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Palestinian Central Bureau of Statisticsدائرة االحصاء المركزية الفلسطينية 
Average  Consumer Prices in the West Bank, Sept. -Oct. 1995متوسطات أسعار المستهلك  في الضفة الغربية، ايلول- تشرين أول 1995

Purchase unitOriginBrandItem Descriptionتشرين OCT 1.ايلول    SEP.وحدة الشراءالمنشأالماركةالسلعة واوصافها

N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
Food productsالمواد الغذائية

Cereals and its productsالحبوب ومنتجاتها
Riceاألرز

7.587.58Pack/ 1 kgUSAUncle BenzLong grain profiled riceباكيت/ 1 كغماميركا انكل بنزأرز حبة  طويلة 
3.333.33Pack/ 1 kgSpainLasigalaShort grain profiled riceباكيت /1 كغماسبانياالسيجاال أرز حبة قصيرة

50.6250.62Pack/ 25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled riceكيس/25 كغماسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة 
2.482.48Pack/ 1 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled riceباكيت/1 كغماسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة
2.572.57Pack/ 1 kgItalySwanShort grain profiled riceباكيت /1 كغمايطالياالبطه أرز حبة قصيرة
23.3323.33Pack/ 10 kgAustraliaAl- JawadShort grain profiled riceكيس/10كغماسترالياالجوادأرز حبة قصيرة

Flourالطحين
75.0976.50Pack/ 60 kgIsraelZeroHaifa white flourكيس /60 كغماسرائيلزيروطحين ابيض حيفا

75.0076.50Pack/ 60 kgIsraelManWhite flourكيس /60 كغماسرائيلمانطحين ابيض 
1.882.08Pack/ 1 kgUSAShtepelFine white flourباكيت / 1 كغمامريكاشتيبلطحين ابيض فاخر 
kgLocalUnpacked local flour 1.461.461كغم 1محليطحين بلدي حلل

Breadالخبز
kgLocalWhite bread 2.072.141كغم 1محليخبز ابيض كماج
kgLocalLocal bread 2.452.451ا كغممحليخبز مفرود بلدي

kgLocalFrench bread(small size) 3.003.001كغم 1محليخبز حمام
kgLocalFrench bread(big size) 5.585.581كغم 1محليخبز فينو

gmIsraelWhite toast bread 2.342.34750غم 750اسرائيلخبز توست أبيض
Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

kgLocalQurshallah bars with sesame 4.574.641كغم 1محليقرشلة بسمسم اصابع
kgLocalQurshallah bars without sesame 4.314.521كغم 1محليقرشلة بدون سمسم اصابع
kgLocalRounded cake for tea 5.195.191كغم 1محليكعك شاي عادي دائري

0.000.00Baraziqبرازق
kgLocalRounded baraziq 7.387.501كغم 1محليبرازق دائرية
Cookies stuffed with datesكعك بعجوه
kgLocal Cookies stuffed with dates 9.089.081كغم 1محليكعك بعجوه

Oriental deserts- kunafa- baqlawaحلويات شرقية- كنافه- بقالوة
kgLocalNablus fine kunafa 13.2013.201كغم 1محليكنافه ناعمة نابلسيه
kgLocalKunafa with cheese 13.7213.721كغم 1محليكنافه مبرومة بالجبنة

kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio 19.1119.111كغم 1محليبقالوة محشية بفستق حلبي
kgLocalWarbat with cream 10.8110.811كغم 1محليوربات بالقشدة

kgLocalBurma stuffed with almonds 13.5313.531كغم 1محليبرما محشية باللوز
kgLocalMa'mul with almonds 11.1111.111كغم 1محليمعمول باللوز
kgLocalAssorted sweets 19.9319.931كغم 1محليحلويات مشكلة

Cake, Tart, and Petit foreكيك-جاتوه- بتي فور
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
14.6714.67pieceLocalCakeالقطعةمحليكيك عادي

piecesLocalTart covered with cream & chocolate 4.334.336قطع 6محليجاتوه (تورتا) مطلي بالكريم والشوكوالته
kgLocalPetit fore 9.749.741كغم 1محليبيتي فور
Biscuitsالبسكويت

28.4028.40Pack/ 36 piecesTurkeyUlcarWafer biscuits with chocolate & milkباكيت/36 قطعةتركيااولكربسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب
1.001.00Piece/ 30 gmTurkeyUlcarWafer biscuits with chocolate & milkقطعة /30 غمتركيااولكربسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

2.192.19Pack/ 250 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuitsباكيت /250 غماسرائيلعليت بسكويت ويفر محشي
10.2610.26Pack/ 24 pieceLocalAl- A'wdahWafer biscuitsباكيت / 24 قطعةمحليالعودهبسكويت ويفر 
0.500.50Piece/ 70 gmLocalAl- A'wdahWafer biscuitsقطعة/ 70 غممحليالعودهبسكويت ويفر 

4.764.76Pack/ 20 pieceLocalTwistBiscuits stuffed with chocolateباكيت/ 20 قطعةمحليتويست بسكويت محشي بالشكوالته 
0.420.42Piece/ 30 gmLocalTwistBiscuits stuffed with chocolateقطعة/ 30 غممحليتويست بسكويت محشي بالشكوالته 
31.0631.06Pack/ 36 pieceEnglandKit KatBiscuits covered with chocolateباكيت/ 36 قطعة بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته
barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 1.001.003اصابع 3بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

8.298.29Pack/ 1.8 kgLocalReemSquare biscuitsباكيت/ 1.8 كغماسرائيلريمبسكويت مربع عادي
4.574.57Pack/ 0.7 kgLocalRaniaSquare biscuitsباكيت /0.7 كغممحليرانيهبسكويت مربع عادي 
3.993.99Pack/ 770 gmLocalAl- ArabBiscuits for teaباكيت/ 770 غممحليالعرببسكويت عادي للشاي
9.069.06Pack/ 1.8 kgIsraelJumboRounded biscuitsباكيت/ 1.8 كغماسرائيلجامبو بسكويت عادي دائري

0.540.54Piece/ 25 gmLocalAli BabaBiscuits covered with chocolateقطعة /25 غممحليعلي بابابسكويت مطلي بالشكوالته
Macaroni (spaghetti)المعكرونة

3.623.62Pack/ 500 gmIsraelOsemThin macaroni No. 3باكيت/ 500 غماسرائيلاوسممعكرونة رفيعة نمره 3
4.044.04Pack/ 500 gmItalyLazaniaAssorted macaroniباكيت /500 غمايطالياالزانيا معكرونة مشكلة
1.441.44Pack/ 350 gmLocalAl- GhazalLong macaroniباكيت /350 غممحليالغزالمعكرونة طويلة

1.251.25Pack/ 400 gmLocalAl- GhazalMacaroni with noodlesباكيت /400 غممحليالغزالمعكرونة مع شعيرية
kgLocalUnpacked macaroni 3.003.001كغم 1محليمعكرونة حلل

0.000.00Noodlesالشعيرية
1.401.40Pack 400 gmLocalAbu- Ei'taThin noodles No. 0باكيت /400 غممحليابو عيطهشعيرية رفيعة نمره 0

1.761.76Pack/ 250 gmIsraelOsemThin noodlesباكيت / 250 غماسرائيلاوسمشعيرية رفيعة
4.754.75Pack/ 500 gmItalyPastazaraThin noodlesباكيت /500 غمايطالياباستازاراشعيرية رفيعة

kgLocalThin unpacked noodles 3.053.051كغم 1محليشعيرية رفيعة حلل
Semolinaسميد

1.851.85Pack/ 1 kgIsraelHaifa semolina Unpacked semolina(A)باكيت / 1كغماسرائيلسميد حيفاسميد خشن نوع "أ" 
1.931.93Pack/ 1 kgIsraelHai'mqeimFine semolinaباكيت / 1 كغماسرائيلهعيمقيمسميد ناعم
Crushed wheatالبرغل

kgLocalGreen unpacked crushed wheat 2.992.991كغم 1محليبرغل حب حلل
kgLocalUnpacked crushed wheat 2.352.351كغم 1محليبرغل مجروش حلل

Crushed green wheatفريكة
kgLocalDry unpacked crushed green wheat 5.885.881كغم 1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
kgLocalDry unpacked green wheat 5.755.751كغم 1محليفريكة ناشفة حب حلل

Starchالنشا
kgIsraelFine white starch 2.422.421كغم 1اسرائيلنشا ناعم ابيض

Infants productsمنتجات حبوب األطفال
10.9110.91Can/ 400 gmEnglandSerelacInfants cereals crushed with wheatعلبة /400 غمبريطانياسيرالك حبوب اطفال مطحونة بالقمح 
11.7411.74Can/ 400 gmEnglandSerelacInfants cereals with wheat & honeyعلبة /400 غمبريطانياسيرالكحبوب اطفال بالقمح والعسل 

3.603.60Can/ 336 gmLocalCustard Infants cereals with applesعلبة /336 غممحليكستردرثحبوب أطفال بطعم التفاح
10.5110.51Can/ 300 gmEnglandCow & gateInfants cerealsعلبة/ 300 غمبريطانياكاو اند جيتحبوب للرضع 

1.501.50Can/ 113 gmUSAHenzInfants cereals with fruitsعلبة /113 غمامريكاهينزحبوب اطفال مع فواكه
Breakfast cerealsحبوب إفطار

13.3013.30Pack 750 gmUSAGeneral millsBreakfast cereals (corn flakes)باكيت / 750 غماميركاجنرال ميلزحبوب اإلفطار (كورن فليكس)
9.609.60Pack/ 500 gmIsraelSunblestBreakfast cereals (corn flakes)باكيت / 500 غماسرائيلصن بلستحبوب اإلفطار (كورن فليكس)
10.8610.86Pack/ 500 gmEnglandKilogazeBreakfast cereals (corn flakes)باكيت/ 500 غمبريطانياكيلوجيزحبوب اإلفطار (كورن فليكس)

Chipsالشبس
5.005.00Pack/200 gmUSAOleyChips with peppersباكيت /200 غماميركااوليشبس مع فلفل

0.500.50Pack/ 25 gmLocalAl-NasrPumpinoباكيت /25 غممحليالنصربمبينو
0.500.50Pack/ 18 gmLocalKaratePotato chipsباكيت / 18 غممحليكراتيهشبس بطاطا عادي

1.001.00Pack/ 40 gmIsraelOsemBisley chipsباكيت /40 غماسرائيلاوسم شبس بيسلي
gmLocalRoasted unpacked popcorn 2.502.50250غم 250محليبشار  محمص حلل

Meat, Poultry & Fishاللحوم والدواجن واالسماك
Meatاللحوم

Fresh meatلحوم طازجة
kgLocalFresh goat meat with bones 30.7930.791كغم 1محليلحم غنم مع العظم طازج

kgLocalFresh beef meat 22.6922.691كغم 1محليلحم عجل طازج
kgLocalFresh camel meat 32.6632.661كغم 1محليلحم جمال طازج

Frozen meatلحوم مجمدة
12.5012.501كغم 1فرنسالحم عجل فخاذ مجمد kgFranceFrozen beef legs meat

 11.6711.67باكيت / 1 كغماألرجنتينلحم عجل مجمدPack/ 1 kgArgentinaFrozen beef meat
kgAustraliaRam steakSteak beef meat 14.4014.401كغم 1استراليارام ستيكلحم عجل ستيك

kgLocalSanioraLuncheon meat 7.507.501كغم 1محليسنيورهمرتديال 
kgLocalIslamiyyahHamburger with spices 9.339.331كغم 1محلياإلسالميةهامبرجر مع بهارات

Tinned meatلحوم معلبة 
4.004.00Tin/ 300 gmLocalSanioraTinned luncheon meatعلبة/ 300 غم محليسنيورهمرتديال معلبة

Other fresh or chilled meatلحوم اخرى طازجة أو مبردة
kgLocalFresh sheep lever 26.2726.271كغم 1محليكبدة خروف طازجة مع توابعها

kgLocalFresh sheep lever 30.1930.191كغم 1محليكبدة خروف طازجة بدون توابعها
kgLocalFresh beef lever 20.1220.121كغم 1محليكبدة عجل طازج
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 11.9011.901كغم 1استرالياكبدة عجل مجمد kgAustraliaFrozen calf lever

Poultryالدواجن
Fresh poultryدواجن طازجة

kgLocalFresh chicken with feathers 6.215.591كغم 1محليدجاج  طازجة مع الريش
kgLocalFresh turkey meat without bones 12.7312.731كغم 1محليلحم حبش طازج (مسحب)

Frozen poultryدواجن مجمدة
kgLocalFrozen turkey meat (chest meat) 12.4212.421كغم 1محليلحم حبش مجمد، صدر 

Other frozen, fresh or  chilled poultryدواجن اخرى طازجة او مجمدة أو مبردة
kgLocalFresh turkey lever 13.5313.531كغم 1محليكبدة حبش طازجة
kgLocalFrozen turkey lever 11.8611.861باكيت/1 كغممحليكبدة حبش مجمدة

kgLocalIslamiyyahTurkey luncheon 7.347.341كغم 1محلياالسالميةمرتديال حبش
ي مجمد13.8913.89كيس /6 طيورمحليبلعاطيور فرPack/ 6 birdsLocalBala'Frozen quail birds

kgLocalAlsalwaTurkey luncheon 6.966.961كغم 1محليالسلوىمرتديال حبش
kgIsraelUSATurkey schnitzel 8.658.651غم 900اسرائيلامريكان شنيتسل حبش

Fishاالسماك
Fresh fishاألسماك الطازجة
kgLocalFresh fish (Baqla) 8.007.171كغم 1محليسمك بقال طازج

kgLocalFresh medium size mulieta (fish) 13.9713.001كغم 1محليسمك مليطه وسط طازج 
kgLocalFresh red snapper 25.0025.001كغم 1محليسمك بوري طازج
kgLocalFresh whitening 13.0017.331كغم 1محليسمك مبروم طازج

Frozen fishاسماك مجمدة
kgArgentinaSaraghosFrozen fish 7.557.551كغم 1األرجنتينسراغوسسمك مجمد

kgArgentinalordbashFrozen red fish 11.5811.581كغم 1األرجنتينلوردباشسمك أحمر مقطوع رأسه مجمد
kgArgentinaFilet 9.679.671كغم 1األرجنتينسمك شرائح فيليه

 13.3813.381كغم 1محليسمك فريدى مجمد kgLocalFrozen sea bream
13.0013.001كغم 1محليسمك مشط مجمد kgLocalFrozen chromid

6.006.001كغم 1محليسمك سكمبله مجمد kgLocalFrozen scampi
Tinned fishأسماك معلبة
2.672.67Tin/ 125 gmLocalSonnocrutSardine with peppersعلبة /125 غممحليسنقرطسردين بالفلفل

2.602.60Tin/ 125 gmPortugalShuqhaTinned sardine ( Abu- shanab)علبة /125 غمالبرتغالشقحةسردين ابو شنب معلب
1.791.79Tin/ 125 gmEuropeIsabilTinned sardine with oil-In blue tinعلبة /125 غماوروباايزابيلسمك معلب مع الزيت علبة زرقاء 

3.253.25Tin/ 200 gmThailandWelgerTinned Mackerel sardine with tomatoعلبة /200 غمتايالندولجرسمك معلب ماكاريل مع بندوره
1.681.68Tin/ 110 gmMoroccoMonkaSardine with oil and pepperعلبة /110 غمالمغربمونكاسردين بالزيت والفلفل

2.162.16Tin/ 120IsraelDegeerSardine with vegetablesعلبة /120 غماسرائيلدجيرسردين بالخضار
2.302.30Tin/ 95 gmPortugalColombosSardine with oilعلبة /95 غمالبرتغالكولومبوسسردين بالزيت

3.883.88Tin/ 130 gmThailandMarinoTinned fish with oil- Tunaعلبة /130 غمتايالندمارينوسمك معلب مع زيت تونا
3.443.44Tin/ 170 gmIsraelPosidonWhite tuna fishعلبة /170 غماسرائيلبوسيدونسمك تونا ابيض 
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3.293.29Tin/110 gmThailandMarinaTinned tuna fishعلبة /110 غمتايالندماريناسمك تونا معلب 
Salted fishاسماك مملحة

kgHollandSalted fish 5.005.001كغم 1هولنداسمك مملح فسيخ هولندي
kgLocalSalted fish 5.006.001كغم 1محليسمك مملح فسيخ

Dairy products and eggsمنتجات االلبان والبيض
Milkالحليب

Fresh milkحليب طازج
3.963.83Tin/ 1 kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fatعلبة / 1 كغماسرائيلتنوفاحليب مبستر 3%  دسم
3.993.79Tin/ 1 kgIsraelTnovaPasteurized milk 1% fatعلبة / 1 كغماسرائيلتنوفاحليب مبستر 1% دسم 

Condensed milkحليب مركز
6.446.44Tin/ 354 gmUSACarnationCondensed milkعلبة / 354 غماميركاكرنيشنحليب مركز 
6.006.00Tin/ 397 gmThailandMarinaCondensed milkعلبة  /397 غمتايالندماريناحليب مركز 
Powdered milkحليب مجفف

66.9466.94Can/  2.5 kgFranceNidoPowdered milkعلبة /2.5 كغمفرنسانيدوحليب  مجفف 
51.2851.28Can/ 2.5 kgIrelandKlimPowdered milkعلبة /2.5 كغمايرلنداكليمحليب مجفف
21.4221.42Can/ 900 kgDenmarkDanoPowdered milkعلبة /900 غمالدنماركدانوحليب مجفف

12.1312.13Can/ 450 gmFranceNestlePowdered milk (provided by UNRWA) No.1علبة/ 450 غمفرنسانستلهحليب مجفف كيكوز 1 لألطفال
12.1312.13Can/ 450 gmFranceNestlePowdered milk (provided by UNRWA) No.2علبة/ 450 غمفرنسانستلهحليب مجفف كيكوز 2 لألطفال

14.8614.86Can/ 450 gmFranceNestlePowdered milk (Nan) for infantsعلبة/ 450 غمفرنسانستلهحليب مجفف نان لألطفال
14.1214.12Can/ 500 gmIsraelMaternaPowdered milkعلبة /500 غماسرائيلماتيرناحليب مجفف لالطفال 
10.0010.00Can/  400 gmHollandBrightPowdered milkعلبة/400 غمهولندابرايتحليب مجفف لالطفال
9.679.67Can/ 400HollandSafetyPowdered milkعلبة/400 غمهولنداسافتيحليب مجفف لالطفال

Dairy productsمنتجات الحليب
Yogurtاللبن

11.9811.77Can/ 3 literIsraelTnovaYogurtعلبة / 3 لتراسرائيلتنوفالبن عادي 
1.491.49Can/ 200 gmIsraelTnovaSweat yogurt- Shemeinetعلبة/ 200 غماسرائيلتنوفالبن حلو شمينت

