7532

                          21,772                   0425,000עין צורים קבוץ7533

                            1,404                     027,400שוטן שלמה-צוריאל בע"מ7536

                               435                       8,500חבקין יצחק1שוטן שלמה-צוריאל בע"מ7536

                          33,555                   0655,000קוממיות מושב7540

                          20,492                   0400,000רווחה מושב7544

                          14,401                   0281,100שלוה מושב7549



25/7/11 חטיבת אסדרה

תוספות שפירים בשפד"ן לצרכני השפד"ן 

5.123%שיעור התוספת מהבסיס

שם צרכן ראשימספר צרכן ראשי

מספר צרכן 

שם צרכן מפורטמפורט

בסיס 89 שפד"ן 2011 

(מ"ק)

 תוספת 8 מלמ"ק שפירים 

בשפד"ן  לפי 5.12% 

מבסיס 89 בשפד"ן (מ"ק)

                          49,078                   0958,000שפיר מושב7550

                            7,941                   0155,000השקמה אגודה7552

                            5,635                   0110,000עין גדי קבוץ7571

                            5,123                   0100,000הראל קבוץ8375

                            3,689                     072,000נוחם מושב8428

                            4,611                     090,000נחשון קבוץ8429

                            4,611                     090,000צרעה קבוץ8460

                          21,649                   0422,600נוה אילן מושב8476

                            7,684                   0150,000שורש מושב8479

                          83,196                01,624,000עצמונה מושב9008

                        340,987                06,656,100משקי חבל עזה בע"מ9010

                          71,721                01,400,000הדרי קטיף בע"מ9025

                          17,418                   0340,000נצר ים  אג' שת' חק'  בע"מ9029


