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 2021 הנשה שארל טירפת 
 תומכ   תוירקיע תונמ   תומכ    תונושאר תונמ 

    188 ₪  תונמ 5 יקאירטב ודאסא 30)    168 ₪ תונמ 5 םידקשו ןומילב קרבל 1)
    174 ₪   תונמ 5 ןייו תוקרי ריצב ילצ יחתנ 31)    168  ₪ תונמ 5 לובית יבשעב יגוורונ ןומלס 2)
    162  ₪  תונמ 5 לירגה לע ילי'צב תיגרפ 32)    147  ₪ תונמ 5 יטנקיפ יחרזמ טשומ 3)
    148 ₪   תונמ 5 ץע יחופתו הטיח יולמב ףוע 33)    102 ₪ תונמ 5 רשב יולימב קושיטרא 4)

    210  ₪  תונמ 5 לוביט יבשעב הלט קוש 34)    128  ₪ תונמ 5 םינומירו רשב יולימב ליצח תולילג 5)
    188  ₪  תונמ 5 םישבי תוריפ תואלוממ תויגרפ 35)    95 ₪ תונמ 5 יתיב ץוצק דבכ 6)
    132  ₪  תונמ 5 אמאמ לש לצינשה 36)    95 ₪ תונמ 5 תויתיב שיפ עטליפג תוציצק 7)
    118 ₪   תונמ 5 בטורב רקב תוציצק 37)    92 ₪ תונמ 5 םינומירו )ינוחמצ( סקטל תוביבל 8)
    148 ₪   תונמ 5  לדרחו תוקרי יולימב ולב ןודרוק 38)    92 ₪ תונמ 5 )ינוחמצ( ליצח תולילג 9)
         57 ₪  'חי 1 )ינוחמצ( המדא יחופת לגוק 10)
תומכ   תופסות     57 ₪  'חי 1                              ימלשורי לגוק 11)  

    69 ₪  תונמ 5 ןאליסו יטספיטנא תוקרי 39)       
    61 ₪  תונמ 5  המדא חופת תוריס 40)  תומכ   םיטלס 

    69 ₪  תונמ 5 רונתב יבייב המדא יחופת 41)     16   ₪  םרג 250 ןנער ףרודלוו טלס 12)

    61 ₪  תונמ 5  המדא יחופת תויבוק 42)     16   ₪  םרג 250 םודא קלס ויצפרק טלס 13)

    72 ₪  תונמ 5 תלמרוקמ תעלד 43)     16   ₪  םרג 250 יסאלק יסור א''ופת טלס 14)

    61 ₪  תונמ 5 םיקומיצו םידקש זרוא 44)     16   ₪  םרג 250 םודא בורכ טלס 15)

    65 ₪  תונמ 5 ירכוב ולפשוא זרוא 45)     16   ₪  םרג 250 יאקירמא ולסלוק טלס 16)

  69  ₪  תונמ 5 תצפקומ תיעועש 46)     16   ₪  םרג 250 תויצומחו בורכ טלס 17)
  72  ₪  תונמ 5      םושו תיז ןמשב תיבורכו ילוקורב 47)     16   ₪  םרג 250 םוקיליזב וטספב ירש טלס 18)
  65  ₪ תונמ 5 שחאב קורי זרוא 48)     16   ₪  םרג 250 םושו ןומילב ירט רזג טלס 19)

          16   ₪  םרג 250  לשובמ יאקורמ רזג טלס 20)

     םיקרמ      16   ₪  םרג 250 ילי'צב הטטב טלס 21)

רטיל 2 חצ ףוע קרמ 49)     16   ₪  םרג 250  ינווי ליצח טלס 22)   ₪ 63   
    40 ₪    ךלדיינק 'חי 10  50)     16   ₪  םרג 250  יטנקיפ ליצח טלס 23)
רטיל 2 םותכ קרמ 51)     16   ₪  םרג 250  זנוימב ליצח טלס 24)   ₪ 80   
      16   ₪  םרג 250 יעבט ליצח טלס 25)

 

   
          16   ₪  םרג 250 םייולק םילפלפ טלס 26)
          16   ₪  םרג 250 יטנקיפ החובטמ טלס 27)
          16   ₪  םרג 250 תיבה תוקרי יצומח 28)

          32   ₪  'ג 200 תיתימא תיתיב תרזח 29)
 

 
 18:00 העשב 1.9.21-ה ,לולאב דכ ינש םוי דע ןימזהל ןתינ •
 תועשמ ינש םויבו ברעה תועש דעו רקובה תועשמ ,5.9.21-ה ,לולאב חכ ןושאר םוימ לחה תוחוראה תקפסא •

 גחה תסינכ ינפל םייתעש דע רקובה
 םיירהצב 12 העשב ינש םוי דעו 5.9.21-ה ,לולאב חכ ןושאר םוימ לחה ימצע ףוסיא עצבל ןתינ •
 םולשת תפסותב זכרמהו הלפשה ,ןיעידומ ,םילשוריל םיחולשמ •
 םילקש 550 הנמזה םומינימ •

 
 050-300-0409 ןופלטב הלאש לכב םכתושרל דומעל חמשנ

.תיתיב תרזח הנתמ ₪ 1000 לעמ הינק לכב  

ןימינב הטמ ןירדהמ תונברו דופחמ ברה תורשכב  


