
מ"מחיר כולל מעפריטשם פריט

111000169.90גריפ כחול  +עט כדורי לחצן

1110002112.29 יחידות50 כחול שקוף AH 596פ "עט כדורי ח

1110009511.34 יחידות12פ כחול ארטליין "עט כדורי ח

111001065.25פ כחול ארטליין"עט כדורי ח

UNI-BALL/PILOT    V7/V5111002425.25עט כדורי 

111002995.78עט דלפק פלסטי צבעוני

111005617.35 0.38 שחורUM 151גריפ +ל יוניבול'עט ג

1110063144.10 '12 כחול חב100 0.5עט לחצן לקנוק 

111006415.68 0.5 גומי כחול100+לחצן לקנוק'עט כד 

1110065515.75 י50עט לחצן צד גריפ אקסטרה טיפ טופ כחול 

111007535.25 כחולGE15 0.4/0.38 /A31עט ראש סיכה

VBALL GRIP111101406.30  0.5/0.7עט כדורי פיילוט 

111106316.30 כחול185 0.5עט ראש סיכה יוניבול 

111106356.30 כחול187 0.7עט ראש סיכה יוניבול 

113000065.88 4 סט שלMEGMARמדגש גוף שטוח 

113003164.90 צהובMEGMARמדגש גוף שטוח רחב 

114001203.15 120004 דגם6טוש דק קריוקה סט 

1140022019.90 6 סט90 519טוש ללוח מחיק ארטליין 

1140022235.70 517מחק ארטליין+ טושים ללוח6אורגנייזר 

114004853.15 שחורFטוש לשקפים 

1140049713.65 4 סטFטוש לשקפים 

21.00 8 סטFטוש לשקפים 

1140054110.50טוש לזיהוי שטרות מזויפים

17.85 יחידות12 מעורב 70טוש פרמננטי יוקה 

מחק +מתקן+  צבעים בסט 6טוש ללוח מחיק 
36.75שטדלר/ארטליין

25.20בחבילה'  יח36- טושים דקים בדלי 

114100578.40בחבילה'  יח10טוש ים דקים צבעוני נוריס שטדלר 

37.80' יח48- טושים עבים בדלי 

1150000211.55 יחידות12קנקס / שלום'/עפרון עם מחק אקס

1150001511.55 יחידות12עפרון עם מחק ארטליין 

M5100 0.5 116000184.73עפרון מכני גריפ יוני שלקו

116101014.50 יוניבול2B מקצועי 0.5עופרת לעפרון מכני 

1170000213.50מחדד מתכת איכותי עם מיכל שקוף או אטום

1170001031.43מחדד שולחני חשמלי לא כולל סוללות

117000132.00מחדד מתכת איכותי

1170001640.00מחדד שולחני גוף מתכת

118000146.83 יחידות30מחק לבן 

118000153.15 יחידות5מחק לבן 

118000194.20 יחידות3מחק שרטוט 

 מקורי TIPP-EXרפיד  / UHUטיפקס נוזלי בבקבוק 
4.20בלבד

עט מחיקה עם ראש )  UNI/O-FIX/ טיפק עט דגם אקו
מתאים לכיוסי על כל סוגי , על בסיס שומני, מתכת