2.502.50Can/ 500 gmLocalJunaidiYogurtعلبة  / 500 غممحليجنيديلبن عادي
Labanahلبنة

4.954.95Pack/ 500 gmLocalJunaidiLabanahكيس /500 غممحليالجنيديلبنة عادية
5.005.00Can/ 1 kgLocalLocal cows labanahعلبة/ 1كغممحليلبنة بقرية بلدية
3.573.57Can/ 200 gmLocalLabanah with tomatoesعلبة /200 غممحليالجنيديلبنة مع طماطم

kgLocalLocal labanah 6.746.741كغم 1 محليلبنة بلدية
Cheeseالجبن

7.527.52Pack/ 200 gmIsraelTnovaYellow cheese- two slicesباكيت / 200 غماسرائيلتنوفاجبنة صفراء شرائح طبقتين
7.257.25Pack/ 170 gmFranceNestle Yellow cheeseباكيت /170 غمفرنسانستله جبنة صفراء

kgLocalWhite goat cheese (not boiled) 9.339.331كغم 1محليجبنة غنم بيضاء غير مغلية
kgLocalWhite boiled goat cheese 16.0016.001كغم 1محليجبنة غنم بيضاء مغلية
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
5.075.07Can/ 200 gmIsraelTnovaCooked Yellow cheeseعلبة / 200 غماسرائيلتنوفاجبنة مثلثات
4.584.58Can/ 140 gmGermanyFlorinCooked Yellow cheeseعلبة / 140 غمالمانيافلورينجبنة مثلثات
4.904.90Can/ 180 gmFranceLavach KiriCooked Yellow cheeseعلبة /180 غمفرنساالفاش كيريجبنة مثلثات
7.607.60Can/ 160 gmFranceKiriKiri cheeseعلبة / 160 غمفرنساكيريجبنة كيري

7.927.92Can 250 gmIsraelTnovaMazarolla cheese- slicesعلبة / 250 غماسرائيلتنوفاجبنة مازاروال شرائح
Butterزبدة
1.651.65Pack/ 100 gmIsraelTnovaButterباكيت / 100 غماسرائيلتنوفازبدة 

1.701.70Pack/ 250 gmIsraelTnovaMargarineباكيت /250 غماسرائيلتنوفامارجرينا 
9.509.50Pack 227 gmHollandLurbakButterباكيت /227 غمهولندا لورباكزبدة 
Eggsبيض

9.529.76Carton/ 2 kgLocalChicken eggsكرتونة /2 كغممحليبيض  دجاج
10.5011.00Carton/ 2.200 kgLocalChicken eggsكرتونه/2.200 كغممحليبيض دجاج

Oils and fatsالزيوت والدهون
Vegetable oilsالزيوت النباتية
Olive oilزيت زيتون
14.0012.76Olive oilكغم 1محليزيت زيتون
Corn oilزيت الذرة
18.4318.43Can/ 3 literHollandCorrollaCorn oilعلبة /  3 لترهولنداكوروليزيت ذره 
5.695.69Can/ 1 literIsraelBurgoCorn oilعلبة / 1 لتر اسرائيلبيرجوزيت ذره 

15.6915.69Can/ 3 literLocalReemCorn oilعلبة /  3 لترتعبئه محليهريمزيت ذره  
16.0416.04Can/ 3 literIsraelShuqhaCorn oilعلبة / 3 لتراسرائيلشقحهزيت ذره 

49.6749.67Can/ 5 kgIsraelMazollaPure corn oilعلبة/ 5 كغماسرائيلمازوالزيت ذره نقي
5.075.07Can/ 1 literIsraelSheiminVegetable oilعبوة / 1لتراسرائيلشيمنزيت نباتي 
Other oilsزيوت أخرى
15.7715.77Can/ 4 literIsraelShamsSoya oilعلبة/  4لتراسرائيلشمسزيت صويا

Fatsالدهون
Vegetable fatسمنة نباتية
11.2511.25Can/ 2 kgLocalKawakebVegetable fatعلبة / 2 كغممحليكواكبسمنة نباتية
12.3812.38Can/ 2.25 kgLocalGazalleVegetable fatعلبة /2.25 كغممحليغزالسمنة نباتية
14.5414.54Can/ 2 kgLocalNabateenVegetable fatعلبة /2 كغممحلينباتينسمنة نباتية
16.6616.66Can/ 2 kgHollandClaraVegetable fatعلبة /2 كغمهولنداكالراسمنة نباتية
18.5018.50Can/ 2 kgIsraelMataVegetable fatعلبة /2 كغماسرائيلماتاسمنة نباتية

Animal fatسمنة حيوانية
kgIsrael3 CowsAnimal fat 18.7518.752.5كغم 2.5اسرائيلثالث بقراتسمنة حيوانية
33.0033.00Can/ 2 kgIsraelMilk cowAnimal fatعلبة /2 كغماسرائيلالبقرة الحلوبسمنه حيوانية
17.0017.00Can/ 2 kgIsraelClaireAnimal fatعلبة / 2 كغماسرائيلكليرسمنة حيوانية

kgLocalLocal animal cows fat 29.0029.001كغم 1محليسمنة حيوانية بلدية بقرية
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Purchase unitOriginBrandItem Descriptionتشرين OCT 1.ايلول    SEP.وحدة الشراءالمنشأالماركةالسلعة واوصافها

N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
Fruits and vegetablesالفواكه والخضروات

Fruitsالفواكه 
Fresh fruitالفواكه الطازجة

Orangeالبرتقال
kgLocalBig size orange 3.012.191كغم 1محليبرتقال كبير الحجم ابو صره

kgLocalMedium size orange 2.412.181كغم 1محليبرتقال متوسط الحجم ابو صره
kgLocalValencia orange 2.812.001كغم 1محليبرتقال فلنسيا

Lemonالليمون
kgLocalYellow lemon 3.662.831كغم 1محليليمون حامض أصفر
kgLocalGreen lemon 2.782.321كغم 1محليليمون حامض أخضر

Mandarinالمندلينا
kgLocalMedium size mandarin 2.752.001كغم 1محليمندلينا متوسطة الحجم

Calamondinالكلمنتينا
kgLocalMedium size calamondin 2.762.151كغم 1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى
kgLocalpummello 2.942.571كغم 1محليبوملي

 kgLocalGrapefruit 2.772.081كغم 1محليجريب فروت
Bananaالموز

kgLocalMedium size banana 2.422.461كغم 1محليموز متوسط الحجم
kgIsraelBig size banana 3.223.421كغم 1اسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح
kgIsraelRed apple 3.203.281كغم 1اسرائيلتفاح احمر 
kgIsraelYellow apple 3.013.061كغم 1اسرائيلتفاح اصفر

kgIsraelGreen apple 3.393.771كغم 1اسرائيلتفاح أخضر 
kgLocalSweet apple 5.000.001كغم 1محليتفاح سكري

kgLocalNormal apple 2.031.941كغم 1محليتفاح
Grapesالعنب

kgIsraelWhite long sweet grapes 2.903.251كغم 1اسرائيلعنب ابيض حلواني حبة طويلة
kgLocalWhite grapes 1.982.271كغم 1محليعنب ابيض عادي
kgLocalBlack sweet grapes 2.963.421كغم 1محليعنب اسمر حلواني
kgLocalBlack grapes 1.842.241كغم 1محليعنب اسمر عادي

kgIsraelWhite short grapes 1.840.001كغم 1اسرائيلعنب ابيض حبة صغيرة
Water melonالبطيخ

kgIsraelStriped water melon 0.771.301كغم 1اسرائيلبطيخ مخطط
kgLocalGreen local water melon 0.821.101كغم 1محليبطيخ اخضر بلدي

kgLocalStriped water melon 0.711.101كغم 1محليبطيخ مخطط
Sweet melonالشمام
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
kgLocalLocal sweet melon 1.580.001كغم 1محليشمام بلدي

kgIsraelSweet melon 2.252.571كغم 1اسرائيلشمام
Peachesالخوخ- الدراق

kgLocalLocal peach 2.842.251كغم 1محليخوخ بلدي
kgLocalSyrian peaches 3.333.851كغم 1محليخوخ ابو فروه (دراق)

kgLocalSoft nectar peach 3.604.261كغم 1محليخوخ نكترين أملس
Plumsالبرقوق- جرانق

kgLocalPlums- scented red 3.544.271كغم 1محليالبرقوق- أحمر معطر
kgLocalYellow plums- large 3.503.881كغم 1محليبرقوق أصفر- كبير
kgLocalElliptical plums 2.964.001كغم 1محليبرقوق بوز العجل

kgLocalHome plums 2.102.671كغم 1محليبرقوق بيوتي
kgLocalRed plums 2.672.831كغم 1محليبرقوق أحمر عادي

Guavaالجوافه
kgLocalBig size guava 3.603.001كغم 1محليجوافه  حبة كبيرة
kgLocal Medium size guava 2.392.081كغم 1محليجوافه حبة وسط 

Figsالتين
kgLocalsour fig 3.654.561كغم 1محليتين حماضي
kgLocalGreen fig 3.293.831كغم 1محليتين اخضاري
kgLocalNormal fig (khurtomani) 3.523.501كغم 1محليتين خرطماني
kgLocalBlack fig 2.402.671كغم 1محليتين اسوادي

Unripe datesالبلح
5.295.91IsraelUnripe yellow datesكغم 1اسرائيلبلح أصفر
3.813.44IsraelUnripe red datesكغم 1اسرائيلبلح احمر

2.883.02LocalUnripe datesكغم 1محليبلح
Kakaكاكا-فرسمون

kgIsraelkaka 4.253.381كغم 1اسرائيلكاكا
Other fresh fruitsفواكه طازجة أخرى
kgIsraelAvocado- small 14.393.901كغماسرائيلافوكادو  حبة صغيرة

kgIsraelYellow pears 14.414.321كغماسرائيلأجاص أصفر
kgLocalPears 13.433.921كغممحليأجاص عادي

kgLocalJujube 15.505.001كغممحليعناب
kgLocalPomegranate 12.573.051كغممحليرمان
kgIsraelKiwi 9.507.101كغم 1اسرائيلكيوي
kgIsraelMango 4.785.501كغم 1اسرائيلمانجا
kgIsraelDates 3.314.081كغم 1اسرائيلرطب

Dried fruitsفواكه مجففة
Dried figsتين (قطين)
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
kgLocalDried figs 5.835.831كغم 1محليقطين
Raisinsزبيب
kgLocalRaisins 4.884.881كغم 1محليزبيب
Datesتمر
11.0011.00Pack/ 1 kgIsraelDatesباكيت /1 كغماسرائيلتمر

Nutsالمكسرات
Pistachioفستق حلبي

kgUnhusked roasted pistachio 19.0019.001كغم 1فستق حلبي بقشره محمص
6.336.33Okeya (Ounce) USAJumboRoasted pistachioأوقيهاميركاجامبوفستق حلبي محمص

Peanutفستق سوداني
Okeya (Ounce)IsraelHusked peanut 2.872.87أوقيهاميركاكابوكيفستق سوداني مقشر
kgHusked peanut 10.9010.901كغم 1فستق سوداني مقشر

kgLocalRoasted peanut 7.097.091كغم 1محليفستق سوداني بقشره محمص
kgLocalUnroasted peanut 7.447.441كغم 1محليفستق سوداني مقشر غير محمص

Walnutجوز 
kgIsraelRounded walnut 9.009.001كغم 1اسرائيلجوز حبة كروية
kgIsraelUnpacked husked walnut 23.6323.631كغم 1اسرائيلجوز مقشر  حلل

Almondsلوز
kgLocalRoasted almonds 14.0014.001كغم 1محليلوز بقشره محمص

kgLocalRoasted husked salted almonds 34.3334.331كغم 1محليلوز مقشر مالح محمص
kgLocalUnroasted husked almonds 122.7222.721كغم محليلوز مقشر  غير محمص

Seedsالبزر
kgLocalRoasted water melon seeds 15.3315.331كغم 1محليبزر بطيخ محمص
kgLocalRoasted pumpkin seeds 13.0213.021كغم 1محليبزر قرع محمص

kgLocalRoasted sunflower seeds 6.136.131كغم 1محليبزر عين شمس محمص
Hazelnutبندق 

kgRoasted husked hazelnut 26.4026.401كغم 1بندق مقشر محمص
Assorted nutsمكسرات مشكلة
kgAssorted nuts 15.4215.421كغم 1مكسرات مشكلة
Other nutsمكسرات أخرى
kgSalted mixed nuts 13.1013.101كغم 1قضامة مالحة
kgSweet mixed nuts 12.3912.391كغم 1قضامة حلوه
Tinned fruitفواكه معلبة
Tinned pineappleاناناس معلب

4.174.17Can/ 825 gmThailandMarinaTinned pineapple slicesعلبة /825 غمتايالندمارينا اناناس شرائح معلبة
4.114.11Can/ 490ThailandWelgerTinned pineapple slicesعلبة /490 غمتايالندوليجراناناس شرائح معلبة

Tinned plumsخوخ معلب
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4.334.33Can/ 450GreeceBrightTinned plumعلبة /450 غماليونانبرايت خوخ معلب

4.674.67Can/ 825 gmSouth AfricaSilver leafTinned plum- two halvesعلبة / 825 غمجنوب افريقياسلفرليفخوخ معلب الحبة نصفين
Tinned apricotمشمش معلب

4.474.47Can/ 825 gmSouth AfricaSilver leafTinned apricotعلبة /825 غمجنوب افريقياسلفرليفمشمس معلب الحبة كاملة
5.005.00Can/ 800g IsraelBregailTinned apricotعلبة /800 غماسرائيلبريجيلمشمش معلب

Other tinned fruitفواكه معلبة اخرى
4.214.21Can/ 490 gmThailandMarinaTinned fruit cocktailعلبة /490 غمتايالند ماريناكوكتيل فواكه مشكله معلب

4.694.69Can/ 825 gmSouth AfricaSiver leafTinned pearsعلبة/ 825 غمجنوب افريقياسلفر ليفاجاص معلب
5.255.25Can/ 825 gmSouth AfricaSilver leafTinned strawberriesعلبة/ 825 غمجنوب افريقياسلفر ليففراوله معلبة

Fresh natural fruit Juiceعصير فواكه طازج طبيعي
2.502.50Large cupLocalOrange juiceكوب كبيرمحليعصير برتقال 
2.652.65Large cupLocalApple juiceكوب كبيرمحليعصير تفاح

2.922.92Large cupLocalFruit juiceكوب كبيرمحليكوكتيل فواكه 
2.732.73Large cupLocalCarrot juiceكوب كبيرمحليعصير جزر

Tinned natural fruit juiceعصير فواكه طبيعي معلب
1.001.00Can/ 330 mil.IsraelParadiseNatural orange juiceزجاجة/330 ملاسرائيلبرادايسعصير  برتقال طبيعي
3.233.23Bottle/ 2 literIsraelSuper drinkNatural orange juiceزجاجة /2 لتراسرائيلسوبردرنكعصير  برتقال طبيعي
3.133.13Bottle/ 2 literIsraelCrystalNatural orange Juiceزجاجة 2 لتراسرائيلكريستالعصير  برتقال طبيعي

3.753.75bottle/ 1 literEnglandDolmontiCocktail juice in cartonزجاجة / 1 لتربريطانيادولمونتيعصير فواكه مشكلة داخل علب كرتون
4.564.56bottle/ 1 literIsraelMitzliFresh natural juiceزجاجة / 1 لتراسرائيلمتسليعصير طبيعي طازج

4.284.28Bottle/ 1.5 literIsraelTapozinaTapozinaزجاجة /1.5 لتراسرائيلتابوزيناعصير تابوزينا
Vegetablesالخضروات

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة
Tomatoالبندوره

kgLocalLocal tomato 1.991.971كغم 1محليبندوره بلدية
kgLocalGreen house tomato 1.972.221كغم 1محليبندوره حماموت

Dry onionبصل ناشف
kgLocalLocal dry onion 11.201.161كغممحليبصل ناشف بلدي

kgIsraelDry onion 1.191.211كغم 1اسرائيلبصل ناشف
Garlicثوم

kgLocalLocal garlic 3.633.211كغم 1محليثوم بلدي
kgIsraelGarlic 4.474.381كغم 1اسرائيلثوم

Marrow كوسا
kgLocalSmall marrow 13.112.701كغممحليكوسا للمحاشي صغير الحجم

kgLocalLarge  marrow 11.901.481كغممحليكوسا كبير الحجم
Eggplantباذنجان

kgLocalLarge eggplant 1.641.751كغم 1محليباذنجان عجمي كبير الحجم
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
kgLocalSmall eggplant 2.122.121كغم 1محليباذنجان صغير الحجم للمحاشي

Okraباميه
kgLocalGreen okra 5.466.281كغم 1محليبامية خضراء 

Beansفاصولياء
kgLocalGreen beans 5.866.911كغم 1محليفاصولياء خضراء
kgLocalYellow beans 7.999.231كغم 1محليفاصولياء صفراء

Jew's mallowالملوخيه
kgLocalGreen Jew's mallow 1.562.031كغم 1محليملوخية خضراء

Green pepperفلفل أخضر
kgLocalSweet green pepper 2.522.621كغم 1محليفلفل أخضر حلو
kgLocalGreen pepper, hot 2.562.891كغم 1محليفلفل اخضر حار

kgLocalSmall green pepper 3.793.901كغم 1محليفلفل أخضر صغير الحجم (شبكا)
kgLocalGreen pepper 2.482.961كغم 1محليفليفلة خضراء

Spinachسبانخ
kgLocalSpinach 5.733.771كغم 1محليسبانخ
Cauliflowerزهرة

kgLocalCauliflower 2.982.611كغم 1محليزهرة عادية
kgLocalLocal cauliflower 3.122.251كغم 1محليزهرة بلدية بعل

Cabbageملفوف
kgIsraelRed cabbage 3.152.811كغم 1اسرائيلملفوف احمر
kgLocalWhite cabbage 2.402.431كغم 1محليملفوف ابيض

