
דו"אלניידפקסטלפוןכתובתהמבקש

08-991583508-9915843050-5400208info@avshalom.co.ilצומת בית קמה 85300א.ג.מ אבשלום גזר מובחר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

054-7920717מושב בית הגדי 73 א.ק גרינס שיווק ירקות

02-994104702-9941374052-4399800nivaben@012.net.ilנתיב הגדוד, בקעת הירדן 90676אבניב 2011 בע"מ

08-991583508-9915843050-5400208info@avshalom.co.ilצומת בית קמה 85300אבשלום מפעלים אזוריים אגש"ח בע"מ

073-7372972073-2407010052-8952888idit@agroterramarketing.comהגבעה 5 אבן יהודה 40500אגרוטרה (2011)בע"מ

04-620123804-6201262050-4858555AGROMNON@GMAIL.COMסגל 9 דירה 11 חדרה 38494אגרומנון בע"מ

054-313354604-6324218a.v.f.company2010@gmail.comקנדי 776/3 אור עקיבא 30600אגרונוב סבלי

04-984298003-7624566054-4304271com@agroproltd.comמושב כרם מהרל 30840אגרופרו בע"מ

03-919020103-9190203050-5321320info@agrofreshpro.co.ilדרך אם המושבות 94 (ת.ד. 3947) פ"ת 49130אגרופרש פרו בע"מ

03-906100003-7608383052-3691333david@agriver.co.ilפארק התעשייה שוהם (ת.ד. 179)אגריבר חקלאות בע"מ

09-746314909-7452673054-6334148agrilob@zahav.netקוממיות 15 רעננה 43414אגרילוב פרודיוס בע"מ

03-563085203-5630828050-5791010רחוב חומה 12 ראשון לציוןאגרקסקו כרמל חברה לייצוא חקלאי בע"מ

04-620123804-62012620504-858555AGROMNON@GMAIL.COMרח' סגל 9 דירה 11 ת.ד 21907אגררומנון בע"מ

08-684881908-6756607054-4306460קיבוץ משאבי שדה ד.נ. חלוצה 85510אגש"ח שדות הנגב בע"מ

03-9735001-203-9792593052-3336545avi@adafresh.co.ilמשק 37 כפר טרומן 40600אדאפרש בע"מ

03-633534203-6335340052-5450981shirley@edom.co.ilיגאל אלון 65 ת"א 67443אדום יו.קיי. בע"מ

03-633534203-6335340052-5450981roots@edom-roots.co.ilיגאל אלון 65 ת"א 67443אדום רוטס בע"מ

08-998770108-9982608057-2008625מושב עמי עוז 144 ד.נ. הנגב 85435אוביץ נפתלי

09-740621109-7406213052-2533549offerb@orfresh.comהפרדס 14 רמות השבים 45930אור מוצרים טריים ואריזות בע"מ

08-997343308-6582104050-5519370orca.hezi@gmail.comמושב עידן, ד.נ. ערבה 86840אורקה קבוצת איכות בע"מ

;02-994021002-9941106050-5269249מושב תומר מיקוד 90680אזולאי יאיר

08-998754408-9962715052-6665353batyaaho@netvision.netמושב תדהר 53 ד.נ. הנגבאחו גידולי שדה

08-6582480052-3666200מושב חצבה, ד.נ. ערבה 86815איתן סלע

08-661102908-6611029052-5560661התאנה 408 מושב נהורה 79340אליהו מרדכי לוצטו

04-6255023054-4905537kingpree1@gmail.comהמשושים 8/2 חריש 37861אלכסנדר מישייב

09-835691503-5423525054-7375310amit@ambientbc.comזלמן שז"ר 14 נתניה 42493אמביינט יזמות ויעוץ עיסקי בע"מ

08-65843608-6582356524260231AMIRO@ARAVA.CO.ILמושב עין יהב ד.נ. ערבהאמיר אורן

08-677700008-6756608052-3274742david@stm-export.co.ilבן גוריון 4 (ת.ד. 2029) נס ציונה 74120אס.טי.אמ. יצוא חקלאי בע"מ

04-986503304-9503003052-3744810flc@inter.net.ilרח' החמישים, אלון הגליל ד.נ. המוביל 17920אפ.אל.סי. (פרחים) 1998 בע"מ

09-863719009-8858311054-7639777aprilfl@bezeqint.netמשק 81 ניצני עוז 42116אפריל פלאורס בע"מ

