
'נספח ד
רשימת 

גרורים
______________:שם פרטי ומשפחה

______________:טלפון ליצירת קשר

מספר רישויתוצרת הרכב וסוגו

שנת 

עלייה /ייצור

לכביש

רישוי עד תאריך
נתקבל 

למגרש
הערותמ"מחיר כולל מע

ג" ק1250משקל כולל בגרירה93-638-57200429/08/2022גרור מיכל מים1

ג אגרה שולמה לא עבר מסלול" ק1250משקל כולל בגרירה96-648-57200528/01/2022גרור מיכל מים2

ג" ק1250משקל כולל בגרירה93-647-57200429/08/2022גרור מיכל מים3

ג" ק1250משקל כולל בגרירה96-671-57200528/01/2023גרור מיכל מים4

ציר תפוס, ג" ק1250משקל כולל בגרירה90-828-57200420/04/2022גרור מיכל מים5

אגרה שולמה לא עבר מסלול, ג" ק1250משקל  כולל בגרירה90-826-57200420/04/2023גרור מיכל מים6

ג" ק1250משקל כולל בגרירה93-648-57200429/08/2022גרור מיכל מים7

אגרה שולמה לא עבר מסלול, ג " ק1250משקל כולל בגרירה96-697-57200528/01/2023גרור מיכל מים8

ג" ק1250משקל כולל בגרירה62-914-24199720/07/2022גרור סגור9

ללא רתכת, ג " ק1250משקל כולל בגרירה95-061-15200301/12/2022גרור עבודה מיוחד10

ג" ק1250משקל כולל בגרירה95-483-79201627/12/2022גרור מיכל מים11

בגרירה91-366-60200615/10/2022גרור עבודה מיוחד12
מקורות אינה  )כולל משאבת מים , ג" ק1250משקל כולל 

(אחראית על טיב המשאבה

בגרירה91-481-60200615/10/2022גרור עבודה מיוחד13
מקורות אינה )כולל משאבת מים , ג " ק1250משקל כולל 

(אחראית על טיב המשאבה

בגרירה91-479-60200615/10/2022גרור עבודה מיוחד14
מקורות אינה )כולל משאבת מים , ג " ק1250משקל כולל 

(אחראית על טיב המשאבה

ג" ק1250משקל כולל בגרירה90-821-57200420/04/2022גרור מיכל מים15

ללא רתכת, ג " ק1250משקל כולל בגרירה97-053-71201017/12/2022גרור עבודה מיוחד16

ג" ק750משקל כולל בגרירה93-633-15200205/10/2022גרור סגור17

ג" ק1100משקל כולל בגרירה62-557-24199728/01/2023גרור סגור18

בגרירה94-551-57200427/09/2022גנרטור נייד-גרור עבודה 19
מקורות אינה אחראית  )כולל רתכת , ג" ק1250משקל כולל 

(על טיב הרתכת

בגרירה96-784-15200308/02/2023גרור עבודה מיוחד20
מקורות אינה אחראית  )כולל רתכת , ג" ק1250משקל כולל 

(על טיב הרתכת

בגרירה97-369-15200309/03/2022גרור עבודה מיוחד21
מקורות אינה אחראית  )כולל רתכת , ג " ק1250משקל כולל 

(על טיב המערכת

בגרירה97-817-00200117/01/2023גרור פתוח22

בגרירה80-728-15200107/11/2022גרור פתוח23

מקורות אינה אחראית על טיב הרתכת, רתכת לא מניעה 78-17רתכת24

4X4דלתות מיצבושי טרייטון 'יח 10דלתות25

בגרירה66642-8200623/10/2022מלגזה הייסטר26
, מזגן לא תקין ,  טון 4.7משקל כולל ,  טון 3.5כושר הרמה 

נזילות ממערכת הידראוליקה , 4708שעות עבודה 



'נספח ג
רשימת 

רכבים
______________:שם פרטי ומשפחה

______________:טלפון ליצירת קשר

מספר רישויתוצרת הרכב וסוגו

שנת 

עלייה/ייצור

 לכביש

רישוי עד 

תאריך

נתקבל 

למגרש
הערותמ"מחיר כולל מעמ"ק

מגן אחורי פגום, וו גרירה, ללא ארגז309663-כבנסיעה4X469-034-30201409/12/2022טויוטה היילקס 1

388654-כבנסיעה4X467-087-52201328/12/2022טויווטה היילקס 2
קשת , ארגז כלים, וו גרירה, ללא ארגז

מגן אחורי פגום, התהפכות 

266291-כבנסיעה4X467-085-52201328/12/2022טויווטה היילקס 3
, קשת התהפכות , וו גרירה, ללא ארגז

מגן אחורי פגום

מגן אחורי דרוש צבע270259-כבנסיעה65-698-13201211/08/2022סיטרואן ברלינגו4

מדרכות, וו גרירה, ללא ארגז249433-כבנסיעה4X469-040-30201409/12/2022טויווטה היילקס 5