Cucumberخيار
kgLocalLocal cucumber 2.672.881كغم 1محليخيار بلدي

kgLocalGreenhouse cucumber 2.042.451كغم 1محليخيار حماموت
Lettuceخس
kgLocalLettuce 3.613.591كغم 1محليخس
Carrotجزر

kgLocalCarrot 2.632.871كغم 1اسرائيلجزر 
kgIsraelCarrot 1.722.711كغم 1محليجزر 

Potatoبطاطا عادية
kgLocalMedium size potato 1.821.771كغم 1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم
kgIsraelMedium size potato 1.872.101كغم 1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Sweet potatoبطاطا حلوة 
kgIsraelSweet potato 2.061.761كغم 1اسرائيلبطاطا حلوة
kgLocalSweet potato 1.691.731كغم 1محليبطاطا حلوة
Other vegetablesخضار أخرى
kgLocalGreen  beans 14.745.141كغممحليلوبيا خضراء
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0.921.05About 150 gmLocalParsleyبحدود 150 غممحليبقدونس
1.011.18About 150 gmLocalMintبحدود 150 غممحلينعنع

kgLocalGreen radish 2.112.461كغم 1محليفجل أحمر
kgLocalGreen onions 7.373.811كغم 1محليبصل اخضر
kgLocalGreen thyme 5.054.691كغم 1محليزعتر أخضر

kgLocalYellow corn-cob 2.152.881كغم 1محليذره صفراء ( عرنوس)
1.031.25About 150  gmLocalGreen sageبحدود 150 غممحليميرمية خضراء
kgLocalGreen 2.202.761كغم 1محليلخنة خضراء

kgLocalLegumes 2.443.041كغم 1محليفرفحينا ( بقله)
kgLocalSquash 2.782.861كغم 1محلييقطين 
kgLocalPumpkin 1.832.231كغم 1محليقرع 
kgLocalSnake cucumbers 2.582.451كغم 1محليفقوس
kgLocalWhite beet 3.832.201كغم 1محليسلق

Tinned vegetablesخضروات معلبة
Tinned sweet peasبازيالء معلبة

2.692.69Can/ 335 gmIsraelTamiTinned green sweet peasعلبة / 335 غماسرائيلتاميبازيالء خضراء معلبة
2.292.29Can/ 540 gmLocalAl- AsadTinned green sweet peas with carrotعلبة / 540 غممحلياالسد بازيالء خضراء مع جزر معلبة

2.252.25Can/ 500 gmIsraelBrezehTinned green sweet peas with carrotعلبة /500 غماسرائيل بريزيهبازيالء خضراء مع جزر 
1.641.64Can/ 360 gmLocalAl-BaderTinned green sweet peasعلبة /360 غممحليالبدربازيالء خضراء معلبة

Tinned beansفاصولياء معلبة
2.652.65Can/ 550 gmIsraelBray haimiqTinned yellow beansعلبة / 550 غماسرائيلبراي هعيمق فاصولياء صفراء معلبة
3.133.13Can/ 550 gmIsraelBrymanTinned green beansعلبة / 550 غماسرائيلبرايمانفاصولياء خضراء معلبة

Tomato pasteرب بندوره
2.722.72Can/ 580 gmIsraelBray timeTomato pasteعبوة/ 580 غماسرائيلبري تايمرب بندوره 
0.880.88Can/ 100 gmLocalA.I.CTomato pasteعبوة /100 غممحليA.I.Cرب بندوره
0.740.74Can/ 100 gmLocalSonnocrutTomato pasteعلبة /100 غممحليسنقرط رب البندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة
Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

6.376.37Pack/ 700 gmIsraelFodklabFrozen green sweet peasكيس /700 غماسرائيلفود كالببازيالء خضراء مجمدة
6.136.13Pack/ 1 kgIsraelFrozen green sweet peasكيس / 1 كغماسرائيلبازيالء خضراء مجمدة 

6.336.33Pack/ 1 kgIsraelFrozen green sweet peas with carrotكيس / 1 كغماسرائيلبازيالء خضراء مجمدة مع جزر 
Frozen green beansفاصولياء  خضراء مجمدة
gmIsraelFrozen green beans 6.406.40700غم 700اسرائيلفود كالبفاصولياء خضراء مجمدة
7.337.33Pack/ 1 kgIsraelFrozen green beansكيس/ 1 كغماسرائيلفاصولياء خضراء مجمدة
Assorted frozen vegetablesخضروات مشكلة  مجمدة
6.166.16Pack/ 700 gmIsrael Assorted frozen vegetablesكيس/ 700 غماسرائيلخضروات مشكلة مجمدة
Other frozen vegetablesخضروات اخرى مجمدة
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8.508.50Pack/ 1 kgIsraelFrozen green okraكيس/ 1كغماسرائيلباميه خضراء مجمدة

Vegetables & legumes tinned & driedخضروات وبقول مجففة ومعلبة
Lentilsعدس حب
kgLocalLentils 3.263.261كغم 1محليعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش
kgTurkeyCrushed lentils 3.083.081كغم 1تركيعدس مجروش

Chick beansحمص حب
kgLocalChick beans- medium 5.115.111كغم 1محليحمص حبة وسط 

kgTurkeyChick beans 15.125.121كغم تركيحمص حب
Fava beansفول حب 

kgLocalLocal Fava beans 3.633.631كغم 1محليفول حب بلدي
kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans 2.342.341كغم 1تركيافول حبة صغيرة حلل

kgLocalEgyptian Fava beans 13.673.671كغم محليفول حب مصري
Dry beansفاصولياء ناشفة

kgLocalSmall white dry beans 5.285.281كغم 1محليفاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة
kgTurkeyLarge dry beans 5.175.171كغم 1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Other dried legumesبقول أخرى مجففة
kgTurkeyDry lupine 2.562.561كغم 1تركياترمس ناشف

Dried vegetablesخضروات مجففة
Dried okraبامية مجففة
kgLocalDried okra 35.0035.001كغم 1محليبامية مجففة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة
kgLocalCrushed Jew's mallow 13.5013.501كغم 1محليملوخية  مطحونة

Tinned legumesبقول معلبة
Fava beans (tinned)فول حب معلب

1.821.82Can/ 560 gmLocalAl- BadrSmall Fava beans (tinned)علبة /560 غممحليالبدرفول حبة صغيرة معلب
2.432.43Can/ 500 gmIsraelTamiSmall Fava beans (tinned)علبة /500 غماسرائيلتاميفول حبة صغيرة معلب 

Chick beans (tinned)حمص حب علب
2.322.32Can/ 500 gmLocalAl- BadrMedium chick beans (tinned)علبة /500 غممحليالبدرحمص حبة عادية وسط

2.722.72Can/ 500 gmIsraelTamiMedium chick beans (tinned)علبة /500 غماسرائيلتاميحمص حبة عادية وسط 
Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية

Sugarالسكر 
2.402.47Pack/ 1 kgIsraelWhite sugarFine white sugarباكيت /1 كغماسرائيلوايت شوجرسكر ابيض ناعم

22.1722.17Pack/ 10 kgIsraelKidron whiteWhite sugarكيس /10 كغماسرائيلكدرون وايتسكر ابيض
102.49103.21Pack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugarكيس /50 كغمبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية
8.258.25Can/ 1 kgIsraelEliteHalvahعلبة /1 كغماسرائيلعليتحالوة طحينية عادي
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4.554.55Can/ 500 gmIsraelAl- HilalHalvahعلبة /500 غماسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي
9.179.17Can/ 1 kgLocalAl-HalwaniHalvahعلبة / 1كغممحليالحلوانيحالوة طحينية عادي
8.008.00Can/ 1 kgLocalShawarHalvahعلبة / 1كغممحليشاورحالوة طحينية عادي
7.627.62Can/ 1 kgEgyptAl-MizanHalvahعلبة / 1كغممصرالميزانحالوة طحينية عادي

barsIsraelAl- HilalHalvah- bars 17.5517.5520اصبع 20اسرائيلالهاللحالوة اصابع
Jamمربى

6.336.33Can/ 800 gmIsraelA'sisApricot jamعلبة/800 غماسرائيل عسيسمربى مشمش
4.014.01Can/ 330 gmIsraelTelmaCherry jamعلبة /330 غماسرائيلتلما مربى كرز

6.316.31Can/ 880 gmIsraelA'sisFruit cocktail jamعلبة/880غماسرائيلعسيسمربى مشكل فواكه
3.633.63Can/ 670 gmIsraelTamiFruit cocktail jamعلبة /670 غماسرائيلتاميمربى فواكه مشكلة 

Honeyالعسل
kgLocalLocal honey 32.3332.331كغم 1محليعسل محلي

Turkish delightراحة
kgLocalUnpacked Turkish delight 3.693.691كغم 1محليراحة عادية حلل

22.0022.00Pack/ 1 kgGermanyDaforTurkish delightباكيت/ 1 كغمألمانيادافورراحة عادية
 kgLocalShikoUnpacked Turkish delight with 12.0012.001كغم 1 محليشيكوراحة مع لوز وبندق حلل

almonds and hazelnuts
4.214.21Pack/ 1 kgLocalAl- ZuhurTurkish delightباكيت/ 1 كغممحليالزهورراحة عادية
Chocolateالشوكوالته

8.658.65Pack/ 700  gmLocalSilvanaChocolateباكيت / 700 غممحليسلفاناشوكوالته عادية
16.5016.50Pack/ 1.250  kgLocalA'la keifakChocolateباكيت /1.250 كغممحليعلى كيفكشكوالته عادية
gmLocalPick packChocolate  14.0614.06800غم 800محليبك باك شكوالته عادية

21.5421.54Pack/ 24 barsEnglandTodayChocolate stuffed with hazelnutsباكيت / 24 حبةبريطانياتودي شكوالته محشي بالبندق
37.1937.19Pack/ 1 kgEnglandMackintoshChocolateعلبة / 1 كغمبريطانياماكنتوششكوالته عادية
13.7213.72Pack/ 350  gmIsraelEmeraldsChocolateباكيت /350 غماسرائيلاميرالدزشكوالته عادية
14.1214.12Pack/ 36 barsTurkeyHobbyChocolateباكيت / 36 حبةتركياهوبيشكوالته عادية
14.1314.13Pack/ 600  gmBrazilBon bonChocolateباكيت / 600 غمالبرازيلبون بونشكوالته عادية
14.0814.08Pack/ 1.5  kgEgyptBanshoChocolateباكيت / 1.5 كغم مصربانشوشكوالته عادية

Toffeeالتوفي
kgHollandJeminUnpacked Toffee 16.0816.081كغم 1هولنداجيملتوفي عادية حلل

kgIsraelEliteToffee 9.509.501باكيت /1 كغماسرائيلعليتتوفي عادية
kgEgyptShahrazadToffee 14.3314.331باكيت /1 كغممصرشهرزادتوفي عادية

kgLocalA'in AlbakaraUnpacked Toffee 9.009.001كغم 1محليعين البقرةتوفي عادية حلل
kgLocalSilvanaToffee 2.462.461غم 200محليسلفاناتوفي عادية

Other confectionery productsمنتجات سكرية اخرى
0.500.50ChinaLong lifeChewing gumالصينلونج اليفعلكة 
1.441.44IsraelOrbitChewing gumاسرائيلاوربيتعلكة 
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1.001.00IsraelSpearmentChewing gumاسرائيلسبيرمنتعلكة

Tea, Coffee & Cocoaالشاي والبن والكاكاو
Unpacked teaشاي حلل

5.725.72Pack/ 2/1 kgLocalAl- GhazalinTeaباكيت1/2 كغممحليالغزالينشاي عادي 
13.7313.73Pack/ 200  gmEnglandLiptonTeaباكيت /200 غمبريطانياليبتونشاي عادي
6.026.02Pack/ 1/2  kgLocalAl- JawadScented teaباكيت 1/2 كغم تعبئة/محليالجوادشاي معطر
Tea bagsشاي أكياس
7.007.00Pack/ 50  gmIsraelAlzanTea bagsكيس /50 غماسرائيلالزانشاي اكياس
6.616.61Pack/ 100 bagsLocalAl-JawadTea bagsباكيت/ 100 كيستعبئة/ محليالجوادشاي اكياس
14.2814.28Pack/ 100 bagsEnglandLiptonTea bagsباكيت/100 كيسبريطانياليبتونشاي أكياس

Coffeeقهوة حب/ أخضر
kgColombiaCoffee/ green 18.1418.141كغم 1كولمبياقهوة حب خضراء

Ground coffeeقهوة مطحونة
kgColombiaGround coffee 28.8328.831كغم 1كولمبيا قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه
'17.3317.33Can/ 200  gmFranceNestleNescafeعلبة /200 غمفرنسانستلهنسكافيه
'20.2520.25Can/ 200  gmUSAMaxwellNescafeعلبة /200 غمامريكامكسويلنسكافيه

18.0018.00Can/ 200  gmIsraelOsemNescafe' mastroعلبة /200 غماسرائيلاوسمنسكافيه ماسترو
'8.118.11Can/ 100 gmIsraelEliteNescafeعلبة /100 غماسرائيلعليتنسكافيه
'9.309.30Can/ 200 gmIsraelCoffee clubNescafeعلبة /200 غماسرائيلكوفي كالبنسكافيه
Cocoaكاكاو
1.501.50Can/ 100 gmLocalIzheimanCocoaعلبة /100 غممحليازحيمانكاكاو

kgLocalAl- NasrUnpacked cocoa 5.505.501كغم 1محليالنصركاكاو حلل
15.5015.50Can/ 500 gmFranceNestleCocoa Dwantryعلبة/500غمفرنسانستلهكاكاو دوانتري

3.393.39Can/ 150 gmIsraelEliteCocoaعلبة /150غماسرائيلعليتكاكاو
10.2110.21Can/ 250 gmHollandCarnationCoffee mateعلبة /250 غمهولنداكرنيشنكافي ميت

Spices, salt and other  preservativesالتوابل والملح واالغذية االخرى
Spicesالتوابل

Black pepperفلفل اسود
gmground black pepper 4.174.17250غم 250فلفل اسود مطحون

Assorted spicesبهارات مشكلة
gmAssorted spices 4.254.25250غم 250بهارات مشكله

Cardamomهال 
gmGreen cardamom seeds 8.528.52250غم 250هال حب أخضر
gmUnpacked ground cardamom 8.008.00250غم 250هال حلل مطحون

Cinnamonقرفة
gmUnpacked ground cinnamon 3.933.93250غم 250قرفه حلل مطحون
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Aniseيانسون

gmUnpacked Anise 2.722.72250غم 250يانسون حلل
Cuminكمون

gmUnpacked ground cumin 3.173.17250غم 250كمون حلل مطحون
Fenugreekحلبة

gmUnpacked fenugreek 1.321.32250غم 250حلبه حلل
Black cuminقزحة

gmPacked black cumin 2.172.17250غم 250قزحه حلل
Sesameسمسم

gmPacked sesame 2.592.59250غم 250سمسم حلل
Other spicesبهارات وتوابل أخرى

gmTurmeric 3.163.16250غم 250كركم (عصفر)
Saltالملح

Food saltملح الطعام
1.021.02Pack/ 1 kgIsraelFirst tableWhite food saltباكيت /1 كغماسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

1.001.00Pack/ 1 kgIsraelA'tlietFine white food saltباكيت /1 كغماسرائيلعتليتملح طعام ابيض ناعم
Other foodsاغذية اخرى

Thymeالزعتر
"kgLocalground thyme with spices "A 10.4210.421كغم 1محليزعتر مطحون مع توابل نمره "أ"

kgLocalground thyme 6.646.641كغم 1محليزعتر مطحون عادي
Tehinahالطحينة

8.968.96Pack/ 1 kgLocalAl- A'alulTehinahعبوة /1 كغم محليالعالولطحينة  عادية
3.903.90Pack/ 0.5 kgLocalAl- TamamTehinahعبوه /0.5 كغممحليالتمامطحينة  عادية
7.007.00Pack/ 1 kgLocalAl- Na'amehTehinahعبوة /1 كغممحليالنعامةطحينة عادية
8.008.00Pack/ 1 kgLocalShawarTehinahعبوة /1 كغممحليشاورطحينة عادية
7.787.78Pack/ 1 kgLocalAl- JamalTehinahعبوة /1 كغممحليالجملطحينة عادية

Pickled olivesزيتون مكبوس
3.463.46Can/ 800 gmIsraelPickled green olivesعلبة / 800 غماسرائيلزيتون أخضر مكبوس
4.004.00Can/ 1 kgLocalAbu- AbdohPickled green olivesعلبة / 1 كغممحليابو عبدهزيتون أخضر مكبوس
4.784.78Can/ 2/1 kgIsraelJalileePickled black olivesعلبة 1/2 كغماسرائيل جليليزيتون اسود مكبوس

4.294.29Can/ 540 gmIsraelHakafierGreen olives without stonesعلبة / 540 غماسرائيل هاكفيرزيتون اخضر بدون نواه
Picklesمخلالت

2.692.69Can/ 320 gmIsraelZ.MPickled cucumberعلبة /320 غماسرائيلZ .Mمخلل خيار
14.6714.67Can/ 5 kgIsraelHamirkazPickled cucumberعلبة  /5 كغماسرائيلهمركازمخلل خيار

2.562.56Can/ 330 gmIsraelHakafierPicked eggplantعلبة /330 غماسرائيلهاكفيرمخلل باذنجان
10.5010.50Can/ 1 kgTurkeyNamAssorted pickles علبة /1 كغمتركياناممخلل مشكل

2.552.55Can/ 400 gmIsraelOsemHot pepper picklesعلبة/ 400 غماسرائيلاوسممخلل فلفل حار
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 Soupالشوربة

10.9710.97Pack/ 1 kgIsraelTelmaSoup (with noodles)باكيت / 1كغماسرائيلتلماشوربة مع شعيرية
0.610.61Pack/ 1 kgIsraelTelmaSoup (cubes)باكيت/50 غماسرائيلتلماشوربة مكعبات

6.256.25Pack/ 50 gmIsraelOsemSoup (without noodles)باكيت /400 غماسرائيلاوسمشوربة بدون شعيرية
0.500.50Pack/ 22 gmEgyptMagiChicken soup (cubes)باكيت/ 22 غممصرماجيشوربة دجاج مكعبات
3.583.58Can/ 400 gmLocalQueenSoup with noodlesعلبة/400 غممحليكوينشوربة مع شعيرية

1.001.00Pack/ 55 gmLocalIzheimanChicken soup with noodlesباكيت /55 غممحليازحيمانشوربة دجاج مع شعيرية
Rose waterماء ورد- زهر

3.633.63Bottle/ 700 mil.LocalSanabelRose waterعبوة /700 ملمحليسنابلماء ورد 
3.573.57Bottle/ 750 mil.LocalAl- RajehRose waterعبوة /750 ملمحلي الراجحماء ورد
3.583.58Bottle/ 700 mil.LocalSanabelRose waterعبوة /700 ملمحليسنابلماء زهر

3.193.19Bottle/ 750 mil.LocalAl-Zahr Al-Tabei'iRose waterعبوة / 750 ملمحليالزهراء الطبيعيماء زهر نمر "1"
Jellyجلي

3.173.17Pack/ 95 gmIsraelOsemJelly powder (cherry flavour)باكيت/95 غماسرائيلاوسمجلي مسحوق بودرة بطعم الكرز
2.112.11Pack/ 85 gmLocalAl- ZahraJelly powder (strawberry flavour)باكيت /85 غممحليالزهراءجلي مسحوق بودرة بطعم الفراولة 
2.002.00Pack/ 95 gmLocalIzheimanJelly powder (lemon flavour)باكيت /95 غممحليازحيمانجلي مسحوق بودرة  بطعم الليمون