072-2508944153-547625599054-7625599zack@befrashcrop.comכורזין 1, גבעתייםביפרש בע"מ

04-612601304-6335370050-5248135sarit@aviv-howers.co.ilרח' גשר העץ ת.ד. 85 חדרה 38100בית אריזה לפרחים אביב בע"מ

08-699394508-9257665054-5204711המלאכה 13 א' לוד 71510בליסימה אינטרנשיונל בע"מ

08-940150408-9380636054-3065101bless@bezeqint.netהבנים 35 נס ציונה 74043בלס ש.ר. בע"מ

09-760302009-7603022052-3993122reiss@bar-magen.comת.ד. 76 מושב בני ציון 60910בר-מגן בע"מ

077-9233267004-6060140054-2332670tzahimaisrael@fresh-herbs.comמושב שדי תרומות 51 ד.נ. עמק בית שאן 10835ג'נסיס  הרבס  2008 בע"מ



077-9233267004-6060140054-2332670tzahimaisrael@fresh-herbs.comמושב שדי תרומות 51 ד.נ. עמק בית שאן 10835ג'נסיס  פרש הרבס בע"מ

03-9663759077-4663759054-2000313keren@gdbimpex.comמושב בית חנן ת.ד. 116 76868ג.ד.ב. אימפקס בע"מ

054-6777295berto@gaiaherbs.co.ilגולומב 68 הרצליה 46305גאיה תוצרת חקלאית בע"מ

08-646850708-6468580054-6673144rachel@atzmona.co.ilמושב מבטחים ד.נ. הנגב 85440גזר אורגני עצמונה בע"מ

04-606754604-6067588052-3749348קיבוץ מעלה, גלבוע 19145גזר בגלבוע  אגש"ח בע"מ

04-637919104-6272189054-8071001noam@shallit.co.ilגן שומרון 38825גזר שליט (חוות מיכאל) בע"מ

09-899554209-8995543057-7550323giduleymoshe@bezeqint.netמושב ישע (אבן יהודה הפלמ"ח 100)40510גידולי אגו בע"מ

08-680871708-6808760050-5239031קיבוץ דורות ד.נ. חוף אשקלון 79175גידולי שדה דורות אגש"ח בע"מ

09-899554209-8995543057-7551323הפלמח' 100 אבן יהודה 40510גלי משה בוקר שיווק ואריזה בע"מ

04-985932604-9859317pri@milopri.comד.נ. אשרת 25201גליל אקספורט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

04-985932604-9859317pri@milopri.comד.נ. אשרת 25201גליל אקספורט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

04-662006804-6760798052-8310937davidson@giladltd.co.ilת.ד. 32 כפר קיש 13 גליל תחתון 19330גלעד תוצרת מדברית בע"מ

08-914800008-9286448054-5775530danm@en-neto.co.ilמושב פדיה ת.ד. 80גרין ארק בע"מ

04-8620096054-9912434green.tale.ltd@gmail.comהגיבורים 78/5 חיפהגרין טאיל בע"מ

054-9498665076-5420412054-9498665amirgutman@yahoo.comכורש 12/11 תל אביב 65229גרין טים ישראל ייצוא חקלאי בע"מ

08-997936408-6582226052-3666645aviv@greenarava.comצופר 6 ערבה 86830גרין ערבה בע"מ

03-566707003-5664111054-4781111רח' אחד העם 21, תל אביב 65151דאן פרי יצוא וסחר בילאומי בע"מ

08-6582271dudu@arava.co.ilמושב חצבה ד.נ. ערבה 86815דודו אלקיים

08-657205108-6572051054-4990502erez@dvine.co.ilמושב קדש ברנע משק 55 ד.נ. חלוצה 85513דווין גידולים בע"מ

08-997171008-9971710052-3666244eldad@damkaonline.comמשק 165 מושב עין יהב 86820דמקה נקרות בע"מ

03-973500003-9792593052-6201386oren@adafresh.co.ilכפר טרומןהלוקו אקספורט בע"מ

04-986503704-9501236ד.נ. המוביל 17930הרדוף תוצרת מזון אורגני אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

03-686390203-6863901052-8583703info@vivafarmers.comחטיבה 8 נתב"ג (ת.ד. 110) 70100ויוה חקלאות בע"מ

04-620127104-6201533054-4858482valeriaplus@gmail.comסלוצקין 1/1 (ת.ד. 21907) חדרה 38494ולריה פלוס בע"מ