4.20.(החומרים

119100125.25עט מחיקה ראש מתכת איכותי

UNI6.30/ טיפקס רולר אקו

מפרט טכני עבור ציוד משרדי



120000013.15" 8.5מספריים פופ

120000035.00" 5.5מספריים פופ מעוגלים

120000116.90" 8מספריים ידית שחורה

120000126.90" 6מספריים ידית שחורה

1210003128.88 אדומות 30גומיות רחבות מס 

121010329.00 גרם100 באריזת 26' גומיות מס

121200013.90 יחידות100 קופסא 2מהדקים מספר 

121200033.90 יחידות100 קופסא 5מהדקים מספר 

121200066.00מ" מ8 78מבו מספר 'מהדקים ג

121200073.90 '5מהדקים צבעוניים מס

121210014.20נעצים

121210214.20 גרם50סיכות ניקל משרדיות בקופסא 

121210234.20 יחידות בקופסא30סיכות ללוח שעם 

 דפים בו 250מנקב חורים איכותי מקצועי לניקוב עד 
HDP441.00 2320זמנית דגם 

1220000811.55 דף20 עד 38 315מנקב ארגונומי זקס 

PP730" 1220008133.60אקסטרה"  דף70מנקב 

PP430" 1220008212.60אקסטרה"  דף15מנקב 

1230005378.75 דף240שדכן עד 

49P/ 45P ,0507 26/6 1230006211.90שדכן סיכות

1230008113.00חולץ "HD-49+ אקסטרה26/6" שדכן סיכות

12300312114.45מ" מ13 סיכות TG-Dאקדח סיכות מקס 

1230032159.90מ" מ8 סיכות מקס TGHאקדח סיכות 

SR 16.80 - 300חולץ סיכות גדול קנגורו 

SR-45T 18.00חולץ סיכות גדול קנגורו  

123200116.00 '5000 קופ26/6סיכות חבור 

123200218.93' יח13/6 5000סיכות חיבור 

123200229.98' יח13/8 5000סיכות חיבור 

1232002311.45' יח13/10 5000סיכות חיבור 

1232002446.20 9/8סיכות חיבור

1232002556.70 9/10סיכות חיבור

123200415.90 23/6סיכות חיבור

123200425.90 23/8סיכות חיבור

123200455.90 23/12) 23/13(סיכות חיבור

123200465.90 23/15סיכות חיבור

1232004715.75 23/17סיכות חיבור

1232008061.95 '5000 רפיד קופ9/12סיכות חיבור 

12320089145.95'5000 רפיד קופ50/80קסטה לשדכן חשמלי 

123201235.90 23/10סיכות חבור

123201285.90 23/24 23/23סיכות חבור

22.05 מטר25אורך  - 3/4דבק דו צדדי ספוגי לבן רוחב 

124000135.25 גרם8דבק סטיק קטן 

כולל ,  גרם בקבוק פלסטיק שקוף30דבק נוזלי שקוף 
2.00ראש ספוג

124000236.30 גרם21דבק סטיק גדול פסקו 

, קרטון ונייר, דבק פלסטיק לבן מתאים להדבקת עץ
7.35אומגה-  גרם 500בבקבוק משקל 

, קרטון נייר, לבן מתאים להדבקת עץ, דבק פלסטי 
12.60 גרם אומגה900בקבוק משקל 

124001112.50 גרם30דבק שקוף נוזלי עם ספוג 

124001314.20 גרם50דבק מגע בשפורפרת 

124001462.10 גרם בודד3 שניות סופר גלו 3דבק מהיר 

125000103.78יחידות" 3/4 8 יארד 36סלוטייפ 

125000266.29יחידות" 3/4 8 יארד 72סלוטייפ 



125003035.25" 3/4 יארד30סלוטייפ 

125004035.25" 3/4 יארד66סלוטייפ 

3M 810 36 "3/4 125100225.20סלוטייפ לצילום

125400113.47שחור" 1 מטר 25סרט בד סינטטי דביק 

125400316.20שחור" 2 מטר 25סרט בד סינטטי דביק 

125500043.68חום" 2 יארד 66סרט אריזה 

125600142.94רוחב" 1 מטר אורך 25מסקינגטייפ 

125600163.57רוחב" 2 מטר אורך 25מסקינגטייפ 

CT1810/T20052 126000026.30מעמד לסלוטייפ ידני

126000106.30- 055 36 3/4שולחני'- מעמד לסלוטייפ בינו

1270001112.08" 2(עד רוחב )דיספנסר לסרט אריזה

1282000623.94 4750 שורות ותאריכון טרודט3סט החתמה 

128200075.67 4911חותמת פטנט

128200089.35 4912חותמת פטנט

1282000911.45 4913חותמת פטנט

1282001331.45 4810תאריכון אוטומטי טרודט

1282001429.40 4915חותמת אוטומטית

128200245.78חותמת גלופה כתב יד

1282003112.60 שורה1חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282003215.75 שורות2חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282003321.00 שורות3חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282003431.50 שורות4חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282003656.70 שורות5חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282003763.00 שורות6חותמת גלופה לפי דוגמא 