Caramelكراميل
2.262.26Pack/ 70 gmLocalAl- zahraCaramelباكيت/ 70 غممحليالزهراءكراميل
Ketch upكاتشب 

4.634.63Bottle/ 100 gmIsraelTamiKetch up without pepperزجاجة/ 100 غماسرائيلتاميكاتشب بدون فلفل
 5.445.44Bottle/ 340 gmIsraelOsemKetch upزجاجة / 340 غماسرائيلاوسم كاتشب عادي
8.928.92Bottle 400 gmIsraelOsemKetch up for pizzaزجاجة /400 غماسرائيلاوسمكاتشب للبيتزا

Yeastخميرة
4.724.72Pack/ 450 gmTurkeyPakmoyaYeastباكيت /450 غمتركياباكموياخميرة عادية
4.994.99Pack/ 450 gmEnglandD.S.LYeastباكيت /450 غمبريطانيادي.اس.الخميرة عادية

 4.744.74Pack/ 450 gmHollandG.LYeastباكيت /450 غمهولنداG.Lخميرة بيضاء مفرغة من الهواء
Other foodsأغذية أخرى

0.100.10Pack/ 8 gmLocalAl-hanaVanillaكيس /8غممحليالهنافانيال
0.100.10Pack/ 10 gmLocalAl-hanaBaking powderكيس/ 10 غممحليالهنابكنج باودر

Take away ready foodوجبات من خارج المنزل
Dish of chick beans (Hummos)صحن حمص
2.292.29LocalDish of chick beans (Hummos)محليصحن حمص

8.308.30LocalDish of hummos with meatمحليصحن حمص مع لحمه
2.222.22LocalDish of hummos and foulمحليصحن مسبحه
Dish of foulصحن فول
2.182.18LocalDish of foulمحليصحن فول
Sandwichesساندويشات
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1.501.50LocalBig falafel sandwichمحليساندويش فالفل كبير
4.214.21LocalShawirmah sandwichمحليساندويش شاورما
1.831.83LocalLuncheon meat sandwichمحليساندويش  مرتديال

Roasted meatلحوم مشوية
gmLocalRoasted small pieces of meat 14.3314.33250غم 250محليشقف مشوي
gmLocalRoasted kebab 12.4312.43250غم 250محليكباب مشوي
Roasted chickenدجاج مشوي

15.5015.50LocalChicken roasted on coal (fire)محليدجاج مشوي على الفحم
3.753.75LocalFried Turkey (schnitzel)محليسنتشل حبش

Pastriesمعجنات
1.501.50LocalPie with eggsمحليسفيحة بالبيض
1.301.30LocalPie with thymeمحليسفيحة بالزعتر
1.301.30LocalPie with cheeseمحليسفيحة بالجبنة
Other mealsوجبات أخرى
4.004.00LocalKuftaمحليعوايص بالكفته

1.501.50LocalPizza smallمحليبيتزا حجم صغير
Beverages & tobaccoالمشروبات والتبغ

Beveragesالمشروبات
Soft drinks and soda waterالمشروبات المرطبة والغازية

Mineral waterالمياه المعدنية
2.502.50Bottle/ 1.5 literEgyptAl- BarakehMineral waterعبوة / 1.5 لترمصرالبركةمياه معدنية
2.632.63Bottle/ 1.5 literEgyptSewahMineral waterعبوة/ 1.5 لترمصرسيوهمياه معدنية
2.652.65Bottle/ 1.5 literGreecePizosMineral waterعبوة / 1.5 لتراليونانبيزوسمياه معدنية
3.003.00Bottle/ 1.5 literIsraelEdenMineral waterعبوة / 1.5 لتراسرائيلايدنمياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية
2.002.00Can/ 330 mil.IsraelCoca colaColaعلبة/330 ملاسرائيلكوكا كوالكوال 
1.501.50Bottle/ 250 mil.IsraelCoca colaColaزجاجة /250 ملاسرائيلكوكا كوالكوال
4.004.00Bottle/ 1.5 literIsraelCoca colaColaعلبة / 1.5 لتراسرائيلكوكا كوالكوال

3.433.43Bottle/ 2 literLocalClubColaعلبة /2 لترمحليكلب كوال 
4.144.14Bottle/ 2 literIsraelPepsi colaColaعلبة / 2 لتراسرائيلبيبسي كوالكوال  
4.094.09Bottle/ 2 literIsrael7 Up7 Upعلبة / 2 لتراسرائيلسفن ابسفن اب
4.074.07Bottle/ 2 literIsraelMirindaMarinadeعلبة / 2 لتراسرائيلميرنداميرندا
Juiceالعصير

1.001.00Can/ 330 mil.IsraelSuper drinkFruit Juiceعلبة / 330 ملماسرائيلسوبر درنكعصير فواكه  
3.283.28Bottle/ 2 literIsraelSoft drinkFruit Juiceعلبة / 2 لتراسرائيلسوفت درنكعصير فواكه  
3.493.49Bottle/ 2 literIsraelCrystalFruit Juiceعلبة / 2 لتراسرائيلكريستالعصير فواكه  
1.001.00Can/ 330 mil.LocalAmirFruit Juiceعلبة/330 ملمحليأميرعصير فواكه  
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2.002.00Can/ 330 mil.IsraelMitsliFruit Juiceعلبة/330 ملاسرائيلميتسليعصير فواكه  
1.001.00Can/ 330 mil.IsraelAl- JalilFruit Juiceعلبة/330 ملاسرائيلالجليلعصير فواكه  
1.001.00Can/ 330 mil.LocalParadiseFruit Juiceعلبة /330 ملمحليبراديسعصير فواكه  
11.0011.00Bottle/ 4 literLocalSanabelFruit Juiceعلبة / 4 لترمحليسنابلعصير فواكه  
13.0413.04Bottle/ 4 literLocalAl- MulukiFruit Juiceعلبة/4 لترمحليالملوكيعصير فواكه  

Ice- creamالبوظة
gmLocalRukabAskimo ice- cream 0.730.7360غم 60محليركببوظه اسكيمو
gmLocalRukabIce- cream cornet 3.133.13100غم 100محليركبقرطوس بوظة
4.004.00BarIsraelShtrawsShtraws ice- creamقطعةاسرائيلاشتراوسبوظه اشتراوس
0.500.50BarLocalAl- ArusahAl- Arusah ice- creamقطعةمحليالعروسهبوظة العروسه
0.750.75BarLocalAl- ArusahMilk ice- creamقطعةمحليالعروسهبوظة حليب

12.5012.50Milk ice- cream (molded)لتر 2اسرائيلاشتراوسبوظة حليب قالب
Alcoholic drinksالمشروبات الروحية

Beerالبيرة
3.173.17Can/330 mil.IsraelMaccabiBeerعلبة/330 ملاسرائيلمكابيبيرة 
3.563.56Can/330 mil.HollandAmstelBeerعلبة/330 ملهولنداامستلبيرة
2.692.69Can/330 mil.GermanyBavariaBeerعلبة/330 ملالمانيابفاريابيرة

A variety of alcoholic drinksمشروبات كحولية متنوعة
11.5511.55Can/ 750 mil.LocalRamallahArrakعلبة/ 750 ملمحليرام اهللاعرق رام اهللا

12.8512.85Can/ 750 mil.LocalJubranArrakعلبة/ 750 ملمحليجبرانعرق
10.1110.11Can/ 750 mil.IsraelTrimzenSweet wineعلبة/ 750 ملاسرائيلتريمزننبيذ حلو
68.5068.50Can/ 750 mil.ScotlandWhite labelwhiskeyعلبة/ 750 ملاسكتلنداوايت ليبلويسكي
82.8182.81Can/ 750 mil.ScotlandJohnny WalkerWhiskeyعلبة/ 750 ملاسكتلنداجوني ووكرويسكي
21.0021.00Can/ 750 mil.FranceChampagneعلبة/ 750 ملفرنساشامباينا
27.0027.00Can/ 750 mil.RussiaGrantVodkaعلبة/ 750 ملروسياجرانتفودكا
21.3321.33Can/ 750 mil.Israel777Cognacعلبة/ 750 ملاسرائيلثالث سبعاتكنياك

Tobacco & cigarettesالتبغ والسجائر
Cigarettesالسجائر

Local cigarettesالسجائر المحلية
4.175.00Box/ 20 cigarettesLocalImperialعلبة /20 سيجارةمحليامبريال
3.304.50Box/ 20 cigarettesLocalWelcomeعلبة /20 سيجارةمحليولكم
3.064.00Box/ 20 cigarettesLocalFaridعلبة /20 سيجارةمحليفريد
3.304.50Box/ 20 cigarettesLocalA'liaعلبة /20 سيجارةمحليعالية
3.304.50Box/ 20 cigarettesLocalCapitalعلبة /20 سيجارةمحليكابيتال

Imported cigarettesالسجائر المستوردة
6.758.06Box/ 20 cigarettesUSAMarlboroCigarettesعلبة/20 سيجارةاميركامارلبوروسجائر

6.738.13Box/ 20 cigarettesEnglandRothmansMedium cigaretteعلبة/20 سيجارةانجلتراروثمان سجائر عادي
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5.006.50Box/ 20 cigarettesUSAL.MCigarettesعلبة/20 سيجارةاميركاال. امسجائر

6.738.06Box/ 20 cigarettesUSAKentMedium cigarettesعلبة/20 سيجارةاميركاكنتسجائر عادي
4.455.79Box/ 20 cigarettesEgyptVice RoyCigarettesعلبة/20 سيجارةاميركافايسرويسجائر
3.003.50Box/ 20 cigarettesIsraelcigarettesعلبة/20 سيجارةمصركليو باتراسجائر

4.205.00Box/ 20 cigarettesIsraelTimeShort cigarettesعلبة / 20 سيجارهاسرائيلتايم سجائر قصيرة
4.205.00Box/ 20 cigarettesIsraelBroadway (short)Short cigarettesعلبة / 20 سيجارهاسرائيلبردوي قصيرسجائر قصيرة

4.205.00Box/ 20 cigarettesIsraelSheratonCigarettesعلبة / 20 سيجارهاسرائيلشيراتونسجائر
Tobacco productsمنتجات التبغ

Raw tobaccoدخان حل
kgLocalRaw tobacco 19.4219.421كغم 1محليدخان حل
10.8310.83BoxUSACaptain BlackTobaccoعلبة اميركاكبتن بالكتوباكو
Cigarettesسيجار

cigarettesUSAKing EdwardSmall cigarettes with filter 7.407.405سجائر 5اميركاكنغ ادواردسيجار رفيع مع مصاصه
cigarettesUSAKing EdwardBig cigarettes with filter 11.3311.335سجائر 5اميركاكنغ ادواردسيجار  كبير مع مصاصه

Tobacco-Mu'assel تنباك- معسل
1.921.92Box/ 500 gmEgyptAl- NakhlehMu'assel (apple flavour)علبة/ 50 غممصرالنخلةمعسل بطعم التفاح

1.891.89Box/ 500 gmLocalAl- Haj AbedPersian tobaccoعلبة/ 500 غممحليالحاج عبدتنباك عجمي
14.2814.28Box/ 500 gmEgyptBahrini Mu'asselعلبة/ 250 غممصرمعسل بحريني

1.871.87Box/ 100 gmEgyptZaghlulMu'asselعلبة/ 100 غممصرزغلولمعسل
Fabric, Clothes & Footwearاالقمشة والمالبس واالحذية

Fabric & clothesاالقمشة والمالبس
Fabricsاالقمشة

Men clothes fabricsأقمشة المالبس الرجالية
40.2540.25MeterIsraelPolgatPolgat fabric 80% cotton-20% pure polyesterمتراسرائيلبولجاتقماش بولجات80%قطن+20%بولستير ساده
42.1442.14MeterIsraelPolgatPolgat fabric 45% wool, 55% Dayoleenمتراسرائيلبولجاتقماش بولجات 45% صوف، 55% ديولين 

36.6736.67MeterEnglandWool fabric (45% wool for summerمترانجلتراقماش صوف 45% صوف صيفي
13.0713.07MeterUSAKiferdeenKiferdeen karmoza fabricمتراميركاكفردينقماش كفردين فرموزا

13.3313.33MeterKoreaFiskozaShirt fabric (150 cm width)متركوريافزكوزاقماش قمصان  عرض 150 سم
17.0517.05MeterKoreaMeshehFabric (110 cm width)متركورياميشهقماش عادي عرض 110 سم

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية
 7.717.71MeterIsraelTeftaFabrics for the inner side of clothesمتراسرائيلتفتاقماش  بطانة للفساتين 
14.0514.05MeterIsraelDanteelInterwoven fabricمتراسرائيلدانتيلقماش  مشبك عادي
17.6417.64MeterKoreaMukumatUn ironable fabricمتركوريامكوماتقماش مشبك مطعج

20.7520.75MeterKoreaSuper qualityPure velvet fabric (115 cm width)متركورياسوبر كوليتيقماش  مخمل ساده عرض 115 سم عادي
(16.0016.00MeterKoreaGeberFabric 50% cotton- 25% linen 22% nylonمتركورياجيبر قماش 50%قطن+ 25%كتان+ 25%نايلون

10.4210.42MeterLocalBlack Panama fabric( for embroidery)مترمحليقماش بنما  اسود للتطريز
11.1411.14MeterIsraelPuplinVariegated dress fabricمتراسرائيلبوبلينقماش فستان معرق
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6.086.08MeterIsraelFestraCotton underwear fabricمتراسرائيلفستراقماش شلحات قطن

7.577.57MeterIsraelLinoPants fabric (150 cm width)متراسرائيللينوقماش سراويل عادي عرض 150 سم
18.1718.17MeterKoreaUncolored corduroyمتركورياقماش مخمل شيفون ساده

Tricot  wool fiberخيوط صوف تر يكو
26.0026.00Hank/ 1 kgIsraelAcrylanWool fiber for machine 2/32طبه/1كغماسرائيلاكرالنخيوط صوف ماكينات 32/2 

4.834.83Hank/ 100 gmIsraelAcrylanWool rollsطبه/100غماسرائيلاكرالنخيوط صوف يدوي شلل
5.215.21Hank/ 100 gmIsraelPolgatWool fiberطبه/100غماسرائيلبولجاتخيوط صوف عادي
5.045.04Hank/ 100 gmIsraelFatalkoAcrylic wool fiberطبه/100غماسرائيلفتالكوخيوط صوف اكريلك
5.335.33Hank/ 100 gmEnglandLondon sportEnglish wool fiberطبه/100غمبريطانيالندن سبورتخيوط صوف انجليزي

Ready made clothesالمالبس الجاهزة
Total ready made men clothesمالبس رجالية جاهزة

52.6752.67LocalFloridaJeans trousersمحليفلوريدابنطلون جينز
62.5062.50LocalKibitoJeans trousersمحليكبيتوبنطلون جينز
150.00150.00IsraelLevi'sJeans trousersاسرائيلليفايسبنطلون جينز
80.8380.83IsraelBlue lookJeans trousersاسرائيلبلولوكبنطلون جينز
99.3899.38IsraelX- BoyJeans trousersاسرائيلاكس بويبنطلون جينز

63.3363.33LocalFloridaCloth trousersمحليفلوريدابنطلون  قماش 
74.0074.00IsraelX- BoyLong sleeve shirtاسرائيلاكس بويقميص كم طويل قماش
60.0060.00IsraelCrockerLong sleeve shirtاسرائيلكروكرقميص كم طويل قماش
40.0040.00IsraelWiprolLong sleeve shirtاسرائيلوييرولقميص  كم طويل قماش

40.0040.00IsraelBlue starCotton blouseاسرائيلبلوستاربلوزه قطن
416.67416.67IsraelJunidiClassic cotton suitاسرائيلجنوديبدلة  قماش قطن كالسيك

300.00300.00IsraelJunidiSport suitاسرائيلجنوديبدلة قماش سبورت
550.00550.00IsraelPageerSuit (wool or polyester fabric)اسرائيلباجيربدلة  قماش صوف + بولستير

65.0065.00IsraelSeilageFiskoza blouseاسرائيلسيالجبلوزه فسكوزا
32.5032.50IsraelBesforNecktieاسرائيلبسفورربطة عنق

9.179.17IsraelLutzaCotton socks for menاسرائيللوتزاجوارب رجالية قطن
Total ready made women clothesمالبس نسائية جاهزة
220.00220.00LocalFretsaPerforated liker dressمحليفريتسافستان ليكر مخرز
102.50102.50IsraelDress for pregnantsاسرائيلفستان  للحوامل

182.00182.00IsraelLikeraEvening dressاسرائيلليكرافستان سهره ستان
61.6761.67IsraelPukerSmooth blouse for summerاسرائيلبوكربلوزة صيفية  ناعم

70.0070.00IsraelForshJeans trousersاسرائيلفورشبنطلون جينز
37.5037.50LocalLocal pyjamasمحليبجامة محلية

50.0050.00LocalNight suit (of clothes)محليطقم نوم
42.5042.50IsraelClipsCotton shirtاسرائيلكليبسقميص قماش قطن

220.00220.00IsraelPinserSuit of trousers for womenاسرائيلسبنسرطقم ستاتي بنطلون+ جاكيت
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98.7598.75Sajidah(Jilbab) Islamic dressاالردنساجدهجلباب شرعي

60.6760.67FranceOlfer T- shirt, 100% cottonفرنسااولفرتي شيرت قطن %100
 75.0075.00TurkeySito T- shirt, 100%  cottonتركياسيتوتي شيرت قطن %100
Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

20.0020.00IsraelRenlyShirt for childrenاسرائيلرنليقميص اطفال
30.0030.00IsraelRenlyTrousers for boysاسرائيلرنليبنطلون والدي

26.6726.67LocalFarraSuit for babiesمحليفراحطقم بيبي 
36.0036.00IsraelLiramSuit for childrenاسرائيلليرامطقم أطفال 
140.00140.00EnglandPretty originalDress for girlsبريطانيابريتي اورجنيالفستان بناتي
50.0050.00ItalyD.M.CSuit for childrenايطالياD.M.Cطقم اطفال
15.6715.67LocalSunBlouse for childrenمحليصن باليز اطفال

Tailoring & dressesالتفصيل والخياطة
Charges of tailoring men dressesاجور تفصيل مالبس رجالية
213.45213.45Charges of tailoring official uniform اجرة تفصيل بدلة رسمية

177.24177.24Charges of tailoring a jacket اجرة تفصيل جاكيت
32.8532.85Charges of tailoring a trousersاجرة تفصيل بنطلون
20.0020.00charges of tailoring a shirtاجرة تفصيل قميص

Charges of tailoring women dressesأجور تفصيل مالبس نسائيه
28.0028.00Charges of tailoring a skirt (maxi)اجرة تفصيل تنوره موديل ماكسي

