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םימילחמו םילוח ןוריחמ

ןכדועמ יאופר ךמסמו אלמ השקב ספוט תבייחמ האיצי לכ

םיריחמה ) חוריאה תומוקמל םישפונה ידי לע ומלושי "ב וצמה הלבטב םימושרה םיריחמה
( ןוגראה דוסבס רחאל םה םימושרה

תומוקמה טעמל , תוליל 2 םומינימ ןימזהל שי . עובשה עצמאב דחא הלילל גוז רובע אוה ריחמה
. םינמוסמה

. הפוקת ידימ יונישל םינותנ םיריחמה

. תוריכזמה לומ הנמזהה רוגסל שי , ןוגראה םעטמ דסבוסמ שפונל םייאכזה םילוח

. דסבסל לכונ אל - חוריאה םוקמ לומ יאמצע ןפואב ורגסיו הדימב

, תקדצומ הביסמ אלש , הנמזהה לוטיב לש הרקמב ! םילוטיב ןיא הריגסה רחאל , בל תמושתל
. םוקמה ילהנ ע”פ ודי לע שרדייש לככ חוריאה םוקמל לוטיב ימד ורבעוי

תומוקמב טעמל ,( ברעו רקוב תוחורא ) אלמ ןויסנפ ללוכ עובש עצמא רובע םה תונולמה יריחמ
. םינמוסמה

. םינושה חוריאה תומוקמב תולבקתמה תולבק לע תוירחא םיחקול ונא ןיא יכ שיגדהל בושח

דעגוזםוקמ םידלי
12 ליג

םוקמבקונית תורעהםיקוניפ

עצמא - איבל ץוביק ןולמ
עובש

₪ 600₪150₪ תועשב40 הכירב
תודרפנ

הליל ןימזהל ןתינ
הלעמו דחא

זנאצ ילג ₪ןולמ 675₪ 200₪ םיל50 דומצ

עצמא – ןורטיק ןולמ
עובש

₪ 390₪ 120₪ תועשב30 הכירב
תודרפנ

תומיב החותפ )
( ץיקה

הליל ןימזהל ןתינ
הלעמו דחא

תחורא ) ןויסנפ יצח
( רקוב

טריביונ ברה תורשכ
"ש פוס - ןורטיק ₪ןולמ 1290₪ 360₪ אלמ30 ןויסנפ ללוכ

עצמא - תורוניכ ןולמ
עובש

₪ 550₪ 137.5₪ תועשב50 הכירב
תודרפנ

" ושמח ןימזהל ןתינ
₪ 1750 ריחמב ש

גוזל
"ש ושמח - תורוניכ ₪ןולמ 1750₪ 438₪ תועשב100 הכירב

תודרפנ

ףינס ) בוטיל ןולמ
( םיאיבנה

₪ 290₪ 100₪ הליל0 ןימזהל ןתינ
הלעמו דחא

תחורא ) ןויסנפ יצח
( רקוב

ןיבור ברה תורשכ
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קיטוב ןורימ ₪ןולמ "י350 בשרה ןויצל רקובבורק תחורא ללוכ
הדעה תורשכב

תידרחה
ןענכ 600/450רה

₪
₪ 120₪ תיטרפ0 הכירב

ןמז תקולח ) יזוק ' גו
( םוקמב םיהושה ןיב

. הליו ינימ / הטיווס
רקוב א' תפסות

₪120

זונגה רוא - רב ,₪0*₪625תזוחא הלודג הכירב
הרוקמ

יזוק ג’ , תממוחמו

150 ב ישילש הליל
דבלב ₪

הקיתעה בלב הזוחא
תפצ

500/400
₪

/₪ תיטרפ0 הכירב
ןיב ןמז תקולח )

( םוקמב םיהושה
יזוק ג'

הלודג / הנטק הדיחי

בשומ תחנב םירמיצ
םחנ

₪ 500*₪ תיטרפ0 הכירב
ןיב ןמז תקולח )

( םוקמב םיהושה
יזוק ג'

סומע הלעמב ₪רמיצ 600/₪ תיטרפ0 הכירב
. שפונה לכ ךרואל

יזוק ג'

ןותלד ב ₪רמיצה 300₪ 40₪ אל0 ) תיטרפ הכירב
החותפ , תממוחמ

( תובייחתה אלל
יזוק ג'

- "ש פוסל היצפוא
- ישימח ₪ 700

"ש צומ

, תפצ הקיתעב הגספה
"י ראה בוחר

₪ 300*₪ יזוק0 תודיחיג' יתש
דע ליכמ רמיצ לכ

םידלי השולש
, תפצ הקיתעב הגספה

יאחוי רב בוחר
₪ 325*₪ יזוק0 ג'

ףונ םע תספרמ
ביהרמ

ינרדומ - תפצב םירמיצה
קיתעו

₪ 300₪ 25₪ יזוק0 קרג' םידלי תפסות
ינרדומ ןונגסב

תודוסיב ₪רמיצ 250₪ 30₪ יזוק0 ג'
הבישי תוניפ , רצח

םינקתמו

– תיליע רתיבב רמיצ
עובש עצמא

₪ 240/₪ יזוק0 ג'
ףונ םע תספרמ

ביהרמ
- תיליע רתיב ב רמיצ

"ש פוס
₪ 290/₪ יזוק0 ג'

ףונ םע תספרמ
ביהרמ

הלעמב שפונ תוריד
עובש עצמא - סומע

300/325
₪

ףונל₪50₪0 ןושאר וק
םיו הדוהי רבדמ

חלמה
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!! המיענ השפוח

הלעמב שפונ תוריד
םאתומ . תבש - סומע

תוחפשמל

/700
₪1,000

לולכ
דע ריחמב

םידלי 5/7

ףונל₪0 ןושאר וק
םיו הדוהי רבדמ

חלמה

’’ש ושמח
₪1,050/1,500

עצמא - בקעי הוונב רמיצ
עובש

םיהדמ₪0*₪340 ףונו יזוק ג’
רעיל

תבש - בקעי הוונב ₪רמיצ םיהדמ₪0*440 ףונו יזוק ג’
רעיל

- הירבטב שפונ תריד
עובש עצמא

₪ תרנכל₪0*220 םיהדמ ףונ

- הירבטב שפונ תריד
’’ש ושמח

₪ תרנכל₪0*600 םיהדמ ףונ

םחתמ - ןותלדב קורי
עובש עצמא . םירמיצ

’’ש פוסו

₪ 250/₪ יזוק0 ג’

עצמא - הירבטב הליווה
עובש

₪ 250₪ 50₪ 0

עצמא - יאחוי רבב רמיצ
עובש

₪ 260₪ 50₪ יזוק0 ג’

תבש - יאחוי רבב ₪רמיצ 330₪ 50₪ יזוק0 ג’


