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חגי תשרי

טרקלין מלכות וקסברגר 

בארות יצחק

טליתות, ציציות, סטים לטלית ותפילין, כיפות בכל הסוגים והגדלים,
סטים מפוארים לפסח, סידורים, מחזורים, ספרים, מגשי זכוכית ועוד...

חדש מבית 'מלכות וקסברגר':
תשמישי קדושה לאורך מעגל השנה,

שבתות, חגים וימי חול בטרקלין אחד ומיוחד!

יש וקסברגר
בארות ביש חסד    
יצחק

פתוח להנאתכם רצוף
בשעות הפתיחה של 'יש חסד'! 

אתם מוזמנים
לברך אותנו

לרגל הפתיחה 
ולקבל מאיתנו

מתנה!

077-9972872

)בהצגת מודעה זו  * בכפוף לתקנון(
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ברכת  השנה◇4 ₪ שנה  טובה  פתח  שערי  שמים  חלון◇4.80 ₪ #467 כרטיס  ברכה  שנה  טובה  תפוח◇2.20 ₪ #1081 #600 

כרטיס  ברכה  שנה  טובה  יונה◇2.20 ₪ גלויה  שנה  טובה  צפורים  נצנצים◇4 ₪ #600 גלויה  שנה  טובה  תפוח  ורימון  נצנצים◇4 ₪ #537 #536 

גלויה  שנה  טובה  שופר  נצנצים◇4 ₪ גלויה אלקטרונית 4GB לשנה טובה◇380 ₪ #535

גלויות 
וסדר 

הסימנים 

#1500 
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שנה  טובה  קטן -  נוסח  כללי◇4.80 ₪ שנה  טובה  סימנים -  נוסח  ע"מ◇6 ₪ #133 שנה  טובה  צורת  ספר  ע"מ /  אנגלית /  צרפתית◇6 ₪ #533 #199-1 

תפוח  עם  דבש  וסדר  סימנים  נוסח  ס '  /  ע"מ◇6 ₪ סדר  סימנים  קטיפה  לר”ה  נוסח  ס '  /  ע"מ◇8 ₪ #114-1 סדר  סימנים  עם  ברכת  המזון  נוסח  ס '  /  ע"מ◇7 ₪ #1571 #1680 

כתיבה  נוצה  צרפתי◇4.80 ₪ כתיבה  וחתימה  טובה  נוצה◇4.80 ₪ #1080-2 סדר  סימנים  לפאר  את  השולחן◇5.40 ₪ #1080-1 #1084 
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 סדרת
פלאטניום צע

מב

סדר  סימנים  כסף  נוסח  ס ' ◇20 ₪ קבל  ברחמים  לחגי  תשרי -  כ .  קשה -  ס ' ◇18 ₪ #1577 קבל  ברחמים  כ .  קשה  פרחוני  ס '  /  ע"מ◇25 ₪ #164-2 #1198 

קבל  ברחמים  תכלת  נוסח  ס '  /  ע"מ◇7.80 ₪ שהחיינו -  לקט  לחגי  תשרי  ס '  /  ע"מ◇7.80 ₪ #925 האוצר  לחגי  תשרי -  נוסח  ס '  /  ע"מ◇7.80 ₪ #657 #1346 

שנה  טובה  ומתוקה  נוסח  ס '  /  ע"מ◇7.80 ₪ חוברת  שנה  טובה  בינוני -  נוסח  ע"מ◇6 ₪ #1077 שנה  טובה  מוכסף -  נוסח  ע"מ◇4.80 ₪ #185 #787 



6

 סדרת
פלאטניום צע

מב

מגנט  לוח  שנה  טובה  רימונים◇9 ₪ מגנט  לוח  זמני  שבת -  חום◇9 ₪ #1195-1 מגנט  לוח  שנה  טובה -  חום◇9 ₪ #1189-2 #1189-1 

לוח  שנה  קיר◇13 ₪ לוח  שנה  מיני◇6 ₪ #545 #435 

פולדר שחור עם תפילות לחודש תשרי◇80 ₪ אגדה  חגי  תשרי  ילדים◇4.50 ₪ #1706 סדר  סימנים  לבן  נוסח  ע"מ◇20 ₪ #227 #1582 