388455-כבנסיעה4X450-519-30201406/04/2023טויווטה היילקס 6
, מגן קדמי דרוש צבע , וו גרירה, ארגז

מגן אחורי דרוש שיפוץ

וו גרירה, ארגז275078-כבנסיעה4X469-031-30201408/12/2022טויווטה היילקס 7

וו גרירה, ארגז253272-כבנסיעה4X469-022-30201408/12/2022טויווטה היילקס 8

מגן אחורי פגום, וו גרירה, ארגז264987-כבנסיעה4X414-202-52201326/03/2023טויווטה היילקס 9

428952-כבנסיעה4X469-027-30201408/12/2022טויווטה היילקס 10
מגן , וו גרירה מגן אחורי פגום, ארגז

קדמי פגום

441432-כבנסיעה4X243-045-13201229/07/2022איסוזו דימקס 11
פנסים אחוריים שמאל , וו גרירה, ארגז

דלת שמאל קדמית פגומה, וימין פגומים

מגן קדמי פגום, וו גרירה, ללא ארגז335288-כבנסיעה4X450-520-30201406/04/2023טויווטה היילקס 12

405181-כבנסיעה4X450-521-30201406/04/2023טויווטה היילקס 13
 עקב 6%ירידת ערך , וו גרירה, ארגז

תאונה בחזית

וו גרירה, ארגז370016-כבנסיעה4X469-023-30201408/12/2022טויווטה היילקס 14

וו גרירה, ארגז364288-כבנסיעה4X469-029-30201408/12/2022טויווטה היילקס 15

וו גרירה, ארגז325545-כבנסיעה4X243-034-13201229/07/2022איסוזו דימקס 16

312560-כבנסיעה4X236-008-75201119/11/2022איסוזו דימקס 17
,  לא תקיןEGRוו גרירה חיישן , ארגז

סדק בשמשה הקדמית

324673-כבנסיעה4X243-047-13201229/07/2022איסוזו דימקס 18
כנף אחורית שמאל , וו גרירה, ארגז

פגומה

וו גרירה, ארגז355436-כבנסיעה4X473-278-79201230/05/2023טויווטה היילקס 19

94787-כבנסיעה17-067-39201628/03/2023סובארו פורסטר20

מנוע לא תקין, וו גרירה, ללא ארגז231645-כבגרירה4X232-622-37201529/11/2022איסוזו דימקס 21



רכב ללא קננת, וו גרירה, ארגז437478-כבנסיעה4X414-181-52201326/03/2023טויווטה היילקס 22

מצמד מחליק, וו גרירה, ארגז198591-כבנסיעה4X469-033-30201408/12/2022טויווטה היילקס 23

אגרה שולמה לא עבר מסלול, מקומות 1355457-כבנסיעה23-088-37201629/05/2023טויוטה ורסו24

356415-כבנסיעה4X294-048-13201307/01/2023איסוזו דימקס 25
, קשת התהפכות , וו גרירה, ללא ארגז

פנס אחורי שמאל שבור, ארגז כלים

351820-כבנסיעה4X294-053-13201307/01/2023איסוזו דימקס 26
תאונה בחזית , וו גרירה , ללא ארגז

שתוקנה

וו גרירה, ארגז325304-כבנסיעה4X414-179-52201326/03/2023טויוטה היילקס 27

וו גרירה, ארגז266981-כבנסיעה4X469-032-30201408/12/2022טויוטה היילקס 28

וו גרירה, ללא ארגז251059-כבנסיעה4X236-002-75201119/11/2022איסוזו דימקס 29

וו גרירה, ארגז198896-כבנסיעה4X469-026-30201409/12/2022טויוטה היילקס 30

וו גרירה, ארגז328013-כבנסיעה4X469-025-30201408/12/2022טויוטה היילקס 31

122415-כבגרירה4X232-625-37201529/11/2022איסוזו דימקס 32
, מנוע לא תקין, וו גרירה , ללא ארגז

 פנסים מאחור2חסרים , רכב לא מניע

304816-כבנסיעה4X414-178-52201326/03/2023טויוטה היילקס 33
מזרק לא  )מנוע מזייף , וו גרירה , ארגז

(תקין

וו גרירה, ללא ארגז316360-כבנסיעה4X469-038-30201408/12/2022טויוטה היילקס 34

וו גרירה, ארגז441170-כבנסיעה4X414-180-52201326/03/2023טויוטה היילקס 35

וו גרירה, ארגז228645-כבנסיעה4X469-036-30201408/12/2022טויוטה היילקס 36

210793-כבנסיעה68-794-13201308/04/2023ו פרטנר'פיג37

מזגן לא תקין265295-כבנסיעה77-593-12201308/04/2023ו פרטנר'פיג38
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