
 
    
 
 

  ב"פשת – 'ד הבכש דויצו םירפס תמישר
 

 דויצ קר תונקל םישקבתמ םירפס תלאשה תינכותל ופרטצהש םידימלת
 .תורבחמו הוולנ

  
 ריחמ עוצקמ

 יברמ

 תורעה האצוה תורבוח / רפסה םש

 

 הקיטמתמ
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40.7 

40.7 

40.7 

 

30.6 

19.5 

 10 קלח סולפ םיליבש

 11 קלח סולפ םיליבש

 12 קלח סולפ םיליבש

 הירטמואיג יקרפ

 

 םירבש תולקמ – םירזיבא זראמ

 הירטמואיג םירזיבא זראמ

  ח"טמ

 אלמ ך"נת רפס*  ך"נת

 

 תרגסמב ןתינ אל 

 תלאשה טקייורפ

 םירפסה

  ח"טמ  םיניזגמ זראמ– םיריעצ םילארשי  64 תדלומ

  ח"טמ   תורפס לש המלועמו ןושלה הצק לע 70.7  הפש

 עדמ

 היגולונכטו

 תומר 2016 תשדוחמ הרודהמ 'ד התיכל שדח טבמב 47.60

 

 

  - רפס תילגנא

49.90 

- תרבוח

41.50 

freddys world  plus 
 הדובע תרבוח + דומיל רפס

  ןהכ קירא

  ד"לח תידדה תוברעל תוחתפמ 55 תשרומ 

 טרופס ילענו רפסה תיב למס םע הצלוח ג"נח

 
 

  סיקרוס יכדרמ ש"ע יתליהקו ישיא חותיפל רפס תיב
 חילצהל .זעהל .םולחל



 
 

  :דויצ
  תונטק תוצבושמ תורבחמ 2 :ןובשח *
  הנטק תצבושמ תרבחמ :הירטמואיג *
 הנטק תורוש תרבחמ  :ך"נת *
 הנטק תורוש תרבחמ :תדלומ *
 הנטק תורוש תרבחמ :תשרומ *
 הנטק תורוש תרבחמ :הפש *
 הנטק תורוש תרבחמ :היגולונכטו עדמ *
 םידומילה תנש תליחתב רסמית דויצ תמישר :תונמוא *
  .הנטק תילגנא תרבחמ :תילגנא*
 .תורוש תפדפדו הלינמ רסלק :)בלה חתפמו םייח ירושיכ( ךוניח*
 .הרוש וילופ יפד תליבח ,םירוח םע תוינוליינ 30 ,הלינמ רסלק :הקיסומ*
 

 :הוולנ דויצ
  )הפוקש הכירכ םע( םיקד םירסלק 5*
 .םיפד ןוסחאל )קיטסלפ/ןוטרק( ימוג םע תויקית 2 *
  .םיפדרמש תליבח*
 

         :ובו רמלק
                         .םידדוחמ תונורפע   3*
    .םינבל םיקחמ  2*
                             .םיירפסמ*
                  .)תרוסנל( לכימ + דדחמ*
                         )דבלב םירטמיטנס םע( .ןטק קיטסלפ לגרס*
                            .לודג קיטס קבד*
 םיעבצ/םיינועבצ תונורפע / םישוט תליבח*
    )םירקרמ( םישיגדמ םישוט 3*
 פייטולס*
 
 

 
 
 .ויצפחמ דחא לכ לע דימלתה לש ומש תא קיבדהל/םושרל אנ
 

 .ס"היב למס םע הדיחא תשובלת שוכרל שי •
 .םיסקטל ןבל עבצב תינוילעו רפס תיב למס םע הצלוח שוכרל שי •
  .ל"הנש ךלהמב דויצ וא/ו דומיל ירפס לש תופסונ תושיכר ונכתיי •
  .דב תיפמ וא ריינמ תויפמ ,)ןוליינ תויקש אלל( תוימעפ בר תואספוקב -לכוא •
 

 
 
 

 
 תחלצומ םידומיל תנש תכרבב

 "סיקרוס" תחפשמ
 

 
 
 


