
 

 

 

  חוריא ישגמ - היסטסנא
 :ןימזמה םש

 :עוריאה ךיראת

 

 :םיטלס
 ₪ 128                                                                                                                               םיכותח תוקרי שגמ

                                                                                הסח תובבל ,רזג ,םינופפלמ ,םילפלפ ,ירש תוינבגע

 ₪ 189                                                                                                                                     יטספיטנא שגמ

            הקורי תיעועש ,הטטב ,אושיק ,היינבגע ,םילפלפ ,תעלד ,תיבורכ :רונתב םייולק הנועה תוקרי

 ₪ 165                                                                                                                                              םילע טלס

               םירדה טרגיניוב ןזמרפ תופילק ,ןאקפו םינאת ,הלוגורוא ,ןולא הסח ,הבונלס ,רסיק תובבל

 ₪ 175                                                                                                                                            תוקרי טלס

                                                          .תיב תרצות הטפו ןימסוכ םחל יערק ,סג םיכותח הנועה תוקרי

 ₪ 182                                                                                                                                 הנבל האוניק טלס

    .םושו לדרח טרגיניוב וישקו ענענ ,לוגס לצב ,ירלס ,הלוגורוא ,דרת ,טרלקס תיעועש ,קלס ,תירולד

   ₪ 225                                                                                                                                             הבוס טלס

                        יטנקיפ םידקש לבמרק ,הרבסוכ ,קורי לצב ,הלוגורוא ,לייק ,תיבורכ ,תמסוכ תוירטא

 .וישק םרק בטורב

   ₪ 152                                                                                                                             רק הטספ טלס שגמ

                                                                                               תוירטפו וטספ | תיז ןמשב םייולק תוקרי
  .תודיחי 12 ,תוישיא תוסוכב שגומ

  ₪ 132                                                                                                    םינוטסוטו זנוימב א"ופת טלס שגמ
  תודיחי 12 ,תוישיא תוסוכב שגומ

  ₪ 144                                                                                                .םירקרקו תורוחש םישדע הטאפ שגמ
 תודיחי 12 ,תוישיא תוסוכב שגומ

 

 :תוריפ ישגמ
 ₪ 126                                                                                                                       ןטק שגמ םיכותח תוריפ

 ₪ 215                                                                                                                       לודג שגמ םיכותח תוריפ

 ₪ 135                                                                                                                                     ילזומ ינימ שגמ

                                                                                             הנועה תוריפו וישק טרוגוי ,הרישע הלונרג
  תודיחי 12 תוישיא ינימ תוסוכב שגומ
 ₪ 138                                                                                                                   םיזוגאו םישבי תוריפ שגמ

                                                                י'גוג יתותו תוינמכוא ,םיקומיצ ,ןאקפ ,וישק ,םידקש סקימ

 

 



 

 

 :םיחולמ
 ₪ 185                                                                                                                   תוירטפ שיק ינימ שגמ

  תיב תרצות תוניבגו לצב ,תוירטפ יולימב ךירפ קצב
 .תודיחי 12

 ₪ 178                                                                                                                         לצב שיק ינימ שגמ

                     תיב תרצות תוניבגו לצב יולימב ךירפ קצב
 .תודיחי 12

 ₪ 180                                                                                                                       תעלד שיק ינימ שגמ

    תיב תרצות תוניבגו תעלד יולימב ךירפ קצב
 .תודיחי 12

 ₪ 180                                                                                                                      ברועמ שיק ינימ שגמ

    תיב תרצות תוניבגו תוירטפ /לצב /תעלד יולימב ךירפ קצב סקימ
 .תודיחי 12

 ₪ 136                                                                                                                                   תוסומס שגמ

  הרבסוכ ינטא'צ םע עיגמ הנופאו המדא חופת אלוממ קצב
 .תודיחי 21

 ₪ 198                                                                                                                     םירקרקו תוניבג שגמ