117.50117.50Charges of a suit (jacket - trousers)اجرة تفصيل طقم ستاتي بنطلون+جاكيت
33.3333.33Charges of tailoring a dress (shanil)اجرة تفصيل فستان موديل شانيل

128.33128.33Charges of tailoring a jacketاجرة تفصيل جاكيت بازرار
Footwearاالحذية

Shoes for menأحذية رجالية
116.67116.67IsraelGallieNatural leather shoesاسرائيلجاليكندره جلد طبيعي

97.3697.36LocalFawziManufactured leather shoes with a cawtchouمحليفوزيكندره جلد صناعي نعل كاوتشوك
165.00165.00ItalyIspidoNatural leather shoeايطاليااسبيدوكندره جلد طبيعي

160.00160.00ItalyPaoloNatural leather shoe with natural leather sايطالياباولوكندره جلد طبيعي ونعل جلد عادي
119.89119.89IsraelGallieLong natural leather bootاسرائيلجاليبوط طويل جلد طبيعي

175.83175.83USARee bockShort classic natural leather bootاميركاريبوكبوط قصير كالسيك جلد طبيعي  
148.33148.33GermanyAddidasShort bootالمانيااديداسبوط قصير

107.50107.50IsraelMegaBoot - shoes (natural leather)اسرائيلميجابوط+ كندره جلد طبيعي
52.7152.71LocalForzaSpot bootمحليفورزابوط رياضي
40.2140.21LocalSuper starSpot bootمحليسوبرستاربوط رياضي
66.6766.67LocalMikeLong bootمحليمايكبوط  طويل

9.089.08LocalMalhiesPlastic slipper (ford)محليملحيسبابوج بالستيك فورد
32.5032.50LocalKingLeather slipperمحليكنجبابوج جلد
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57.5057.50IsraelGallieInterlaced sandal for men (natural leather)اسرائيلجاليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي
51.8151.81LocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)محلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي
50.0050.00LocalBamaInterlaced sandal for men (natural leather)محليباماصندل رجالي مشبك جلد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية
133.33133.33IsraelMirasolMedium heels shoesاسرائيلميراسولكندره كعب عادي 

40.0040.00LocalKing shoesShoesمحليكنج شوزكندره عادية
97.5097.50IsraelGallie- BeverlyShort bootاسرائيلجالي-بفرلي بوط قصير
51.1751.17LocalForzaMedium bootمحليفورزابوط عادي
210.00210.00USAL.A. gearMedium bootاميركاال. اي.جيربوط عادي

120.00120.00ItalyMarsoanInterlaced sandalايطاليامرسونصندل مشبك
44.7344.73LocalBamaNatural leather sandalمحليباماصندل عادي جلد طبيعي
10.2510.25LocalMalhiesSlipper( natural leather)محليملحيسبابوج  طبي جلد طبيعي

25.0025.00LocalFloridaSlipperمحليفلوريدابابوج عادي
Footwear for childrenأحذية اطفال
35.0035.00LocalAl- wafaShoes for girlsمحليالوفاكندره بناتي
45.5045.50LocalFridcoShoes for boysمحليفريدكوكندره والدي
ItalyShikoShoes for boys 55.0055.00ايطالياشيكوكندره والدي
33.0633.06LocalSuper starSandal for boysمحليسوبر ستارصندل والدي
28.1728.17LocalReemBoot for boysمحليريمبوط والدي
140.00140.00USAL.A. JeerBoot for boysأمريكاال.أي.جيربوط والدي
36.0036.00LocalBamaBoot for boysمحليبامابوط والدي

78.1378.13EgyptAmigoBoot for boys (model 220) without lightمصراميغوبوط والدي موديل220 بدون ضوء
83.7583.75EgyptAmigoBoot for boys (model 216) with lightمصراميغوبوط والدي موديل216 مع ضوء

80.0080.00IsraelGallieSandal for girlsاسرائيلجاليصندل بناتي
38.6738.67LocalBamaSandal for girlsمحليباماصندل بناتي
30.5630.56LocalReemBoot for girlsمحليريمبوط بناتي
83.3383.33IsraelGallieBoot for girlsاسرائيلجاليبوط بناتي

Dwelling facilitiesخدمات المسكن
Fuel and energyالوقود والطاقة

Electricityالكهرباء
0.470.47KilowattLocalElectricity- Kilowatt/ minimumكيلو وطمحليالكهرباء  معدل كيلو وط/  ادنى
0.400.40KilowattLocalElectricity- Kilowatt/ Extraكيلو وطمحليكهرباء معدل كيلو وط/  اضافي
0.540.54KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Minimumكيلو وطاسرائيلكهرباء معدل كيلو وط/ ادنى

0.640.64KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Extraكيلو وطاسرائيلكهرباء معدل كيلو وط/  اضافي
Gasالغاز

16.5016.50Tank/ 12 kgLocalPropane tankاسطوانة/ 12 كغممحلياسطوانة غاز
Dieselالسوالر
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
literIsraelDiesel for heating 0.940.991لتر 1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز
literIsraelKerosene 0.971.001لتر 1اسرائيلالكاز
Coalالفحم

kgLocalCoal made of citrus trees 12.002.001كغممحليفحم من خشب الحمضيات
5.005.00pkt.30pcs.IsraelCoal for narghilaباكيت/30قرصاسرائيلفحم خاص لالرجيلة 

Cubic meterLocalWaterالماء
2.222.22Cubic meterLocalOne cubic meter/ minimumمتر مكعبمحليماء معدل متر مكعب/ادنى

2.452.45Cubic meterLocalOne cubic meter/ extraمتر مكعبمحليماء  معدل متر مكعب/ اضافي
3.133.13Cubic meterIsraelOne cubic meter/ minimumمتر مكعباسرائيلماء  معدل متر مكعب/ادنى

4.284.28Cubic meterIsraelOne cubic meter/ extraمتر مكعباسرائيلماء  معدل متر مكعب/ اضافي
Furniture, household utensils & servicesاالثاث والسلع والخدمات المنزلية

Furniture and carpetاألثاث والسجاد
Furnitureاالثاث

3733.303733.30LocalBedroom furniture, made of  "sandwich" woodمحليغرفة نوم خشب ساندويتش17ملم مكونة من
Wood 17mil: bed, six door wardrobe خزانة 6 دفات+طبقتين مزدوجة +تواليت 

 with two double shelves & dresser
3625.003625.00LocalBedroom furniture, made of paintedمحليغرفة نوم خشب سبيت مدهون مكونة من
Sbiet wood- bed, six door wardrobeخزانه 6 دفات+طبقتين مزدوجة+تواليت

with two double shelves & a dresser
5560.335560.33ItalySebisianItalian bedroom (three pieces)ايطالياسبسيانغرفة نوم ايطالية 3 قطع مكونة من

 A six door wardrobe with two double خزانه 6 دفات+طبقتين مزدوجة+تواليت
shelves and dresser

1677.781677.78LocalBormaSeven benches suite of corduroy deluxeمحليبورماطقم كنبايات 7 مقاعد قماش مخمل ديلوكس
1944.331944.33IsraelSeven benches suite of Morris woodاسرائيلطقم كنبايات 7مقاعد خشب موريس 
1484.431484.43LocalMadridSeven benches suite of Romo clothمحليمدريدطقم كنبايات 7 مقاعد قماش رومو

343.13343.13LocalLocanzCocktail table suite (4 pieces of beach)محليلوكانزطقم طريبزات طاوله + 4 قطع خشب زان
(wood, painted مدهون

10.0010.00LocalPlastic cocktailsمحليطربيزات بالستيك
1039.141039.14LocalBuffet (3pieces of sandwich wood)محليبوفيه ساده 3 قطع  خشب ساندوتيش
3376.503376.50ItalyDinner table (natural wood, 6 chairs)ايطالياطاولة سفره خشب عادي +6 مقاعد

1931.671931.67ItalyDinner table made of heavy woodايطالياطاولة سفره خشب ثقيل2م بيضاوية+6مقاعد
2m2, elliptical) six chairs

202.14202.14LocalService (middle) table made of M.D.F-cocktailsمحليطاولة وسط خشب M.D.F +4 طربيزات
118.61118.61LocalT.V wooden table with two doors (normal size)محليطاولة تلفزيون خشب مع دفتين حجم عادي

111.79111.79IsraelKaterElliptical plastic table (size 135)اسرائيلكاترطاولة بالستيك بيضاوية حجم 135 
140.00140.00LocalKaterPlastic table 1.5m × 1mمحليكاترطاوله بالستيك 1.5م × 1م
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
20.6220.62IsraelKaterPlastic chairs for dinners tableاسرائيلكاتركراسي بالستيك للسفره

17.9017.90IsraelYunisPlastic chairsاسرائيليونسكراسي بالستيك مع ايدي
8.508.50IsraelKaterPlastic chair for childrenاسرائيلكاتركراسي بالستيك لألطفال

2650.002650.00ItalySima Italian salon of excellent wood,7 arm chairايطالياسيماصالون ايطالي خشب ممتاز 7 مقاعد
230.00230.00LocalDesk made of ironمحليمكتب مفرد حديد

405.00405.00LocalBaby bed (normal wood)محليسرير اطفال خشب عادي
Carpetsالسجاد

365.67365.67PieceBelgiumRoyalBelgium wool carpet 2×3قطعةبلجيكارويالسجاد بلجيكي صوف 2× 3
383.89383.89PieceIsraelDeltaImpaired nylon carpet 2×  3قطعةاسرائيلدلتاسجاد نايلون محسن2×3 
266.60266.60PieceIsraelKeshanWool carpet 2.5×3.5قطعةاسرائيلكيشانسجاد صوف 2.5×3.5

148.33148.33PieceIsraelSherazNylon carpet 1.60×2.30قطعةاسرائيلشيرازسجاد نايلون 1.60× 2.30
325.00325.00PieceBelgiumTopAcrylan carpet 3×4قطعةبلجيكاتوبسجاد اكرالن 3×4

26.0026.00M2IsraelLogoMouette, 7-9 milم2اسرائيللوجوموكيت سمك 7 -9 مل 
21.2921.29M2IsraelBiet SheimeshPure moquette, 1milم2اسرائيلبيت شيمشموكيت ساده سمك 1 مل

8.278.27M2USAApolloThin moquetteم2 اميركاابولوموكيت لباد خفيف
19.0319.03M2IsraelBorkanMoquette,  1milم2اسرائيلبركانموكيت سمك 1 مل

35.8335.83M2IsraelShumronFurs excellent moquette 1 cmم2اسرائيلشمرونموكيت فرو ممتاز 1 سم
"110.00110.00PieceLocalAbu HanafiCarper"Aقطعةمحليابو حنفيبساط نخب "أ"

Textiles & household textilesالمنسوجات والتجهيزات المنزلية
Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

64.1764.17Localwinter wool quilt (double)محليلحاف شتوي مزدوج صوف
48.7548.75IsraelUlufilSummer quilt (single)اسرائيلاولوفيللحاف صيفي مفرد

36.6936.69LocalSummer quilt (polyester cloth)محليلحاف صيفي قماش بولستير
56.2556.25IsraelAl- KharufCover (single)اسرائيلالخاروفبطانية مفرد وبر
(273.33273.33SpainRaslancover doubleاسبانيارسالنبطاينة مزدوجة

143.33143.33SpainMora -kingWool blanket - acrylan (single)اسبانيامورا -كنجحرام صوف+اكر الن مفرد
218.00218.00SpainMora- kingWool blanket - acrylan (double)اسبانيامورا -كنجحرام صوف+اكرالن مزدوج

56.7056.70IsraelPigAcrlan blanket (double)اسرائيلبيجحرام اكرالن مزدوج 
Mattressesالفرشات

261.33261.33LocalHanaBed mattress 190/160 springمحليهنافرشة تخت 160/190 سبرنج
352.00352.00LocalSuper sleepBed mattress 190/160 springمحليسوبر سليبفرشة تخت 160/190 سبرنج

54.1754.17LocalAl- JamalSpring mattress (single) 65 ×190 x 9 cmمحليالجملفرشه اسفنج مفرد65سم×190سم سمك9سم
264.34264.34LocalDiamondSpring mattress of Stan cloth 80  cmمحليديموند فرشة زمبرك قماش ستان 80 سم

Bed sheetsالشراشف
50.0050.00LocalSummer cotton bed sheet (double)محليشرشف تخت قطن مزدوج صيفي

37.7337.73ChinaBed sheetSummer cotton bed sheet (double)الصينبيدشيتشرشف تخت صيفي مزدوج
202.22202.22ItalyFlorenceBed sheet (double)ايطاليافلورنسشرشف تخت مزدوج
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152.50152.50IsraelDimaBed sheet (double)اسرائيلديماشرشف تخت مزدوج

115.84115.84LocalAlmadhunBed sheet (single)محليالمدهونشرشف سرير مطبع مفرد
47.5047.50MordanBed sheet (single)اسرائيلموردانشرشف سرير مفرد مطبع

80.0080.00SpainT.ABed sheet (double) of polyester- cottonاسبانياT.Aشرشف سرير مزدوج بولستير+ قطن
Towelsالمناشف

20.7420.74LocalBath towel 60% cotton - 40% Polyesterمحليمنشفة حمام 60% قطن + 40 بولستير
29.3329.33USACanonBath towel, cotton, medium sizeاميركاCanonمنشفه حمام قطن حجم وسط ساده

23.3323.33USACanonNormal towel of cotton, normal sizeاميريكاCanonمنشفة وجه (بشكير) قطن حجم عادي
25.2025.20IsraelHeavy towel 100% cottonاسرائيلمنشفة ثقيله 100% قطن

6.506.50LocalNormal towel 45×75  cm, 50% cottonمحليمنشفة وجه (بشكير)45×75 سم 50 % قطن
-55.0055.00USACindionA  Bathroom set towel-normal towelاميركاCindion طقم حمام منشفه+ بشكير+حفاية قطن

 cotton slipper
Curtainsالستائر

29.2429.24MeterItalySableihUncolored Stan cloth, 3 meters(width)مايطالياسابليه قماش ستان ساده عرض 3 م
30.4030.40MeterSpainRoxColored Stan cloth,  width =  280 cmماسبانياروكسقماش ستان ملون عرض 280 م
35.8635.86MeterItalySableihSoft embroid cloth, 3 meters (width)مايطالياسابليهقماش تطريز خفيف عرض 3م
35.1035.10MeterSpainJedcarSpanish cloth, 280 cmماسبانياجيدكارقماش اسباني عرض 280 م

Other furnishingsتجهيزات اخرى
27.6927.69LocalBeit SahurPlastic mat, M size 2.5m×20mمحليبيت ساحورحصيرة بالستيك وسط 2.5م × 20 م

15.3315.33LocalPillows made of cotton with coverمحليمخدات محشيه قطن مع وجه
7.407.40LocalPillows made of sponge, with cover 8 cmمحلي مخدات اسفنج قطن سمك 8 سم مع وجه 

23.0023.00ChinaSalonPraying carpetالصينصالون مصلى مخمل
Household appliancesاالجهزة المنزلية

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية
4219.334219.33IsraelAmcorPresetting refrigerator, 21 feetاسرائيلامكورثالجة 21 قدم برستينج

7600.007600.00USAGeneral electric585 refrigerator, 24 feet (air cooling)امريكاجنرال الكتريك ثالجة 24 قدم موديل585 تبريد هواء
2280.002280.00ItalyOcean13 feet refrigeratorايطاليااوشنثالجة 13 قدم
4256.254256.25USAWestinghouse18 feet refrigeratorاميركاوستنغ هاوس ثالجة 18 قدم
4500.004500.00KoreaGold star444 liter refrigeratorكورياجولد ستارثالجة 444 لتر
3650.003650.00IsraelSilver line19 feet refrigeratorاسرائيلسلفرالينثالجة 19 قدم

Washing machinesالغساالت الكهريائية
2106.732106.73IsraelCrystalDouble basin, half automatic, 5 kgاسرائيلكريستالغسالة حوضين 1/2 اتوماتيك 5 كغم

/A 450 1966.061966.06ايطاليااوشنغسالة حوض فل اتوماتيك 5 كغمIsraelOceanSingle basin, full automatic, 5 kg 450/A
765.00765.00ItalySuper star6 kg tank washing machineايطالياسوبر ستارغسالة برميل 6 كغم
479.33479.33LocalSuper light4  kg tank washing machineمحليسوبر اليتغسالة برميل 4 كغم

530.09530.09LocalLeon6  kg tank washing machine (steel)محليليونغسالة برميل ستيل 6 كغم
550.00550.00FranceCalor1.5 kg plastic tank washing machineفرنساكالورغسالة برميل بالستيك 1.5 كغم
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2800.002800.00USAGeneral electric7500 automatic washing machineاميركاجنرال الكتريكغسالة اتوماتيك 7500 
Gas stoves/ cookersافران وطباخات الغاز

2250.002250.00ItalyLeon gasNickel stove 90×60, model 8570ايطالياليون جازفرن غاز نيكل 90×60 موديل8570
2820.002820.00ItalyUniversalNickel stove 90×60ايطاليايونيفر سالفرن غاز نيكل 90×60

1975.001975.00JordanRumNickel stove 80×50األردنرم فرن غاز نيكل 80× 50
2870.002870.00ItalyOceanSteel stove 60×90ايطاليااوشنفرن غاز 60×90 ستيل

183.33183.33LocalSharaf3 head cooker, model 3002محليشرفطباخ غاز ثالث عيون موديل3002
375.85375.85ItalyLanker4 head cookerايطالياالنكرطباخ غاز اربع عيون

2828.572828.57ItalyFire gasStove 60×90ايطاليافايرجازفرن غاز 60×90
1358.331358.33ItalyBoryalStove 50×50ايطاليابوريالفرن غاز  50×55

Sewing & mending machinesماكينات الخياطة والتريكو
557.12557.12EnglandSingerSewing machineبريطانياسينجرماكنة خياطه بدون كهرباء 

1000.001000.00Hak centerElectric sewing & embroidery machineهاكسنترماكنة خياطه كهربائية+تطريز
491.00491.00TaiwanMercedesSewing machine - tableتايوانمرسيدسماكنة خياطة بدون كهرباء+ طاولة

1975.001975.00TaiwanKerderStitching machineتايوانكيردرماكنة درزة بدون كهرباء
2425.002425.00JapanBrotherElectric sewing machineاليابانبرذرماكينه خياطه كهربائية
4125.004125.00ChinaVenusSewing machine (3 threads)الصينفينوسماكنة حبكة 3 خيطان
 5500.005500.00JapanBrotherTricot machine (computer)اليابانبرذرماكية تريكون كمبيوتر

5100.005100.00GermanyAmbselTricot machine (computer) 6000المانياامبسلماكنة تريكو كمبيوتر-6000
Heatersالدفايات

