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23

סירת רקיע
אשקלון
גובה - 9.4 מ’

סירת רקיע. אשקלוןתוכן:  .3
אהבה. נתניה  .4
ניצחון. תניה  .5

בייגלה. תניה  .6-7
יונים בשלוליות  .8

כיכר הציפורים. באר שבע  .9
10-11. כיכר יונים. אשקלון

כיכר 3 יונים. גן יבנה  .12
כיכר יונים. ביתר עילית  .13

14-15. סביבון. אשקלון
אשכול ענבים. אשקלון  .16

זר בדלי. אשקלון  .17
כיכר השוטר. נתניה  .18

חלום. אשקלון  .19
20-21. כניסה ראשית לאשקלון

22-23. אימפולס. אשקלון
24-25. אש. נתניה

תפוזים. אשקלון  .26
כלנית. אשקלון  .27

צמיחה  .28
כיכר ספורטק. נתיבות  .29

נבל  .30
מולקולה. אשקלון  .31

32-33. חלונות ירושלים העתיקה. אשדוד
אופק. מודיעין  .34
מעוף. מודיעין  .35

טיפה. חיפה  .36
ירח מלא. נתיבות  .37

משחק הדולפינים. אשדוד  .38
לוויתן. אשקלון  .39

סוס מוסיקלי  .40
עצים בכיכר. אשקלון  .41

התפרצות  .42
מקבץ טוליפים. ירושלים  .43
כיכר הפטריות. אשקלון  .44
מקבץ פטריות. ירושלים  .45

לוטוס  .46
להבה  .47

כחול לבן  .48
משט  .49

חלונות  .50
רקדניות  .51

סיטי  .52
דולפינים  .53
בת הים  .54
ציפורים  .55

אבסטרקט  .56
עץ החלומות  .57

לוויתן מסתורי  .58
טכנולוגיה   .59

חמסה ויונה  .60
הספר הפתוח  .61

62-63. מוזה
גביעי פרחים. אשקלון   .64

כיכר הרימונים  .65
66-67. דמויות ילדים. בטיחות בדרכים



45

ניצחון
נתניה. כניסה לאיצטדיון
גובה - 3.8 מ’

אהבה
נתניה
גובה - 3.6 מ’



67

בייגלה
נתניה

גובה - 2 מ’



89

כיכר הציפורים
מתחם ביג - באר שבע
גובה - 5.7 מ’

יונים בשלוליות
גובה - 1.5 מ׳



1011

כיכר היונים
אשקלון
גובה - 5.2 מ’



1213

כיכר 3 יונים
גן יבנה
גובה - 5.2 מ’

כיכר יונים
ביתר עילית
גובה - 5.3 מ’



1415

סביבון
אשקלון

גובה - 4.5 מ’



1617

 זר בדלי
אשקלון
גובה - 5.5 מ’

אשכול ענבים
אשקלון
גובה - 2.4 מ’ | רוחב - 4.0 מ’



1819

חלום
אשקלון

אלמנט תאורה.  גובה - 1.6 מ’

כיכר השוטר
נתניה

גובה - 3 מ’



2021

כניסה ראשית
אשקלון

גובה - 5.5 מ’

כניסה ראשית
אשקלון

גובה - 5.5 מ’



2223

אימפולס - כניסה
לאשקלון
גובה - 8 מ’
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2425

אש
נתניה

גובה - 3.5 מ’



2627

כלנית
אשקלון
גובה - 2.2 מ’

תפוזים
אשקלון

גובה - 1.3 מ’



2829

כיכר ספורטק
נתיבות
גובה - 5.5 מ’

צמיחה
נתניה

גובה - 3.5 מ’



3031

מולקולה
אשקלון
גובה - 5 מ’

נבל
אשקלון

גובה - 3 מ’



3233

חלונות ירושלים העתיקה - מלבן
אשדוד

גובה - 4.5 מ׳

חלונות ירושלים העתיקה - קשת
אשדוד
גובה - 4.5 מ׳



3435

אופק
פארק טכנולוגי - מודיעין

גובה - 4 מ’

מעוף
פארק טכנולוגי - מודיעין

גובה - 3.9 מ’



3637

ירח מלא
נתיבות

אלמנט תאורה. גובה - 1.2 מ’

טיפה
איגוד ערים איזור חיפה
גובה     - 3 מ’,      - 1.5 מ’
רוחב     - 2 מ’,      - 1.4 מ’

A
A

B
B

B

A



3839

משחק הדולפינים
אשדוד
גובה - 3.5 מ’  | 3 מ׳

לוויתן
אשקלון. מזרקה
גובה - 4.3 מ’



4041

עצים בכיכר
אשקלון
גובה - 2 מ’

סוס מוסיקלי
גובה - 2.8 מ’
רוחב - 2.1 מ’



4243

התפרצות
אשקלון

גובה - 3.5 מ’

מקבץ טוליפים
ירושלים 
גובה - 180 מ’



4445

מקבץ פטריות
רח׳ מרגלית - ירושלים

כיכר הפטריות
אשקלון
קוטר הקומפוזיציה - 200 ס”מ
גבהי הפטריות - 120 ס”מ / 60 ס”מ / 40 ס”מ / 30 ס”מ



4647

להבה
גובה - 3 מ’

לוטוס
גובה - 3.5 מ’



4849

משט
אורך כל סירה - 5.4 מ’

כחול לבן
גובה - 3.5 מ’



5051

רקדניות
חלונות

אלמנט תאורה. גובה - 2.8 מ’



5253

דולפינים
גובה - 2.3 מ’

סיטי
גובה - 3.5 מ’



5455

ציפורים
מזרקה. גובה - 2.6 מ’

בת הים



5657

אבסטרקט
גובה - 1.2 מ’

עץ החלומות
אלמנט תאורה. גובה - 3.5 מ’



5859

טכנולוגיה
גובה - 2 מ’

לוויתן מסתורי
גובה - 5 מ’



6061

הספר הפתוח
גובה - 2.8 מ’

חמסה ויונה
גובה - 5.3 מ׳



6263

B A מוזה
גובה - 1.5 מ’

ABרוחב -    - 3.7 מ’ ,     - 2.2 מ’



6465

כיכר הרימונים
גובה - 0.9 מ’

גביעי פרחים
אשקלון

גובה - 1.1 מ’



6667

דמויות ילדים
בטיחות בדרכים - מעבר חציה

67
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רח' האופן 57 א.ת. הצפוני אשקלון
טל: 08-6756507  פקס: 08-6755114 נייד: 052-2927218

שמעון גיא  מנהל שיווק
 נייד: 050-5344528
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