08-680263608-6802495050-7269579rikor@or-haner.org.ilקיבוץ אור הנר, ד.נ. חוף אשקלון 79190חקלאות אור הנר אגש"ח בע"מ

08-680038108-6800408052-3968688gezer@saad.org.ilקיבוץ סעד, ד.נ. הנגב 85140חקלאות סעד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

04-850904304-8509009054-6718853estark@tiran.co.ilרחוב יפו 44 ת.ד. 33196 חיפה 31331טירן אגרופרודקט בע"מ

077-5605317terasanta.ape@gmail.comטריטש 4 תל אביב 69860טרה סנטה יצוא תוצרת חקלאית בע"מ

בני עטרות 60991טריפל אספקה ושיווק תוצרת חקלאית בע"מ

08-9943493מושב שרשרת י.ד. כהן גידולים חקלאיים בע"מ

08-932866008-9328662052-2456688info@umstrade.comמושב בית גמליאל משק 56 מיקוד 76880יו.אם.אס תעשיה ומזון בע"מ

08-949229908-9492299054-7920583e.aravanegev@gmail.comרחוב זרח שעובי 6 רחובות 76503יואב יחיה ארץ ערבה ונגב

077-5001873077-5008662057-6280330yonatanfarm@gmail.comמשק 77 ד.נ. הנגב מושב תקומהיונתנ'ס פארמס בע"מ

08-860261008-8602608054-7916342yaniv@yapro.co.ilבנין הנגב, צומת ראם (מסמיה), ד.נ. שיקמים 79813יפרו בע"מ

08-994477708-9945778054-4394325yeron@zahav.net.ilמושב שרשרת משק 38 ד.נ. הנגב 85391יראון - עבודות חקלאיות בע"מ

08-998722208-9987230054-7915000ד.נ הנגב 854654ישובי חבל מעון

08-995555208-9955540052-4200020משק 113 מושב פארן ד.נ. ערבה 86835ישירות מהחקלאי בע"מ



09-748706809-7481147054-6554455cohenman@bezeqint.netרח' הנחלים (ת.ד. 51) מושב בצרה 60944כהן-מן גידול ושיווק בע"מ

08-949229908-9492299054-7127323yiftach49@gmail.comזרח שעיבי 6 רחובות 76503כנרת תוצרת חקלאית ליצוא בע"מ

09-796599009-7963273054-3055555info@carmy-export.comמושב משמרת משק 9 40695כרמי אקספורט י.א. בע"מ

04-6271286054-6134864raz1997@gmail.comמשק 13 משמר איילון 99782לבר סחר תוצרת חקלאית בע"מ

03-5493816054-7966678מושב דקל 57לוטן גדעון

08-997434108-9979961052-3666891mgd@arava.co.ilמושב פארן, ד.נ. ערבה 86835מ.ג.ד. פארן בע"מ

03-972810903-9772278052-5110633rachel@arv.co.ilת.ד. 1026 ק.שדה התעופה נתב"ג 70100מגדלי הערבה ליצוא בע"מ

03-609533303-6095331505253913לאונרדו דה וינצי 19 תל אביב -יפומועצת הפרחים חברה כלכלית בע"מ

09-777660009-7776606054-4405002mor@morgroup.co.ilמושב משמרת תל מונד 40600מור (ק.ב.) אינטרנשיונל בע"מ

04-606212904-6062029054-6746404gezer@shlihot.org.ilקיבוץ שלוחות ד.נ. עמק בית שאן 10910מפעלי יופ"י אגש"ח בע"מ

באר  יעקבמשק מזרחי בע"מ

08-658195908-6582269052-3666066TZUR151@ARAVA.CO.ILמושב עין יהב  ד.נ. ערבה מיקוד 86820משק צור עין יהב בע"מ

09-7407073052-3282100kowarsky.john@gmail.comביער 51 גני עם 45905נאלטו שווק בע"מ

03-549270303-5492703052-7502927liortouor@gmail.comאוסישקין 62 רמת השרון 47209נוטוס מסחר בע"מ

04-637919104-6272189050-5292808גן השמרון 37915נועם שליט

052-338606808-9979090052-5450750nogap@arava.co.ilמשק 59 מושב פארן 86835סאן דיונז בע"מ

08-658181308-6582323052-3666101shlacet@arava.co.ilמושב עין יהב 33 מיקוד 86820סאני דן בע"מ