177.50177.50JapanFogikaKerosene heaterاليابانفوجيكاصوبة كاز
200.00200.00JordanA'la'' EddinKerosene heaterاألردنعالء الدينصوبة كاز
620.83620.83ItalyToyositKerosene heaterايطالياتويوستصوبة غاز

3R-595.75595.75تركيااوميجاصوبة غاز ثالث عيونTurkeyOmegaGas heater with 3 heads- R3
492.78492.78SpainSuper sirGas heaterاسبانياسوبر سيرصوبة غاز

83.7583.75IsraelElectric heater (3 electric candles)اسرائيلصوبة كهرباء 3 شمعات
Other household appliancesاجهزة منزلية أخرى

375.83375.83JapanPanasonicNormal telephone device (with buttonsاليابانبانسونيكتلفون عادي ازرار + 8 ارقام ذاكره
8 memory digits

150.00150.00ItalySound rightNormal telephone with buttons-7737ايطالياساونددرايتتلفون عادي ازرار -7737
132.50132.50FranceTeffalVapor iron with filterفرنساتيفالمكوى بخار مع فلتر

125.07125.07SingaporePhilipsElectric vapor iron- 1487سنغافورهفيلبسمكوى كهرباء بخار-1487
77.9777.97ChinaKromixVapor ironالصينكرومكسمكوى بخار

88.3388.33TaiwanSuper starVapor iron (small size)تايوانسوبر ستارمكوى كهرباء حجم صغير
112.14112.14IsraelOmegaTable fanاسرائيلاوميجامروحة طاوله
113.33113.33KoreaMaghTable fanكورياماغمروحة  طاوله

315.00315.00KoreaElectaVertical fan with (remote control)كورياالكتامروحة مع رموت كنترول عمودية
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160.00160.00ChinaAtlasLong stick fan - small bulbالصيناطلسمروحة مع قصبه+ نواسة

762.50762.50GermanySeminsVacuum cleaner 1100 (remote control)المانياسيمنزمكنسة كهرائية 1100 مع تحكم
645.00645.00KoreaGold starVacuum cleaner 1300كورياجولد ستارمكنسة كهربائية 1300

370.00370.00IsraelElectaToasterاسرائيلالكتاتوستر
545.00545.00GermanyBrownFood mixerالمانيابراونخالط محضرة طعام

827.14827.14FranceMoulinexComplete set of Moulinexفرنسامولنكسمولنكس طقم كامل محضرة طعام
172.50172.50GermanyBrownNickel hair dryer, 1300 wattالمانيابراونسشوار شعر نيكل 1300 وط 

Household utensilsاواني وادوات منزلية
Glassware utensilsأواني من الزجاج

107.50107.50ItalyTefanehNormal set of hazel plates (6 plates)ايطالياتيفانيهطقم صحون عادي عسلي(6 صحون)
19.3019.30FranceArcopalSet of plates (6)فرنسااركبالطقم صحون زجاج (6 صحون)

109.44109.44GermanyBavariaSet of plates (18)المانيابفارياطقم صحون (18 صحن)
31.8931.89FranceArcopalSet of plates for fruit (6)فرنسااركبالطقم صحون فواكه (6 صحون)

10.3910.39ArgentinaFlat plates (6)االرجنتينطقم صحون مفروده (6 صحون)
17.6717.67ItalyAmizSet of glasses (6 glasses)ايطالياأميزكاسات شراب (6 كاسات)

11.2911.29FranceDuralexSet of tea cups (6)فرنسادورالكسكاسات شاي مفروده (6 كاسات)
29.4529.45FranceArcorocSet of coffee cups, black & rosy (6)فرنسااركوركطقم فناجين قهوه اسود مورد (6فناجين)

15.5015.50TurkeyJouce bamberalWater glasses (6)تركياجوس بمبرلركاسات ماء (6كاسات)
25.3825.38FranceDuralexTea cups (6)فرنسادورالكسطقم فناجين شاي (6 فناجين)
Utensils of china & potteryأواني من الصيني أو الفخار

44.3644.36ChinaA set of milk glasses & a jug (6)الصينطقم كاسات حليب مع ابريق (6 كاسات )
39.7839.78ChinaA set of flat plates (12), 7 inchesالصين طقم صحون مفطحة (12 صحن )7 انش

17.1317.13ItalyBeizisA set of dished small bowls (6)ايطاليابيزسطقم صحون زبادي مجور (6 صحون)
Utensils of Aluminumاواني من األلمنيوم
41.4341.43IsraelMister chiefA set of casseroles (3 pieces)اسرائيلمسترشفطقم طناجر 3 قطع

25.2525.25PortugalStalisA set of knives, forks & spoons (24 piece)البرتغالستاليسطقم سكاكين + شوك+ مالعق 24 قطعة
14.0014.00LocalBig bawl for doughingمحليجاط عجين كبير 

13.5813.58IsraelKettle for tea No. 18اسرائيلابريق شاي  نمره 18
27.2727.27LocalAl -Ettehad A set of casseroles (3 piece)محلياالتحادطقم طناجر 3 قطع

23.3323.33LocalAbu E'inElectric casserole (small size)محليابو عينطنجرة كهرباء حجم صغير 
Utensils of steelاواني من الستيل

247.63247.63GreeceMakfyapressure cooker, 10 litersاليونانماكفياطنجرة ضغط 10 لتر
270.22270.22FranceSebPressure cooker, 8 litersفرنساسب  طنجرة ضغط 8 لتر

34.0334.03FranceFrying pan, size 24 cmفرنساتيفالمقلي عادي حجم ( 24 سم)
21.0021.00GermanyMaximFrying pan, small sizeالمانياماكسممقلى حجم صغير

45.0045.00ItalyBramisTray, medium sizeايطاليابراميسصينية ستانلس حجم وسط
18.0018.00IsraelFlibuTray for stove, 27×27 cmاسرائيلفلبوصينية فرن 27سم×27سم
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13.8313.83IsraelLozistaTray for tea, mediumاسرائيللوزستاصينية شاي حجم وسط

24.9224.92ChinaKettle for tea, 1.5 litersالصينابريق شاي ستانلس 1.5 لتر
228.33228.33FranceTeffalCasseroles (3 pieces)فرنساتيفالطقم طناجر 3 قطع

10.0010.00IsraelBilboFilter for washing basinاسرائيلبلبومصفاة مجلي
21.3421.34HerdsmanPlastic spoons (12)هيردمانطقم مالعق يد بالستيكية 12 ملعقة

0.000.00Electric bulbs & installationsمصابيح كهربائية وتمديدات
1.501.50HungaryTingisramNormal lamb, 100 wattهنغارياتنغسراملمبة كهرباء عادية 100 وط

17.1017.10GermanyAusramGas lamb, 160 wattالمانيااوسراملمبة غاز 160 وط
4.114.11EuropeElisaNormal sport lambاروباايلسالمبة سبورت عادي
5.425.42IsraelAtlasNeon lamb, 40 wattاسرائيلأطلسلمبة نيون 40 وط
2.672.67IsraelTaderanColored lamb, 25 wattاسرائيلتدرانلمبة ملونة 25 وط

14.0514.05IsraelJashNeon, 40 wattاسرائيلجاششاصي نيون 40 وط
10.8810.88IsraelDeluxCircular neon lambاسرائيلدلوكسلمبه نيون كعكه

11.5211.52GermanySeminzHalf automatic fuse, 16 Amberالمانياسيمنزفيوز1/2 اتوماتيك 16 امبير
7.327.32IsraelHilbuOn/off key (double)اسرائيلهيلبومفاتيح لمبات مجوز

Other household utensilsادوات منزلية متنوعة
2.412.41IsraelNormal plastic jug (for water)اسرائيلشاف ماء بالستيك عادي

5.335.33IsraelPlastic basket (for vegetables)اسرائيلسلة خضار بالستيك
14.0414.04Local4 shelves plastic basket (for vegetables)محليحمالة خضار بالستيك للمطبخ 4 طبقات

1.391.39LocalPlastic dustpanمحليمجرود بالستيك
2.222.22IsraelPlastic filter (for washing basins)اسرائيلمصفاة بالستيك للمجلي
4.254.25IsraelKetarBathroom brushاسرائيلكيترفرشاة حمام مفتوحة

2.582.58IsraelBalabytPotato peeling toolاسرائيلبيالبايتقشارة بطاطا
 10.7210.72IsraelAlbuePlastic carrier (for dishes, cups, etc.)اسرائيلالبيوحمالة جلي بالستيك طبقتين

Two shelves
7.107.10IsraelKetarPlastic instrument for chopping (big size)اسرائيلكيترمفرمه حجم كبير

8.508.50TaiwanGas lighterتايوانوالعة للغاز
Household operationsلوازم واعمال منزلية

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف
3.503.50Gallon, 4 litersLocalAlbattaChlorineعبوة/ 4 لترمحليالبطةكلور

3.033.03Gallon, 4 litersLocalAlbattaCleaning acidعبوة/ 1لترمحليالبطةماء النار
5.335.33Gallon, 4 litersLocalStarPanel cleanerعبوة/ 4 لترمحليستارمسحوق للبالط
16.0316.03Gallon, 2 litersUSAAjaksPanel cleanerعبوة/ 2 لتراميركااجاكسمسحوق للبالط

5.355.35Gallon, 1 literLocalStarCleaning soap (liquid)عبوة/ 1لترمحليستارصابون جلي سائل
19.2619.26Pack/3 kgIsraelCleanCleaning soap (paste)عبوة/3 كغماسرائيلكلينصابون جلي معجون
7.827.82Gallon/ 1 literIsraelPalmoliveCleaning soap (liquid)عبوة/ 1لتراسرائيلبالموليفصابون جلي سائل
33.3933.39Gallon/ 4.5 kgGermanyPersilWashing powderباكيت/4.5 كغمالمانيابرسيلمسحوق غسيل
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3.913.91Gallon/ 1 kgGermanyStarWashing powderباكيت/1 كغممحليستارمسحوق غسيل
4.904.90Gallon/ 1 kgGermanyZuhurWashing powderباكيت/1 كغممحليزهورمسحوق غسيل
14.4614.46Gallon/ 5 kgGermanyShineWashing powderباكيت/5 كغممحليشاينمسحوق غسيل

Detergents & polishing materialsالمطهرات ومواد التلميع
10.1410.14Bottle, 550 milItalyDetulDetergentعبوة /550 ملايطالياديتولمطهر
6.816.81Bottle, 750 milEnglandSuper cardDetergentعبوة 750 ملبريطانياسوبر كاردمطهر

6.756.75Bottle, 1 literLocalWaxPanel polisher (liquid)عبوة/ 1لترمحليواكسسائل تلميع البالط
4.754.75Bottle, 750milLocalLordGlass polisherعبوة 750 ملمحليلوردملمع زجاج

5.605.60Bottle, 1 literLocalStarGlass polisher (liquid)عبوة/ 1لترمحليستارسائل تلميع زجاج
6.996.99Bottle, 360milEnglandBildedgeFurniture polisher (spray)عبوة/360 ملانجلترابيلدجملمع اثاث ومزيل غبار بخاخ

Insecticidesمبيدات حشرية
3.873.87LocalGluetixInsecticide (powder)محليجلوتكسمبيد حشري بودره
8.508.50Bottle 300 gmLocalFlackInsecticide (liquid)عبوة/ 300 غممحليفالكمبيد حشري سائل
7.937.93Bottle/ 400 gmFranceBiff BafInsecticide (liquid)عبوة /400 غمفرنسابف بافمبيد حشري سائل
12.5012.50Bottle/ 630milIsraelK-700Insecticide (liquid)عبوة /630 ملاسرائيلK-700مبيد حشري سائل

Air freshenerملطفات جو
4.004.00Can, 300milEnglandSharmAir freshenerعبوة/300 ملبريطانياشارممعطر للجو 

4.924.92Can, 300milAreockAir freshener, Jasmineعبوة/300 ملايرويكملطف بخاخ برائحة الياسمين
4.674.67Can, 300milIsraelTonAir freshener flowerعبوة/300 ملاسرائيلTonملطف جو برائحة الورد
2.002.00IsraelArzCider tree freshener (for cars)اسرائيلأرزشجرة معطره للسيارات

Handkerchiefs & sanitary towelsمناديل وفوط صحية ورقية
6.386.38Pack/ 1 kgLocalNawai'mHandkerchiefsباكيت/ 1 كغممحلينواعممناديل 

7.847.84Pocket/ 2 kgLocalAlqitHandkerchiefsباكيت/ 1 كغممحليالقطمناديل  
2.952.95Pocket/ 100 piecesLocalTakoHandkerchiefsباكيت/100 منديلمحليتاكومناديل  

5.175.17Pocket/ 200 piecesBritainKleenexHandkerchiefs, small sizeباكيت/200 منديلبريطانياكلينكسمناديل  حجم صغير
7.757.75Pack, 1750 gmLocalFineHandkerchiefsكيس/1750 غممحليفاينمناديل 

11.4511.45Pack, 3.5 kgIsraelAl-MuthallathToilet papers (48 rolls)كيس/3.5 كغماسرائيلالمثلثورق تواليت 48 لفه
13.0013.00PackIsraelAlwaysSanitary towelsباكيتاسرائيلالويسفوط للسيدات

17.0617.06Pack, 5 kgLocalMandySmall size diapers for infants (40)كيس/5 كغممحليمانديفوط أطفال 40 قطعة حجم صغير
XL 18.5918.59كيس/3 كغممحليالكي بيبيفوط اطفال 28 حجم كبيرPack, 3 kgLocalLuck babyXL diapers for children (28)

Other household operationsلوازم منزلية متنوعة
3.243.24Can, 75 milFranceKiwiColoring paste (for shoes)عبوة/ 75 ملفرنساكيوياصباغ احذية معجون

3.203.20Can, 75 milItalyBritcoPolishing liquids (for shoes)عبوة/75 ملايطاليابريتكوااصباغ احذية سائل ( ملمع)
4.404.40LocalBroom (of straw)محليمكنسة قش

3.603.60LocalPlastic broom without stickمحليمكنسة بالستيك بدون عصا
2.312.31LocalSqueegee without  stickمحيكشاطة بالستيك بدون عصا

0.200.20MatchIsraelNurMatchesكبريتهاسرائيلNURكبريت
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2.062.06Box of matchesIsraelNurMatchesصندوقاسرائيلNURكبريت

Household servicesالخدمات المنزلية
Washing, cleaning, ironingغسيل، تنظيف، كي

10.3410.34Washing a big blanket (single)غسيل حرام كبير مفرد
18.1618.16Washing a big blanket (double)غسيل حرام مزدوج

11.6411.64Washing a uniform - ironingغسيل بدلة رسيمة + كي
6.826.82Washing a cloth-Jacket ironingغسيل جاكيت قماش +كي

6.916.91Washing a sweater - ironingغسيل سويتر+كي
3.423.42Washing a trousers - ironingغسيل+كي بنطلون
 3.073.07Washing a shirt - ironingغسيل+كي قميص

7.787.78Washing a dressكي فستان
4.454.45Ironing a skirtكي تنوره

Transportation and communicationالنقل واالتصاالت
Personal means of transportation & communicationوسائل االتصاالت الشخصية

Salon carsسيارات الصالون
41600.0041600.00ItalyFiatFiat UNO 570, motor 1372 model 1994ايطاليافياتفيات أونو 570 قوة ماتور 1372،1994
68500.0068500.00ItalyFiatFiat tempra 106, motor 1600, model 1995ايطاليافياتفيات تبمرا 106قوة ماتور 1600، 1995

62900.0062900.00KoreaDayoDayo super, motor, 1500, 1995كوريادايودايو سوبر  قوة ماتور1500، 1995
54000.0054000.00SpainSiatSiat Apiza, motor 1600, 1995اسبانياسياتسيات ابيزا قوة ماتور 1600، 1995
64500.0064500.00SpainSiatSiat todo, motor 1600, 1995اسبانياسياتسيات تودو قوة ماتور1600، 1995

84400.0084400.00GermanyWolks WagonWolks Bolo 1800, 1995المانيافولكس فاجنفولكس بولو قوة ماتور1800 ، 1995
84400.0084400.00GermanyWolks WagonWolks fanto 1800, 1995المانيافولكس فاجنفولكس فانتو قوة ماتور  1800،1995

Bicyclesدراجات
368.00368.00TaiwanMountainBicycle, 26 inch diameterتايوانماوتنيندراجة هوائية قطر 26 انش
371.00371.00TaiwanBasedBicycle, 26 inch diameterتايوانبيسددراجة هوائية قطر 26 انش
228.48228.48TaiwanB.M.XBicycle, 20 inch diameterتايوانB.M.Xدراجة هوائية قطر20 انش
198.13198.13TaiwanB.M.XBicycle, 12 inch diameterتايوانB.M.Xدراجة هوائية قطر 16 انش

Accessories for means of transportationتشغيل وسائط النقل
Tiresاالطارات

GR 135/13 110.63110.63اليابانانسوإطار ستيلJapanInsuSteel tire, 13/135 Gr
GR 185/13 143.33143.33اسرائيلاليانسإطار ستيلIsraelAliansSteel tire, 13/185/ GR

121.00121.00KoreaHankukKitan tire, 13/155كورياهانكوكإطار كتان 155/13
130.05130.05IsraelAliansSteel tire 13/175GRاسرائيلاليانسإطار ستيل 175/13
110.00110.00SlovakiaBarumSteel tire 13/145سلوفاكيابارومإطار ستيل 145/13
160.00160.00KoreaYokohamaSteel tire 13/70كوريايوكاهاماإطار ستيل 70/13
225.00225.00FranceMikelanSteel tire 14/135فرنساميشالنإطار ستيل 135/14
142.67142.67USAMarshalSteel tire 14/185اميركامارشالإطار ستيل 185/14

CPI1<=>Cpi1_2  43 نشرة األسعار: المجلد األول، عدد2-1



Palestinian Central Bureau of Statisticsدائرة االحصاء المركزية الفلسطينية 
Average  Consumer Prices in the West Bank, Sept. -Oct. 1995متوسطات أسعار المستهلك  في الضفة الغربية، ايلول- تشرين أول 1995

Purchase unitOriginBrandItem Descriptionتشرين OCT 1.ايلول    SEP.وحدة الشراءالمنشأالماركةالسلعة واوصافها

N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
161.00161.00USAMarshalSteel tire 14/185اميركامارشالإطارستيل 185/15

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار
36.1036.10IsraelFriendixFront Mercedes 250 break, 86-94اسرائيلفريندكسبريك مرسيدس 250 من 86-94 امامي

18.5718.57IsraelFriendixFront Fiat break, 82-94اسرائيلفريندكسبريك فيات امامي من94-82
9.569.56TaiwanToffei14 inch wipersتايوانتوفيمساحات 14 انش
10.6910.69TaiwanToffei18 inch wipersتايوانتوفيمساحات 18 انش
12.9912.99TaiwanS.D.R20 inch wipersتايوانS.D.Rمساحات 20 انش
30.0030.00GermanyBush26 inch wipersالمانيابوشمساحات 20 انش