1282006042.00 שורות4 כולל 4750סט החתמה תאריכון טרודט 

1282007212.60 1 שורה4911חותמת פטנט 

12820081121.80!  ספרות מתכתיות6מספרון מתחלף - נומרטור 

12820084166.95!  ספרות מתכתיות10מספרון מתחלף - נומרטור

128201114.20ל שחור" מ25דיו לחותמות 

128201159.45דיו לנומרטור פוסקה שחור

128201703.67כרית דיו לחותמת קטנה סגול

128201813.73כרית דיו לחותמת בינונית שחור

128202537.25 שורות4911 3גלופה לחותמת 

129001374.68! מ בהיר"ס -2מ צבעוני " ס9*9נייר ממו 

130001247.88' יח70 לבן A4חוצצים מנילה 

130001286.83' יח70 צבעוני מעורב A4חוצצים מנילה 

130001514.15ב סט עברית-חוצצים מנילה פוליו א

130001617.35 1/7חוצצים מנילה פוליו סט מדורג

130001627.35 1/12חוצצים מנילה פוליו סט מדורג

1300017111.03 1/31חוצצים מנילה פוליו סט מדורג

130010117.35 פוליו סט עבריתA4/ ב " אPVCחוצצים 

1300112117.75' יח33*21 100פוליו ' גר 180חוצצים קלף 

1300112240.95'יח 'A4 100 גר 180חוצצים קלף 

 100,  מיקרון80 עובי מינימלי A3גודל , מארז למינציה
44.10באריזה' יח

 100,  מיקרון80 עובי מינימלי A4גודל , מארז למינציה
22.05באריזה' יח

 מיקרון   125מ עובי " ס11X8לתעודה , מארז למינציה
14.18באריזה'  יח100

1301110413.13(לכרטיסיות'קופ  '4)כרטסת למינציה מס

1315001113.55 דף12אלפון טבעות ניילון אוקטב תבור 

1315005116.70 דף24אלפון טבעות אוקטב ניילון כל אות דף 

131502015.15דפים רזרביים סט לאלפון אוקטב תבור

1321000627.77 '10יחיד פוליו חב. P.Oלוח מהנדס 



1321000735.60 '10כפול פוליו חב. P.Oלוח מהנדס 

132100124.73כחול/יחיד פוליו מעורב שחור. P.Oלוח מהנדס 

132100214.73כפול פוליו. P.Oלוח מהנדס 

1340002224.68(מ חורים"ס-)-35ארט ' דף לפליפ צ50בלוק 

1343001112.60פנס+שחור להרצאות/ציין לייזר מוכסף

A4 1-100 18/20 1344140125.10שקפים לכתיבה ביד ולכריכה

6.57 3*קלסר משרדי פוליו גב

6.57 8קלסר משרדי אוקטב גב 

6.57   3קלסר משרדי פוליו גב 

6.57 5קלסר משרדי פוליו גב 

6.57 5*קלסר משרדי פוליו גב

8.40 8*קלסר משרדי פוליו גב

8.40 8*קלסר משרדי אוקטב גב

8.40 כחול5קלסר פלסטי פוליו גב 

8.40 כחול8קלסר פלסטי פוליו גב 

135008519.98טבעות עגולות עברית2 לבן 3קלסר פנורמה גב 

135008529.98 עבריתD טבעות 2 לבן 5קלסר פנורמה גב 

1351015111.90תיק טבעות פוליו אקוליין שחור

1351105314.60כיס שחור+חוצצ+תיק טבעות-פליק מסטר קלסיק

1360010113.500(שפיר )גומי+ 2.5תיק קרטון סגור גב

1360010325.73'20גומי שפיר חב+ 2.5תיק קרטון סגור גב

136001106.30גומי+שרוך2.5:+ תיק ארכיב פוליו אפור גב

136001214.00(שפיר )מחיצה+גומי+ 2.5תיק קרטון סגור גב

136001404.00(חוץ )40גומי + קשיח2.5תיק קרטון סגור גב 

136001424.00 חוץ40מחיצה +גומי+ 2.5תיק קרטון סגור גב

1360016230.35' יח20מחיצה שפיר +גומי+ 2.5תיק קרטון גב

1360016330.45 20חב(שפיר  )גומי+ 5תיק קרטון סגור גב

1360016419.85 10 חוץ חב40גומי + 2.5תיק קרטון גב

1360016536.75 20מחיצה שפיר חב+גומי+ 5תיק קרטון גב