052-426093508-9972769052-4260486zofar81@gmail.comבאר צופר 67סוויט בייט בע"מ

02-679211102-6791222054-4675113adarasaf@gmail.comפייר קניג 28, ירושליםסולה יצוא תוצרת חקלאית בע"מ

054-7920717מושב בית הגדי 73 סמילה את דדון

04-676911404-6760603050-5300565ayram@012.net.ilמפעלים איזוריים ד.נ. עמק בית שאן 10800ע.י.ר.ם. תעשיות מזון טרי בע"מ

08-658158608-6581631עין חצבה ד.נ. ערבה 86810עין חצבה

050-3699850tsions@netvision.net.ilקדש ברנע ד.נ. חלוצה 85513עין מור גידולים בע"מ

08-993700908-9937220054-7792750eppele@alumim.co.ilקיבוץ עלומים ד.נ. הנגב 85138עלומים קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שתופית בע"מ

072-212455508-9153612050-5287555info@aagro-fresh.comהמלאכה 2 לוד 71520עמית אגרו-פרש בע"מ

02-940155502-9947554050-5679930FADIDA-@WALLA.COMמושב תומר מיקוד 90680ענבר פ.א.שיווק ויצוא תוצרת חקלאית בע"מ

04-637720604-6377492050-5014230מגד 6 פרדס חנה מיקוד 37017פיין אגרו סולושנס בע"מ

08-921223308-9212236050-5322311info@avivfruits.co.ilת.ד. 3236 כרמי יוסף 99797פירות אביב בע"מ

08-9945027153-544883541054-4883541info@flora-sg.comמושב תלמי בילו 212 85375פלורה יצוא ש.ג. ישראל

08-658191508-9953210052-5450588p.faran@arava.co.ilמושב פארן (ת.ד. 99) ד.נ. ערבה 86835פלפל פארן בע"מ

09-740265509-7402336054-4551787מושב עדנים 14 הוד השרון 45925פרי דוד בע"מ

02-994702302-9947023050-5356546nufisa1966@gmail.comתומר 52 תומרצ'ריסה בע"מ

04-658829804-6480029052-3279441tziki1@014.net.ilמושב ירדנה 26 מיקוד 10870ציון לוי

04-675551004-6755515avocado@zemach.co.ilצמח ד.נ. עמק הירדן 15132צמח אבוקדו בע"מ

09-777660009-7776606תל מונד 40600ק.ב דרים פרוט בע"מ

08-940168008-9401521050-5660170sales@kedemhadarim.comרוטשילד 12 נס ציונה 70400קדם הדרים בע"מ

08-992641808-9926417054-9919202qv11@bezeqint.netמושב תלמי יוסף 75קוואליטי ווג בע"מ



09-761877709-7618770054-9253002michal@terra-export.comרחוב הנחלים 5 בצרה 60944קוסמופוליטן ר.כ.בע"מ

08-998550408-9985055054-7916552gizbar@nirim.co.ilקיבוץ נירים ד.נ. הנגב 85125קיבוץ נירים

08-869320808-8693207054-5684773onnc@ranfp.comהאודם 26 א.ת. כנות גדרה 70750 (ת.ד. 7041)ר.א.ן. מוצרים טריים בע"מ

02-993250502-9932505050-5636423benephraim@yahoo.comהרי יהודה36 נוה דניאל 90909רוני בן אפרים

08-658105208-6581218rini@rini.co.ilעין יהב ד.נ. ערבה 86820ריני צ'רי בע"מ

02-994121602-9400318050-5457690s.m.valley@gmail.comבקעת הירדן, מושב תומר 90680ש.מ הבקעה בע"מ

04-662033504-6772205052-8310937כפר קיש 32 גלילי תחתון 19330שדה מדבר בע"מ

08-997516608-9975165052-8666123shovalarava@gmail.comמושב עין יהב מיקוד 86820שובל שיווק ערבה בע"מ

08-658240608-6582456052-3666805shydan.omry@gmail.comמושב חצבה, ד.נ. ערבה 86815שידן חקלאות בע"מ

08-646850708-6468580054-5684423rachel@atzmona.co.ilמושב מבטחים ד.נ. הנגב 85440תפוחי אדמה עצמונה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

09-894050709-8942953052-3259600info@taprojects.comנוף הרים 60 מושב עולש 42855תשובה עוזי