32.0032.00EnglandA.CBogie for Opel AsconaانجلتراA.Cبوجيات سيارة اوبل اسكونا
24.0024.00GermanyBushBogie for Mercilessالمانيابوشبوجيات سيارة مرسيدس

24.8824.88JapanN.J.KBogie for SuparuاليابانN.J.Kبوجيات سوبارو
7.707.70ItalyPlatinum for Fiatايطاليابالتين سيارة فيات

9.729.72JapanPlatinum for Suparuاليابانبالتين سيارة سوبارو
8.758.75GermanyBushPlatinum for Opelالمانيابوشبالتين سيارة أوبل

9.969.96GermanyMarathonCar fan string 95/10المانياماراثونقشاط مروحة سيارة 10/95
12.0012.00Filter oil for Mercedesفلتر زيت مرسيدس
11.9611.96Filter oil for Suparuفلتر زيت سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات
literIsraelPadscoExcellent gasoline 96 12.232.271لتراسرائيلبادسكوبنزين 96 ممتاز
literIsraelPadscoGasoline 91 12.162.311لتراسرائيلبادسكوبنزين  91 عادي

literIsraelPadscoGasoline 95 (without lead) 12.222.211لتراسرائيلبادسكوبنزين 95 بدون رصاص
literIsraelPadscoDiesel 10.940.991لتراسرائيلبادسكوسوالر

Oil for carsزيوت السيارات
kgIsraelSonolMotor oil 40 24.6424.6415علبة/5 كغماسرائيلسونولزيت ماتور40 

kgIsraelCandleMotor oil 40 20.1820.1814علبة/ 4 كغماسرائيلكاندلزيت  ماتور 40
literIsraelPen DexMotor oil 40 1/2 4.504.501علبة 1/2 لتراسرائيلبن دكسزيت ماتور
literIsraelCastrolMotor oil 5.925.921علبة/1لتراسرائيلكاستورلزيت ماتور

literIsraelPazMotor oil 40 5.755.751علبة/ 1لتراسرائيلباززيت ماتور 40
literIsraelSonolGear oil 6.606.601علبة/ 1لتراسرائيلسونولزيت جير

literIsraelPazPower steering oil 7.137.131علبة/ 1 لتراسرائيلباززيت استيرنغ بور
literEnglandS.T.PBreak oil 4.704.701.35علبة/ 0.35 ملبريطانياS.T.Pزيت بريك

Insuranceالتأمين
,1652.071489.60Third party insurance for a private carتأمين طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة

Motor 2000ماتور 2000 
,1473.421351.74Third party insurance for a private carتأمين طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

Motor 1600ماتور 1600 
,1284.141284.14Third party insurance for a private carتأمين طرف ثالث لسياة خصوصي، قوة 
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Motor 900ماتور 900 

,1401.571139.30Compulsory insurance for a private carتأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة 
Motor 2000ماتور 2000

,1151.671151.30Compulsory insurance for a private carتأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة
Motor 1600ماتور 1600 

,955.76955.76Compulsory insurance for a private carتأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة 
Motor 900ماتور 900 

Washing and lubrication of carsغسيل وتشحيم السيارات
8.938.93Body washing (car)غسيل بودي

15.4315.43Body washing - motorغسيل بودي+ ماتور
13.5013.50Private car lubricationتشحيم سيارة خصوصي

Other expenditure (parking, driving lessons..)نفقات اخرى  (مواقف، تعليم....)
3.333.33Wage for car parking (for 1 hour)اجرة موقف سيارة لساعة واحدة
51.8851.88Driving lesson for a private carدرس تعليم سيارة خصوصي

61.8861.88Driving lessons for a lorryدرس تعليم سيارة شحن
800.00800.00Driving lessons for a public carدورة تعليم سيارة عمومي
800.00800.00Driving lessons for a busدورة تعليم سيارة باص

Public transport servicesخدمات النقل العامة 
Taxi cab servicesخدمات سيارات االجرة

5.005.00Taxi fare (special drive) inside Jeninاجرة تاكسي طلب داخل مدينة جنين
25.0025.00Taxi fare from Jenin - the bridgeاجرة تاكسي جنين - الجسر

5.005.00Taxi fare (special drive) inside Tulkarmاجرة تاكسي طلب داخل مدينة طولكرم
42.5042.50Taxi fare from Tulkarm- The bridgeاجرة تاكسي طولكرم - الجسر
4.004.00Taxi fare from Tulkarm- Nablusاجرة تاكسي طولكرم - نابلس
6.006.00Taxi fare from Tulkarm- Qalqilyaاجرة تاكسي طولكرم - قلقيلية
24.0024.00Taxi fare from Qalqilya - The bridgeاجرة تاكسي قلقيلية - الجسر
6.006.00Taxi fare from Qalqilya - Nablusاجرة تاكسي قلقيلية -  نابلس

3.003.00Taxi fare (special drive) inside Nablusاجرة تاكسي طلب داخل مدينة نابلس
20.0020.00Taxi fare from Nablus - The bridgeاجرة تاكسي نابلس - الجسر
8.008.00Taxi fare from Nablus - Jeninاجرة تاكسي نابلس - جنين

9.009.00Taxi fare from Nablus - Ramallahاجرة تاكسي نابلس - رام اهللا
4.004.00Taxi fare (special drive) inside Ramallahاجرة تاكسي طلب داخل مدينة رام اهللا

2.502.50Taxi fare from Ramallah- Jerusalem (direct)اجرة تاكسي رام اهللا - القدس  (مباشر)
4.004.00Taxi fare from Ramallah- A'nata- Jerusalemاجرة تاكسي رام اهللا - عناتا - القدس

7.007.00Taxi fare from Ramallah- Jerichoاجرة تاكسي رام اهللا - اريحا
15.0015.00Taxi fare from Bethlehem- Ramallahاجرة تاكسي بيت لحم - رام اهللا
2.502.50Taxi fare from Bethlehem - Hebronاجرة تاكسي بيت لحم - الخليل
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Bus servicesخدمات الباص

18.0018.00Bus fare from Jenin- The bridgeاجرة باص جنين - الجسر
18.0018.00Bus fare from Tulkarm- The bridgeاجرة باص طولكرم - الجسر
2.502.50Bus fare from Tulkarm- Nablusاجرة باص طولكرم - نابلس
1.001.00Bus fare inside Qalqilyaاجرة باص داخل مدينة قلقيلية
15.0015.00Bus fare from Qalqilya- The bridgeاجرة باص قلقيلية - الجسر
4.004.00Bus fare from Qalqilya- Nablusاجرة باص قلقيلية - نابلس

0.500.50Bus fare inside Nablusاجرة باص داخل مدينة  نابلس 
10.0010.00Bus fare from Nablus- the bridgeاجرة باص نابلس - الجسر
6.006.00Bus far from Nablus- Jeninاجرة باص نابلس - جنين

5.005.00Bus fare from Nablus- Ramallahاجرة باص نابلس - رام اهللا
1.501.50Bus fare from Ramallah- Jerusalem (direct)اجرة باص رام اهللا - القدس (مباشر)

2.502.50Bus fare from Bethlehem- Jerusalemاجرة باص بيت لحم - القدس
3.003.00Bus fare from Hebron- Jerusalemاجرة باص الخليل - القدس

Means of Communicationاالتصاالت
Telephone & Fax الهاتف والفاكس

(Telefax) 5.605.60فاكس داخل البالد بنظامInternal Tele-fax
First pageالصفحة األولى

1.701.70For every additional pageعن كل صفحة اضافية
(Telefax) 17.9017.90فاكس خارج البالد بنظامExternal tele- fax

First pageالصفحة األولى
9.009.00For every additional pageعن كل صفحة اضافية

0.900.90Fare for internal callدقيقةاجرة  مكالمة داخلية خارج المدن
6.006.00External call charges (to Jordan)دقيقةاجرة  مكالمة خارجية لألردن

8.258.25External call charges (to Gulf counties)دقيقةاجرة  مكالمة خارجية لدول الخليج
8.258.25External call charges (to Africa countries)دقيقةاجرة مكالمة خارجية لدول افريقيا

6.506.50External call charges (to USA)دقيقةاجرة  مكالمة خارجية اميركا
6.506.50External call charges (to South USA)دقيقةاجرة  مكالمة خارجية اميركا الجنوبية

6.506.50External call charges (to Europe)دقيقةاجرة  مكالمة خارجية أوربا
Mailالبريد 

1.501.50Letter by air mail (20gm) forرسالة بريد جوي لغاية 20 غم الى
Europe, Egypt, Jordanأوروبا ومصر واألردن

1.801.80Letter by air mail (20gm)forرسالة بريد جوي لغاية 20 غم الى
USA, Africa, Asiaاميركا وافريقيا واسيا

2.202.20Letter by air mail (20gm) forرسالة بريد جوي لغاية 20 غم
Brazil, Latin USAالبرازيل واميركا الالتينية

2.502.50Letter by air mail (20-50gm)forرسالة بريد جوي من 20 -50 غم الى
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Europe, Egypt, Jordanأوربا ومصر واألردن

3.403.40Letter by air mail (20-50gm) forرسالة بريد جوي من 20 -50 الى
USA, Africa, Asiaاميركا وافريقيا واسيا

4.004.00Letter by air mail (20-50gm) forرسالة بريد جوي من 20 -50 غم الى
Brazil, Latin USAالبرازيل واميركا الالتينية

1.001.00Internal letter (20gm)رسالة عادية داخلية 20 غم
1.801.80Internal parcel (1-100gm)رسالة غير عادية داخلية 1-100 غم

1.201.20External letter by surface mail (20gm)رسالة خارجية بريد سطحي لغاية 20 غم
2.202.20External letter by surface mail (50-100gm)رسالة خارجية بريد سطحي من50-100 غم

Telegraph & Telexالبرق والتلكس
16.5016.50Internal telegraph (the first 10 words)برقية داخلية 10 كلمات األولى

0.100.10Each additional wordكل كلمة اضافية
23.2023.20External telegraph (the first 10 words)برقية خارجية  10 كلمات األولى

 1.101.10Each additional wordكل  كلمة اضافية
79.0079.00Telegraphic addressعنوان برقي لمدة سنه

Education servicesخدمات التعليم
Education feesالرسوم التعليمية

Kindergartensرياض اطفال 
705.42705.42AnnuallyFees for kindergartens - transportسنويارسوم رياض اطفال + مواصالت

479.50479.50AnnuallyFees for kindergartens - transportسنويارسوم رياص اطفال  بدون مواصالت
Basic educationتعليم اساسي

630.00630.00AnnuallyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم اساسي خاص
Secondary educationتعليم ثانوي

1213.801213.80AnnuallyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص 
Stationeryأدوات تعليمية

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة
0.520.52IsraelRafirRubber tipped pencilاسرائيلرفيرقلم رصاص مع محايه
3.333.33Dozen/ 6 pencilChinaRubber tipped pencilدزينة/ 6اقالمالصينقلم رصاص مع محاية

0.430.43IsraelAnbierPencilاسرائيلانبايرقلم رصاص 
4.234.23IsraelPilotFountain penاسرائيلبايلوتقلم حبر سائل
0.510.51ItalyBICBall- point penايطاليابيجقلم حبر جاف
0.490.49TaiwanPranuBall- point penتايوانبرانوقلم حبر جاف
0.500.50FranceRenoldBall- point penفرنسارينولدقلم حبر جاف

9.949.94PenEnglandParkerOriginal ball- point penقلمبريطانياباركرقلم حبر جاف أصلي
3.503.50PenJapanFulomaster penقلمالياباناتالين 90 قلم فلو ماستر

0.420.42RulerChinaFlimsy wood ruler (30 cm)مسطرةالصينمسطرة خشب 30 سم رقيقة
3.083.08RulerSteel ruler (30 cm)مسطرةمسطرة  معدن 30 سم
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0.610.61RulerChinaPlastic ruler (30 cm)مسطرةالصينمسطرة بالستيك عادية 30 سم

0.510.51RulerPlastic ruler (with pictures (25 cm)مسطرةمسطرة بالستيك عليها رسوم 25 سم
0.310.31EraserEraserمحايةمحاية رصاص
0.660.66EraserSpainBirolEraserمحايةاسبانيابيرولمحاية رصاص
0.400.40Pencil sharpenerChinaPencil sharpenerبرايةالصينبراية/ برسيتك

6.426.42GermanyMaxStapler (S size)المانياماكسمكبسة حجم صغير 
6.426.42Pack/100 piecesIsraelChalksباكيت/100طبشورةاسرائيلطباشير
mil.USAPeakCorrection fluid 2.052.0520عبوة/ 20 ملاميركابيكتبكس
Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 0.670.6740ورقة 40محليالقدسدفتر عادي 
papersLocalJerusalemCopy book 1.231.2364ورقة 64محليالقدسدفتر عادي 
papersLocalJerusalemCopy book 1.531.5396ورقة 96محليالقدسدفتر عادي 

papersLocalJerusalemBound copy book 2.852.8572ورقة 72محليالقدسدفتر مجلد عادي
12.7912.79USACampusFive- subject-copybookاميركاكامبوسدفتر كبير/ خمس مواضيع

Other education necessariesخدمات تعليم متنوعة
Scholastic dresses & fashionsمالبس وازياء مدرسية
7.927.92EllDress  stage girls in the basic stageذراعقماش مريول اساسي

 7.927.92EllDress for girls in the secondary & preparatory stagesذراعقماس مريول ثانوي+ اعدادي
26.6726.67Ready made dress for girls in the basic stageمريول اساسي جاهز

35.0035.00Ready made dress for  other stagesمريول ثانوي+ اعدادي جاهز
Medical servicesالخدمات الطبية
Physicians servicesخدمات االطباء
General physician visit chargeكشفية األطباء

13.6713.67First class General chargesكشفية طبيب عام أولى
24.4024.40First class specialist chargesكشفية طبيب أخصائي أولى
17.0017.00Second class specialist chargesكشفية طبيب أخصائي ثانية

20.6720.67Charges for GP visit at dayزيارة بيتية نهارية طبيب عام
27.0027.00Charges for GP visit at nightزيارة بيتية ليلية طبيب عام

13.4413.44Normal teeth plucking outخلع اسنان عادي
43.7543.75Surgical teeth plucking outخلع اسنان جراحي

30.7330.73Front teeth filling/ Normalحشوات أمامية/ عادية
28.6528.65Back teeth filling/ Normalحشوات خلفية/ عادية
63.0263.02Treatment of front nervesمعالجة عصب امامي

Medical & pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية
Medicineاألدوية 

35.3135.31Packet/10 tabletsSwitzerlandGba- giegyVoltarin S.R 100gmباكيت/10 حباتسويسراحاريجيفولتارين اللتهاب المفاصل 100ملغم
25.6025.60Packet/10 tabletsIsraelDexonBetarin S.R 100gmباكيت/ 10 حباتاسرائيلديكسونبيترين اللتهاب المفاصل 100ملغم
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15.7915.79Packet/12 suppositorieLocalBirzeit Rufenal 12.5باكيت/ 12 تحميلهمحليبيرزيت روفينال اللتهاب المفاصل 12.5

8.658.65Packet/12 tabletsIsraelDexonGlubrenباكيت/30 حبهاسرائيلديكسونجلوبين للسكري
4.944.94Packet/30 tabletsLocalDar Al- ShifaGluco careباكيت/30 حبهمحليدار الشفاءجليكوكير للسكري
18.2618.26Packet/100 tabletsEnglandWelcomeLanoxinباكيت/100 حبهبريطانياولكمالنوكسين للقلب
6.666.66Packet/ 40 tabletsIsraelTevaDigoxinباكيت/40 حبهاسرائيلتيفاديجوكسين للقلب
9.739.73Bottle/ 100mgFranceSebaTopaxit syrupزجاجه/100 ملفرنساسيباتباكسيل للسعال
7.597.59Bottle/ 115mgIsraelTevaTussidanزجاجه/115ملاسرائيلتيفاتوسيدان للسعال
5.955.95Bottle/ 100mgLocalBiet JalaNocafزجاجه/100ملمحليبيت جاالنوكاف للسعال

3.443.44TubeUSAFizerTerramycinاصبعاميركافايزرتيترامايسين للعيون
3.043.04package/ 20 capsuleIsraelTevaTeracyclinباكيت/20 كبسولهاسرائيلتيفاتيفاسا يكن للعيون

2.982.98Tupe/4 gmLocalBiet JalaJordacyclinاصبع/4 غممحليبيت جاالجوردا سايكين للعيون
6.716.71Packet/ 20 tabletEnglandRefaCodisul tabباكيت/20  حبهبريطانيارافاكود يزال لألسنان
 6.736.73Packet/ 20 tabletLocalBiet JalaParajesicباكيت/ 20 حبهمحليبيت  جاالبراجاسك لألسنان

56.6756.67Packet/ 20 tabletEnglandColascoZantac 150mgباكيت/20 حبهبريطانياجالكسوزانتاك للمعدة  150 ملغم
43.7543.75Packet/ 20 tabletIsraelTevaZentab 150gmباكيت/20 حبهاسرائيلتيفازانتاب للمعدة

11.6711.67Packet/ 20 tabletLocalBirzeitRatidineباكيت/ 20 حبهمحليبيرزيترايتدين للمعدة 150 ملغم
11.2211.22Bottle/ 200mgEnglandRodaMaaloxزجاجه/ 200 ملبريطانيارودامالوكس للمعدة

4.094.09Packet/ 15 tabletsEngland3MNorgesicباكيت/ 15 حبهبريطانيا3Mنورجسك المراض العضالت
6.346.34Packet/ 20 tabletsIsraelTevaMascolباكيت/20 حبهاسرائيلتيفامسكول للعضالت

6.326.32DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس اوتيك المراض األنف
10.8110.81TubeFranceSabaOtrivinاصبعفرنساسيبااتروفين المراض األنف

4.804.80Pocket/ 30 tabletsIsraelTevaAssival 5mgباكيت/30 حبه اسرائيلتيفااسيفال لالمراض النفسية 5 ملغم
2.882.88Packet/ 20 tabletsLocalBirzeitSerepamباكيت/ 20 حبةمحليبيرزيتسربيام 5 ملغم

18.6718.67Packet/ 25 tabletsSwitzerlandlawshValiumباكيت/25حبةسويسرالوشفاليوم
11.8111.81Packet/3 suppositoriesLocalJerusalemGyno- Dacktazol 40mgباكيت/3 تحاميل    محليالقدسجانيو دكتازول لالمراض النسائية 40 ملغم

24.4824.48TubeIsraelAbekGyno- Daktarinاصبعاسرائيلابكجانيو دكتارين 
9.929.92Packet/ 21 tabletsGermanyShringMicroyynon 30باكيت/21 حبهالمانياشرنجمايكروجينون حبوب منع الحمل