  םירקרקו םיקורי םיתיז ,וישק הנבאל ,םידקש הטפ ,םינאת ירב ,ןאקפ ירב

 ₪ 185                                                                                                          ןימסוכ םחלב םינוכירכ שגמ

  הלוגורוא ,ןופפלמ ,הינבגע ,תוינמח ילויא חרממ ,סומוח תתיבח / ופוט תשקשוקמ

                                       .ץומח ןופפלמו
 .תודיחי 12

 ₪ 215                                                                                  תיב תרצות ןטולג אלל םחלב םינוכירכ שגמ

  הלוגורוא ,ןופפלמ ,היינבגע ,תוינמח ילויא חרממ ,סומוח תתיבח / ופוט תשקשוקמ

                                                 .ץומח ןופפלמו
 .תודיחי 12

 ₪ 180                                                                                        ןחוד / ןימסוכ תיינמחלב םינוכירכ שגמ

  הלוגורוא ,ןופפלמ ,הינבגע ,תוינמח ילויא חרממ ,סומוח תתיבח / ופוט תשקשוקמ

                                           .ץומח ןופפלמו
  .תודיחי 12

 ₪ 156                                                                                        ןחוד / ןימסוכ תיינמחלב םינוכירכ שגמ

          םוקיליזבו היינבגע ,הלרצומ תניבג
 .תודיחי 12

 ₪  176                                                                                                       ןוסאורק ינימב םינוכירכ שגמ

  םוקיליזבו היינבגע ,הלרצומ תניבג | רימשו ןופפלמ תנמש תניבג
 .תודיחי 12
 ₪ 165                                                                                  ןחוד / ןימסוכ תיינמחלב הטפ ינוכירכ שגמ

  .הטמלק תיחמו הלוגורוא ,יולצ אושיק ,םידקש הטפ ,וישק תנמש
  .תודיחי 12

 ₪  165                                                                                                                                םיחרממ שגמ

  /הניחט /תושבוימ תוינבגע /הנבאל /ילויא /וטספ :הריחבל םיחרממ 4 ו תיבה םחל

   הטמלק תיחמ /תנמש תניבג
 



 

 

  

 :םיקותמ
 ₪ 48                                                                                                                                השוחב הגוע

  םיזוגא לפיימ הניחט | םיחופת לבמרק | ״שבד״ | זופת | דלוקוש םירמש | דלוקוש שאנג | רזג

 ₪ 56                                                                                                            ןטולג אלל דלוקוש שאנג

 ₪ 140                                                                                                      רקוב יפאמ ינימ סקימ שגמ

  ןומניק הפאמ ,האמח ןוסאורק ,דלוקוש ןוסאורק
  .תודיחי 18

  ₪ 44                                                                                                                           סלפארט זראמ

 ₪ 115                                                                                                                              סניפאמ שגמ

                   זופת | רזג
 .תודיחי 15 

  ₪ 95                                                                                             סוקוק יופיצב דלוקוש ירודכ שגמ
                                                                                                                                                 תודיחי 30

 ₪ 84                                                                                                                     םירוריפ הניבג ספ

 ₪ 89                                                                                                    ןטולג אלל םירוריפ הניבג ספ

  ₪ 105                                                                                                                  קוטסיפ דלוקוש ספ

  ₪ 130                                                                                                                              וסימריט ספ

 

 :ללוכ ריחמה

 מ"עמ

 )זכרמה רוזאבו ₪ 1000 לעמ הנמזהב( רוריק בכרב ןוזמה תלבוה

 :ללוכ וניא ריחמה

 עוריאה םויב השגהו רודיס

 השגה ילכ

 

 .חוקלה רושיאו הנמזה תלבקל דע ךיראת ןיירשמ וניא הז ךמסמ

 

 !השקב/הלאש לכב םכתורישל דומעל חמשנ

 

 היסטסנא הפק

 0543023220  ףסא