1360016624.68 יח10 חוץ 40מחיצה +גומי+ 2.5תיק קרטון גב

1360016720.95י(10חוץ)40גומי+ קשיח5תיק קרטון גב 

1360016826.34 10חו חב40מחיצה+גומי+ קשיח5תיק קרטון גב 

136003014.00(שפיר )גומי+ 5תיק קרטון סגור גב

136003034.00(שפיר )מחיצה+גומי+ 5תיק קרטון סגור גב

136003414.00(חוץ)40גומי +  קשיח5תיק קרטון סגור גב 

136003434.00חו)40מחיצה+גומי+ קשיח5תיק קרטון סגור גב 

136010215.62גומיה+ מ אדום " ס2.5תיק פוליגל גב 

136010316.038גומיה+ מ אדום " ס5תיק פוליגל גב 

136010416.25גומיה+ מ אדום " ס8תיק פוליגל גב 

1360107056.70 יח10גומיה + מ שחור " ס2.5תיק פוליגל גב 

1360107961.95 יח10גומיה + מ שחור " ס5תיק פוליגל גב 

1360108461.95 יח10גומיה + מ שחור " ס8תיק פוליגל גב 

1361001014.18)ח( י25חום ללא לוגו+ריק' גר 180תיק מנילה 

136101425.25 גרם תכלת180תיק מנילה עם ברזל ולוגו 

1361014724.05) ח25(ברזל תכלת+לוגו' ג 180תיק מנילה 

136101724.20 גרם תכלת240תיק מנילה עם ברזל 

1361017726.15 יחידות25 גרם תכלת 240תיק מנילה עם ברזל 

136101813.15)ח(ברזל תכלת+הדפס לוגו' גר 240תיק מנילה 

1361018728.35)ח( יח25ברזל תכלת+לוגו' גר 240תיק מנילה 

136101915.25 גרם תכלת240תיק מנילה ריק עם הדפס לוגו 

1363003110.50'20תיק ניילון אטום שקוף פוליו כחול חב

136301129.24'100מ חב" ס34*24שקית עטיפה ניילון פוליו 

136302034.19' יח50 מיקרון30שקית פוליו פס לבן 



1363020510.19' יח100 מיקרון30שקית פוליו פס לבן 

136302066.51 יח50 מיקרון45ירוק / שקית פוליו פס לבן 

1363023141.90 יחידותA3 50שקית פס לבן 

136302534.88'יח '50 חב 0.3 פס לבן A4שקית 

1363038131.40 '50 חבA4תיק אצבע שקוף 

136306424.20 שקוף עוטפן ללא חירורEתיק טריפל 

136400016.25 צבעים שוניםA4 דף 60תיק אינדקס 

1364002126.25 פוליו1/100תיק אינדקס 

1364004125.20 פוליו1/80תיק אינדקס 

136402015.25 צבעים שוניםA4 דף 10תיק אינדקס 

136402415.25 צבעים שוניםA4 דף 40תיק אינדקס 

1365020113.02מ ברזל ארוך"מ' - 254 יחי 100שרוך ירוק 

136600082.00)ח(לתיוק צבעים שונים"צמדן " תיק מעטפה

136600512.00 שקוף לבןA4תיק מעטפה עם לחצן 

1370000861.95 '25 מתלה יחיד כחול משובץ חב101תיק תליה 

138000284.73משולש איחסון לקטלוג קרטון שחור בודד

138100027.88 אפור9קופסת קטלוג פלסטיק קשיח רוחב 

1381015223.63מיכל אפור ויזנר

138103223.94מכסה+ קופסת קרטון ארכיב לגניזה

1390000113.00 שורה אקסטרה21/96פנקס 

1390010113.00 שורה אקסטרה41/96פנקס 

1390010313.00ב שורה" א41/96פנקס 

1392001115.65 '10 דף שורה חב50 צהוב A5בלוק 

1392003121.53אקסטרה '10 דף שורה חב 50 צהוב A4בלוק 

139205314.50מ"ס'-1)6.3*10.2פנקס כיס מס -בלוקנוט

139205324.50(מ"ס)7.5*12דף  '50-2מס -פנקס כיס-בלוקנוט

139205334.50"(ס)9.4*13.7דף '50-3פנקס כיס מס -בלוקנוט

ציפוי , בכריכה קשה, מחלקות/ תאים31סדרן פוליו 
44.10אינדקס בחזית, למינציה

,  בכרירכה קשה21/240פוליו , מחלקות/ב תאים-סדרן א
26.25.ציפוי למינציה אינדקס בחזית