18.3818.38Packet/ 21 tabletsGermanywhiteMinolitباكيت/21 حبهالمانياوايتمنوليت حبوب منع الحمل
Other medical productsمنتجات طبية متنوعة

2.202.20Pocket/ 100 gmIsraelSetaCottonباكيت/100 غماسرائيلسيتاقطن 
0.450.45RollLocalMuslinلفةمحليشاش

2.312.31Refit/ 50mgLocalIodineعبوة /50 ملغممحلييود مطهر  للجروح
1.651.65Bottle/ 100 gmLocalDabdoubSpirit (alcohol)زجاجه/100 ملمحليدبدوبسبيرتو

Various medical servicesخدمات طبية متنوعة
Medical Laboratoriesمختبرات طبية
6.546.54Urine analysisفحص البول
6.546.54Stool analysisفحص البراز
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10.6010.60C.B.C analysisفحص C.B.C  محتويات الدم

5.795.79F.B.S analysisفحص السكري
11.1311.13Bun analysisفحص الكلى 
10.7110.71Triglyceridفحص الدهون

13.5613.56Serum B- HEAفحص الحمل بالدم
9.389.38Urine B- HEAفحص الحمل بالبول

12.9712.97Prothombin Tireفحص تميع الدم
10.5810.58Cholestrolفحص كولسترول

26.1026.10X-ray for Backboneتصوير عادي للعمود فقري 
79.0079.00X- ray for Stomachصورة ملونة للمعدة
115.71115.71X- ray for colonصورة ملونة للقولون

Recreation & Cultureالسلع والخدمات الترفيهية والثقافية
Recreationالسلع الترفيهية
T.V setsأجهزة التلفزيون

1171.431171.43KoreaQueen Colored T.v, 14 inchesكورياكوينتلفزيون ملون 14 بوصة
A 80 B 20 ،1867.711867.71كورياجولدستارتلفزيون ملون 20 بوصةKoreaGold starColored T.V, 20 inches, 20 A80B

2603.132603.13SingaporeJ.V.CColored T.V, 21 inches, 212سنغافورهJ.V.Cتلفزيون  ملون21 بوصة متعدد األنظمة، 212
2462.502462.50JapanHitashiColored T.V, 21inches, 2153اليابانهتياشيتلفزيون ملون 21 بوصة، 2153

1875.001875.00KoreaSamsungColored T.V, 20 inchesكورياسامسونجتلفزيون ملون  20 بوصة
2400.002400.00GermanyITTColored T.V, 21inchesالمانياITTتلفزيون ملون 21 بوصة
2512.502512.50MalaysiaSharpColored T.V, 21 inchesماليزياشاربتلفزيون ملون 21 بوصة
Radio & Recorders Setsأجهزة الراديو والتسجيل

GL 9388 311.67311.67الصينسلفرجهاز مسجل كبير دبل كاسيتChinaSilverDouble cassette big recorder 9388GL
A.P-5100 173.89173.89الصيناسبكجهاز مسجل كبيرChinaAspicBig recorder A- 5100
309.17309.17KoreaGold starRecorder - Radio (big size)كورياجولد ستارجهاز مسجل+ راديو حجم كبير
316.67316.67JapanSonyRecorder & Radio set (M size)اليابانسونيجهاز مسجل+ راديو حجم وسط

1700.001700.00SingaporeJ.V.CRecorder-radio-remote control, compactسنغافورهJ.V.C مسجل+راديو+رموت كنترول، كومباكت
211.75211.75JapanNationalRecorder - radio (M size)اليابانناشينال مسجل+راديو حجم وسط

AK-21 96.6796.67الصينانترناشينالمسجل +راديو حجم صغيرChinaInternationalRecorder - radio (S size) AK- 21
415.00415.00JapanHitashiDouble tape recorder- radioاليابانهيتاشيمسجل دبل كاسيت+ راديو
AJ-10مسجل ووك مانSUNNY43.3343.33الصينChinaSunnyRecorder (Walk-man AJ-10)

Video systems setأجهزة الفيديو
   A-4 head2195.002195.00كورياجولد ستارفيديوKoreaGold starVideo head A-4

    4 head2320.002320.00اليابانشاربفيديوJapanSharpVideo head 4
VHS 2312.502312.50اليابانتوشيبافيديوJapanToshibaVideo VHS

J VHS 1200  فيديو J.V.C1935.571935.57اليابانJapanF.V.CVideo 1200 JVHS
head 4  2318.252318.25اليابانسونيفيديوJapanSony Video head 4
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Photography apparatusأجهزة التصوير

M 3000 121، 4833.334833.33اليابانبانسونيككاميرا فيديوJapanPanasonicVideo camera, M 3000, 121
4000.004000.00JapanCanonVideo Camera 321اليابانكانونكاميرا فيديو 321

220.00220.00BrazilYashikaPhotographing camera 36 photos, 123 mlالبرزيلياشيكاكاميرا فوتوغرافية 36 صورة ،123 ملم
EFP 130.00130.00سنغافورهكونيكاكاميرا فوتوغرافيةSingaporeKonikaPhotographing EFP
Photographing filmsافالم التصوير الفوتوغرافي

9.819.81GermanyAgfaFilm 135ml, 36 photosالمانيااجفافلم تصوير 135 ملم 36 صورة
10.3110.31JapanKonikaFilm 135 ml, 36 photosاليابانكونيكافلم 135 ملم 36 صورة
12.1712.17JapanFujiFilm 135ml, 36 photosاليابانفوجيفلم 135 ملم 36 صورة

EU.11.4011.40EU.KodakFilm, 24 photosكوداكفلم 24 صورة
9.509.50GermanyPirutsFilm 135ml, 36 photosالمانيابيروتسفلم 135-36 صورة

Video filmsأفالم فيديو
V.H.S فلم كبير الحجم 3 ساعاتJ.V.C11.5011.50اليابانJapanJ.V.CBig size, 3 hour duration film V.H.S
V.H.S 11.5011.50اليابانسونيفلم كبير الحجم 2 ساعةJapanSonyBig size, 2 hour duration film V.H.S
12.1012.10KoreaTDKSmall size, 2 hour duration film (Buyks)كورياT.D.Kفلم صغير الحجم 2 ساعة بياكس

V.H.S فلم كبير الحجم 3 ساعاتS.K.C11.3311.33اليابانJapanS.K.CBig size, 3 hour duration film V.H.S
Other recreational items, children toysسلع ترفيهية اخرى، لعب اطفال

17.5017.50Educational staff (board - abacus)لوح تعلمي مع عداد
 74.2974.29IndonesiaBig bear with fur (tidy bear)اندونيسيادب حجم كبير فرو

M16 10.5010.50بندقية بالستيكPlastic gun M/6
20.0020.00Atari Cassetteشريط كاسيت أتاري

82.5082.50Original barbi toyلعبة / عروسة باربي األصلية
Recreational & cultural activitiesالخدمات الترفيهية والثقافية

الصحف والمجالت
Journals & Magazines (periodicals)الصحف والمجالت

1.501.50LocalAl- Quds newspaperمحليجريدة القدس
1.001.00LocalAl- Nahar newspaperمحليجريدة النهار

3.003.00IsraelKul Al- Arab newspaperاسرائيلجريدة كل العرب
3.003.00IsraelAl- Sunarah newspaperاسرائيلجريدة الصنارة
2.502.50JordanAl- Bilad newspaperاألردنجريدة البالد
3.003.00LocalAl- Bayader magazineمحليمجلة البيادر
5.005.00LocalAl- Awdah magazineمحليمجلة العودة

7.007.00LocalAhl Al- Maghna magazineمحليمجلة اهل المغنى
6.406.40KuwaitAl- A'rabi magazineالكويتمجلة العربي
4.504.50EgyptHawwa' magazineمصرمجلة حواء

3.003.00EgyptAl- Hawadeth newspaperمصرجريدة الحوادث
3.003.00EgyptAkhbar Al- Adab magazineمصرمجلة أخبار األدب
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Purchase unitOriginBrandItem Descriptionتشرين OCT 1.ايلول    SEP.وحدة الشراءالمنشأالماركةالسلعة واوصافها

N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
7.007.00LocalFusta magazineمحليمجلة فوستا

0.000.00Films developmentتحميض األفالم
instant photos in a studio 8.158.154صور فورية داخل استديو 4

0.530.53Print photo 12×9طبع صورة 9×12
1.281.28Print photo 18×13طبع صورة 13× 18

28.8628.86Developing a film of 36 photoتحميض فيلم 36 صورة
20.8120.81Developing a film of 24 photoتحميض فيلم 24 صورة
A variety of items & servicesسلع وخدمات متنوعة

Personal Careالعناية الشخصية
Hair cut & styling, for menخدمات الحالقة الرجالية
8.388.38Hair cut without dryingقص شعر بدون سشوار

9.719.71Hair cut - hairdryingقص شعر +سشوار
4.214.21Shavingحالقة ذقن

Hair styling services for womenخدمات تصفيف الشعر النسائية
 11.7911.79Hair cutقص شعر
 10.0010.00Hair dryingسشوار
64.3864.38Hair highlightingميش

75.8375.83Permبيرم( تجعيد شعر) شعر وسط
98.2198.21Bride hair style- make upتسريحة عروس+ مكياج

18.0018.00Nail polish (manicure)منكير
18.0018.00Pedicareبدي كير

Personal servicesساع الخدمات الشخصية
Perfumesعطور

173.75173.75Bottle/ 100 mil.FranceDunePerfumes for womenزجاجة /100 ملفرنساديونعطر نسائي 
128.00128.00Bottle/ 30 mil.FranceMontanaPerfume for womenزجاجة /30 ملفرنسامونتاناعطر نسائي
162.50162.50Bottle/ 100 mil.FrancePoisonPerfume for womenزجاجة /100 ملفرنسابويزنعطر نسائي
52.0052.00Bottle/ 25 mil.FranceAzzaroPerfume for womenزجاجة/ 25 ملفرنساازاروعطر نسائي
74.3374.33Bottle/ 75 mil.FranceAzzaroPerfume for menزجاجة/75ملفرنساازاروعطر رجالي
121.25121.25Bottle/ 75 mil.FranceAramisPerfume for menزجاجة/ 75 ملفرنسااراميسعطر رجالي
144.00144.00Bottle/ 100 mil.FrancePakro panPerfume for menزجاجة /100 ملفرنساباكروبانعطر رجالي
109.17109.17Bottle/ 100 mil.FranceLabidesPerfume for menزجاجة /100 ملفرنساالبيدسعطر رجالي
56.8856.88Bottle/ 100 mil.FranceOne Man showPerfume for menزجاجة/ 100 ملفرنساون مان شوعطر رجالي
23.2123.21Bottle/ 100 mil.LocalCharliePerfume for menزجاجة /100 ملمحليشارليعطر رجالي
30.2330.23Bottle/ 100 mil.LocalLomaniPerfume for menزجاجة /100 ملمحليلومانيعطر رجالي
47.5047.50Bottle/ 50 mil.FranceKareraPerfume for menزجاجة/ 50 ملفرنساكاريراعطر رجالي

55.5055.50Bottle/ 75 mil.FranceOld spiceCologne after shaveزجاجة/ 75 ملفرنسااولد سبايسكالونيا  بعد الحالقة
51.5051.50Bottle/ 75 mil.FranceBruitCologne after shaveزجاجة/ 75 ملفرنسابروتكالونيا بعد الحالقة
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
Beauty care materialمواد تجميل

154.64154.64IsraelJ.DA whole make- up setاسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل
18.5018.50LocalAl- SharqSmall make- up setمحليالشرقطقم مكياج صغير

46.5046.50GazaBeautyA3 - parts make up setغزةبيوتيطقم مكياج على شكل قلب 3 طبقات
15.4315.43IsraelJ/DRouge- all colorsاسرائيلJ.Dقلم روج جميع األلوان
2.292.29LocalAl- SharqRouge- all colorsمحليالشرققلم روج جميع األلوان

11.1011.10ItalyJadeManicureايطالياGadeمناكير
2.892.89LocalLady MagicManicureمحليليدي ماجيكمناكير
5.405.40Localal- Al-SharqMascaraمحليالشرقمسكارا
16.7416.74IsraelJ.DMascaraاسرائيلJ.Dمسكارا
15.7515.75IsraelCareline Mascaraاسرائيلكيرالينمسكارا
6.066.06IsraelJ.DEyelinerاسرائيلJ.Dقلم كحل

32.5032.50ItalyPupaRougeايطاليابوباقلم حومره
13.8313.83IsraelCarelineRougeاسرئيلكيرالينقلم حومره

23.3323.33IsraelCarelineBlusherاسرائيلكيرالينبودرة
4.064.06LocalBestHand creamمحليبستكريم يدوي
6.306.30IsraelFenjalHand creamاسرائيلفنجالكريم يدوي
4.634.63ItalyFelce AzzoraHand creamايطاليافلس ازوراكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت، شامبو
1.461.46Piece/ 100 gmIsraelHawaiiToilet soapقطعة/100غماسرائيلهاوايصابون تواليت
1.861.86Piece/ 125 gmUSAPalmoliveToilet soapقطعة/125غمأميركابالموليفصابون تواليت
1.391.39Piece/ 75 gmLocalLUXToilet soapقطعة/75غممحليلوكسصابون تواليت
1.171.17Piece/ 75  gmLocalAl- JamalToilet soapقطعة/75غممحليالجملصابون تواليت
1.851.85Piece/ 75 gmFranceCamayToilet soapقطعة/75غمفرنساكاميصابون تواليت

21.2021.20Refill/ 4 literLocalStarShampooعبوة/4 لترمحليستارشامبو
17.1717.17Refill/ 4 literLocalBestShampooعبوة/4 لترمحليبستشامبو
16.8016.80Refill/ 400 mil.EnglandSilvikrinShampooعبوة/ 400 ملبريطانياسلفركرينشامبو
8.638.63Refill/ 500 mil.GermanyGlemoShampooعبوة/ 500 ملالمانياجليموشامبو
11.0011.00Refill/ 500 mil.LocalNadinShampooعبوة/ 500 ملمحلينادينشامبو
16.7116.71Refill/ 500 mil.USASunsilkShampooعبوة/ 500 ملاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة
4.094.09Refill/ 50 mil.LocalManShaving foamعبوة/50 ملمحليمان معجون حالقة
9.509.50Refill/ 100 mil.USAPalmoliveShaving foamعبوة/ 100ملاميركابالموليفمعجون حالقة

11.8311.83Refill/ 100 mil.USAGilletteShaving foamعبوة/ 100ملاميركاجيليت معجون حالقة 
3.753.75Refill/ 100 mil.LocalFreshShaving foamعبوة/ 100ملمحليفرشمعجون حالقة
Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAGillette G IIShaving blades 11.1311.135باكيت/5شفراتاميركاجيليت جي 2 شفرات حالقة سحب
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
bladesUSAGillette sensorShaving blades 18.7118.715باكيت/5شفراتاميركاجيليت سنسورشفرات حالقة سحب

bladesTon bladeShaving blades 5.005.005باكيت/5شفراتتون بليدشفرات حالقة
bladesGreeceEsthorPlastic shaving blades 4.004.005باكيت/5قطعاليوناناسثورشفرات حالقة بالستيك

bladesUSAGillette contourShaving blades 11.5711.575باكيت/5قطعاميركاجيليت كنتورشفرات حالقة  
Tooth brushesفراشي اسنان
4.634.63GermanyJordanTooth brushesالمانياجوردانفرشاة اسنان
5.835.83USAGordashTooth brushesاميركاجورداشفرشاة اسنان
4.504.50HollandLactonaTooth brushesهولنداالكتونافرشاة اسنان

Other personal goods & servicesسلع وخدمات شخصية متنوعة
4.284.28Refill/ 30 mil.KolinosTooth pasteعبوة/30 ملكولنيوسمعجون اسنان
9.619.61Refill/ 75 mil.EnglandSignal 2Tooth pasteعبوة/75 ملبريطانياسجنال 2معجون اسنان
15.0015.00Refill/ 75 mil.USASunsodineTooth pasteعبوة/75 ملاميركاسنسوداينمعجون اسنان
8.008.00Refill/ 107 mil.IsraelColgateTooth pasteعبوة/ 107 ملاسرائيللولجيتمعجون اسنان

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي
Restaurantsالمطاعم

4.004.00Chick peas (Hummos) plateصحن حمص
4.004.00Fava beans (Foul) plateصحن فول

7.007.00Hummos with meat plateصحن حمص مع لحمة
Coffee shopالمقاهي

1.061.06Coffee cupفنجان قهوة
0.950.95Tea cupكاس شاي

1.501.50Fresh orange juice cupكاس عصير برتقال طازج
1.101.10Nargile with mua`sselارجيلة مع معسل
1.901.90Nargile with tobaccoارجيلة مع تنباك

Other itemsسلع متنوعة اخرى
Traveling bags- suitcasesشنط السفر

70.5870.58LocalAl- NasrTraveling bag (size 75 cm)محليالنسرشنطة سفر حجم 75 سم جلد سكاي ثقيل
106.67106.67EnglandCarltonTraveling bag (size 70 cm)بريطانياكارلتونشنطة سفر حجم 70 سم

150.00150.00EnglandCarktipDiplomatic bagبريطانياكارلتونشنطة دبلوماسية حجم عادي
116.25116.25SamsunightFine diplomatic bagسامسونايتشنطة دبلوماسية فاخرة

Tobacco pipesغاليين
40.0040.00ItalyMilanoHooked pipes ايطالياميالنوغليون معكوف

35.0035.00EnglandDr. BlemMedium size pipeبريطانياد. بلمغليون حجم وسط
120.00120.00EgyptMedium size nargileمصرأرجيلة حجم وسط

Lightersوالعات
20.0020.00KentLighterكينتوالعة سجائر
2.502.50LanaLighterالناوالعة  سجائر
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N.I.S   شيكلN.I.S   شيكل
3.003.00Plastic lightersوالعات بالستيك

Watchesساعات
136.11136.11JapanOrientMen yellow quartz watchالياباناورينتساعة رجالية كوارتس اصفر

f-91 36.5036.50اليابانكاسيوساعة أرقام بالستيك موديلJapanCassioPlastic digital watch model F- 91
156.25156.25JapanCitizenDigital - hands watchاليابانسيتزنساعة أرقام + عقارب
42.8842.88JapanSeikoLarge alarm clockاليابانسيكوساعة منبه حجم كبير

91.6791.67JapanCitizenWall clockاليابانسيتزنساعة حائط
Goldالذهب

gmLocalLocally manufactured gold - karat 29 36.1636.16غممحليذهب مصنع محليا عيار 21 
gmLocalLocally manufactured gold -karat 24 41.4441.44غممحليذهب عيار 24 مصنع محليا

gmLocalGold karat 18 38.2938.29غممحليذهب عيار 18
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