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תודלוי ןוריחמ

דוסבסל תואכזו םילהנ

! קוידב הדילהמ םישדוח 4 דע וניכרד דסבוסמ שפונל תאצל תיאכז תדלוי לכ 

תואכזה תפוקת ךותב דבלב תחא האיציל הניה תואכזה 

םילוחה תיבמ ( רורבו אירק ) הדיל רושיא ןוגראה ליימל ריבעהל שי םכתואכז שומימל 

70 ע"ס םושיר ימד יארשאב ריבעהל שי חוריאה תומוקממ דחאב הנמזה תריגס תעב 
םושיר ימד ₪ 50 תפסות , שפונ ימי ל2 רבעמ . ןולמ תריגסב ₪ 95 וא , רמיצ תריגסב ₪

(! םושירה ימד םולשת תרבעה ינפל הנמזה עצבל לכונ אל ) . ףסונ םוי לכל

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

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

. הפוקת ידימ יונישל םינותנ םיריחמה : םכבל תמושתל

. ללכ םידלי ףרצל תורשפא ןיא , דלונה ךרלו גוזל תדעוימ םידסבוסמ שפונ ימיל תואכזה 

. תוריכזמה לומ הנמזהה רוגסל שי , ןוגראה םעטמ דסבוסמ שפונל תויאכזה תודלוי 
!! דסבסל לכונ אל - חוריאה םוקמ לומ יאמצע ןפואב ורגסיו הדימב

ןוגראה לומ הריגסה ינפל חוריאה תומוקמ םע רשק רוציל ןיא 

םושירה ימד , הנמזהה לוטיב לש הרקמב ! םילוטיב ןיא הריגסה רחאל , בל תמושתל 
ילהנ ע”פ ודי לע שרדייש לככ חוריאה םוקמל לוטיבה ימד תרבעהל ףסונב ורזחוי אל

. דסבוסמ שפונל וניכרד תאצל ותואכז תא דבאי חוקלהו . םוקמה

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

12:30-09:00 תועשה ןיב א-ה םימיב ןה ישונאה הנעמה תועש

םוקמבקוניתגוזםוקמ תורעהםיקוניפ

עובש עצמא - איבל ₪ןולמ 600₪ תועשב40 הכירב
תודרפנ

דחא הליל ןימזהל ןתינ
הלעמו

זנאצ ילג ₪ןולמ 675₪ םיל50 דומצ
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עובש עצמא – ןורטיק ₪ןולמ 390₪ תועשב30 הכירב
תודרפנ

תומיב החותפ )
( ץיקה

דחא הליל ןימזהל ןתינ
הלעמו

תחורא ) ןויסנפ יצח
( רקוב

טריביונ ברה תורשכ
עובש עצמא - תורוניכ ₪ןולמ 550₪ תועשב50 הכירב

תודרפנ

( םיאיבנה ףינס ) בוטיל ₪ןולמ 370₪ דחא0 הליל ןימזהל ןתינ
הלעמו

תחורא ) ןויסנפ יצח
( רקוב

ןיבור ברה תורשכ
ןורימ קיטוב ₪ןולמ 350₪ ןויצל0 בורק

’’י בשרה
רקוב תחורא ללוכ

הדעה תורשכב
תידרחה

ןענכ 600/450רה
₪

₪ תיטרפ0 הכירב
ןיב ןמז תקולח )

( םוקמב םיהושה
יזוק ג'

. הליו ינימ / הטיווס
₪ 120 רקוב א' תפסות

זונגה רוא - רב ,₪625₪0תזוחא תיטרפ הכירב
הרוגס

יזוק ג’ , תממוחמו

₪150 ב ישילש הליל
דבלב

תפצ הקיתעה בלב 500/400הזוחא
₪

₪ תיטרפ0 הכירב
ןיב ןמז תקולח )

( םוקמב םיהושה
יזוק ג'

הלודג / הנטק הדיחי

םחנ בשומ תחנב ₪םירמיצ 500₪ תיטרפ0 הכירב
ןיב ןמז תקולח )

( םוקמב םיהושה
יזוק ג'

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

יזוק ג'
בוחר , תפצ הקיתעב הגספה

יאחוי רב
₪ 325₪ תספרמ0 , יזוק ג'

ביהרמ ףונ םע

בוחר , תפצ הקיתעב הגספה
"י ראה

₪ 300₪ יזוק0 תודיחיג' יתש

ינרדומ - תפצב םירמיצה
קיתעו

₪ 300₪ יזוק0 ג'

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

עצמא - תיליע רתיבב רמיצ
עובש

₪ 240₪ תספרמ0 , יזוק ג'
ביהרמ ףונ םע

"ש פוס - תיליע רתיב ב ₪רמיצ 290₪ תספרמ0 , יזוק ג'
ביהרמ ףונ םע
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!! המיענ השפוח

סומע הלעמב שפונ 300/325תוריד
₪

ףונל₪0 ןושאר וק
םיו הדוהי רבדמ

חלמה
- םילשורי בקעי הוונב רמיצ

עובש עצמא
ףונו₪340₪0 יזוק ג’

רעיל םיהדמ

תבש - בקעי הוונב ₪רמיצ ףונו440₪0 יזוק ג’
רעיל םיהדמ

עצמא - הירבטב שפונ תריד
עובש

₪ םיהדמ220₪0 ףונ
תרנכל

- הירבטב שפונ תריד
’’ש ושמח

₪ םיהדמ600₪0 ףונ
תרנכל

. םירמיצ םחתמ - ןותלדב קורי
’’ש פוסו עובש עצמא

₪ 250₪ יזוק0 ג’

עובש עצמא - הירבטב ₪הליוו 250₪ 0

עצמא - יאחוי רבב רמיצ
עובש

₪ 260₪ יזוק0 ג’

תבש - יאחוי רבב ₪רמיצ 330₪ יזוק0 ג’