ציפוי , בכריכה קשה, מחלקות/ תאים1-31סדרן פוליו 
34.65.אינדקס בחזית, למינציה

37.80ב למינציה קלפה פוליו כריכה קשה"סדרן א

1394002433.92 תאים31הרמוניקה למינציה פוליו 

A4 1394003120.00 תאים12הרמוניקה פלסטיק 

1394004124.00 תאיםA4 24הרמוניקה פלסטיק 

1394005128.00 תאים31 פוליו A4/ הרמוניקה פלסטיק 

140001012.84 דף חומה שורה40מחברת 

1401000116.90' יח3 שורה מארז A5 דף 72מחברת ספירל 

6.00' יח3  מארז A4 גרם ספירלה שורות  80 דף 72 מחברת 

A56.00 גרם ספירלה משובצת 80 דף 40מחברת 

1403001114.70 '10 שורה חבA4 דף 40דפדפת 

1405000130.45 גיליונות100 כחול A4נייר פחם להעתקה 

142000013.15מ" מ100*53/52 דף 32מדבקות לבנות 

 דף 200 בגדלים שונים למדפסת לייזר A4מדבקות 
51.45בחבילה

 דפי מדבקות 32מדבקות עגולות צבעוניות גדלים שונים 
5.25בכל חבילה

3.15 דפי מדבקות בכל חבילה32מדבקות צבעוניות מלבני 

142500169.35 גלובל 50*40 1-100מזכריות צהובות 

1425001713.02 גלובל 76*50 1-100מזכריות צהובות 

1425001811.45 גלובל 75*75 1-100מזכריות צהובות 

1425001922.58 גלובל 125*75 1-100מזכריות צהובות 



145000211.26בודד' מ 40מ " מ57גליל נייר לקופה 

146000021.05מ אטום" ס30סרגל פלסטי 

146000042.74מ" ס50סרגל פלסטי 

146000122.10מ" ס30סרגל מתכת 

146000146.30מ" ס50סרגל מתכת 

15.75מ" ס100סרגל מתכת 

2008330725.20 5165ל. דף ע500 גרם 80 קופיקל A3נייר צילום 

2038329782.16 ( בחבילה5 )  4Aנייר צילום 

40100474204.75 דף20מכונת כריכה ספירלה ידנית עד 

KW3023 A4 40100476460.95 דף20מ"ס +31גיליוטינה סכין

4010057299.75' ל10 דף מיכל 5מגרסה 

KA-7011/CS811/CS398/KD815 4112301023.21מחשבון שולחני

Casio FC-100V 41132001174.30מחשבון פיננסי

Casio FX-82MS 4114208232.55מחשבון מדעי

CASIO HR-150TM 41202004156.45מכונת חישוב

Casio DR-120TM 41202008261.45מכונת חישוב

4221000351.45 ארטר איכותיA3 יח 100כיסים ללמינציה 

422100116.30 '100ז חב"ת' מיק 105*75 150כיס ללמינציה

A4 303*216 4221001326.25 יח100כיסים ללמינציה 

4231000110.49 יחידות100מ כחול " מ6 דף 20ספירלות עד 

4231002115.23 יחידות100מ כחול " מ10 דף 55ספירלות עד 

4231003120.90כחול '100 דף חב 80מ עד " מ12.5ספירלות 

4231004110.50 יחידות100מ כחול " מ16 דף 120ספירלות עד 

4231005110.50 יחידות100מ כחול " מ19 דף 150ספירלות עד 

4231006152.50 יחידות50מ כחול " מ22 דף 180ספירלות עד 

4241000183.90 יחידות100מ לבן " מ2 דף 15כריכה עד 

4241001183.90 יחידות100מ לבן " מ3 דף 32כריכה עד 

4241002183.90 יחידות100מ לבן " מ4 דף 45כריכה עד 

4241002683.90 יחידות100מ לבן " מ6 דף 60כריכה עד 

4241003183.90 יחידות100מ לבן " מ9/8 דף 90כריכה עד 

4241003383.90 יחידות100מ לבן " מ9 דף 90כריכה עד 

42410041124.95 יחידות80מ לבן " מ12 דף 120כריכה עד 

42410051124.95 יחידות100מ לבן " מ15 דף 150כריכה עד 

42410071124.95 יחידות100מ לבן " מ21 דף 210כריכה עד 

4241010193.45 יחידות40מ לבן " מ30 דף 300כריכה עד 

A4 42420432157.50מכונת למינציה

LUNAR A3 42420433208.95מכונת למינציה

A3 42420436838.95 דף35גליוטינה עד 

GT-4B DSB 42420439156.45 דף10גליוטינה עד 

4419459144.10'45*91.4 306 ג90גליל אטום לפלוטר מלוטש

608301024.851 אומגה12פסטל שמן סט 

608301129.66 אומגה24פסטל שמן סט 

614200050.63 '4מכחול שטוח מס

614200091.05 '8מכחול שטוח מס

614200231.58 '22מכחול שטוח מס

6331000126.25 "98-1200טלטיוב" מיכל שרטוטים רחב

653020215.36שחור' גר 500צבע ידיים 

804021927.61'יח "12גיוטו " צבעי פנדה

8040219314.34'יח "24גיוטו " צבעי פנדה

875011426.62ל סגול בהיר מבריק" מ120צבע טוליפ גדול

875068017.56ל"מ -220אקריליק סיינה טבעית 

16.80מ" מ20מגנטים ללוח בבליסטר 
15.75מ" מ30מגנטים ללוח בבליסטר 



16.80מ" מ30סמיילי - מגנטים ללוח 
15.75מ" מ40בבליסטר - מגנטים ללוח 

, מגשים עם מגביהים לכל מגש- מגש מכתבים 
מגביהים מפלסטיק +  חלקים 3להרכבה עצמית 

35.70שקוף
10.50בודד מפלסטיק שקוף- מגש מכתבים 

- מ" ס2גליל נייר דבק חזק במיוחד - מסקנטייפ 
6.30תוצרת טסה

- מ" ס2גליל נייר דבק חזק במיוחד - מסקנטייפ 
13.65תוצרת טסה

מיועד לעטים , מתקן ממתכת שחורה משלוב
9.45ומהדקים

לקוביית נייר ממו - פלסטיק , מתקן לקוביית ממו
9X910.20 53בגודל 

מעמד רשת מתכתית משולב - מעמד שולחני 
15.75למעטפות ועטים

72010213815.00)' יח50מארז ( 75  מיקרון A4שמרדף 