לוחות 
שנה
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לוח  שנה  זמני  כניסת  שבת  ללא  מגנט◇5.40 ₪ לוח  שנה  ללא  מגנט◇5.40 ₪ #443-2 #443-1 

מגנט  סגול  לוח  שנה  חודשי◇9 ₪ מגנט  שנה  טובה  זמני  כניסת  שבת◇9 ₪ #1681 מגנט  לוח  שנה  טובה  ◇9 ₪ #1497-2 #1497-1 

מגנט  כתיבה  וחתימה  טובה -  זמני  שבת◇9 ₪ מגנט  לוח  שנה  כתיבה  וחתימה  טובה◇9 ₪ #1496-2 מגנט  לוח  זמני  שבת  רימונים◇9 ₪ #1496-1 #1195-2 

 העניקו
 לתורמים

 או
 שי ללקוחות

 עם הטבעת
הלוגו שלכם!
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דבש  מיני -  פלסטיק◇2.20 ₪ דבש  זכוכית  מיני  30  גר’◇5.40 ₪ #1691 #588דבש  ויסקי  120  גר’◇15 ₪ #563 

דבש  בקבוקון  ידית +  כרטיס  60  גר’◇11 ₪ צנצנת  לדבש זכוכית בינוני + מארז◇28 ₪ #558 צנצנת  לדבש זכוכית גדול + מארז◇28 ₪  #1700-2 #1700-1 

דבש  גדול 300 גר'  ◇ 80 ₪ שנה טובה עם דבש◇10 ₪ #1692 #1688 

דבש
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דבש  כדור  300  גר’◇45 ₪ דבש  לב  זכוכית  70  גר’◇15 ₪ #1690 בקבוק  דבש  200  גר’◇33 ₪ #1689 #667 

דבש  משולש  גבוה  280  גר’◇44 ₪ כד  דבש  ◇35 ₪ #552 דבש  משולש  160  גר’◇33 ₪ #1611 #1502 

דבש  מרובע  קטן◇17 ₪ בקבוק  דבש  200  גר’◇33 ₪ #915 כד  דבש  גדול  350  גר’◇35 ₪ #667 #590 
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קופסא לבקבוק פרחים◇5.40 ₪ קופסא לבקבוק חום כהה◇12 ₪ #1650 קופסא לבקבוק חום בהיר◇12 ₪  #1147 #1148 

מארז  שנה  טובה  נוצה  עם  דבש  זכוכית◇25 ₪ מארז  שנה  טובה  לימוזין  בתוספת  דבש◇29 ₪ #1197 #983 

מארז  חום  קוביות  כסף◇20 ₪ מארז  לדבש◇8 ₪ #436 #1649 

מארזי 
מתנה
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כתיבה  טובה  סגול◇39 ₪ כתיבה  טובה  שחור◇39 ₪ #664-2 מארז לב קופלה מכל הלב◇8 ₪ #664-1 #1554 

מארז לב בהוקרה◇8 ₪ מארז לב פפיון ורוד◇8 ₪ #1553 מארז לב מתוק בלב◇8 ₪ #1552 #1551 

מארז לב סרט סגול◇8 ₪ תיבת פח מכל הלב שושנה◇19.90 ₪ #1550 תיבת פח ורוד פנינים◇19.90 ₪ #1260 #1259 
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דף  רקע  A7  גרגירי  רימון◇6.80 ₪ דף  רקע  A9  כתיבה  וחתימה◇3 ₪ #857 דף  רקע  A7  חותמת  שנה  מתוקה◇6.80 ₪ #897 #781 

דף  רקע  A9  שנה  טובה  ומתוקה◇3 ₪ דף  רקע  A4  שנה  טובה  עם  הטבעה ) 5 ( ◇20 ₪ #7806 דף  רקע  A9  גרגירי  רימון◇3 ₪ #898 #857 

דף  רקע  A5  גרגירי  רימון◇11 ₪ דף  רקע  A4  גרגירי  רימון◇12 ₪ #857 #857 

דפי רקע 
לראש 
השנה
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סדר  סליחות  המצויר  נוסח  ע"מ◇35 ₪ מעמד  לזמירונים -  קבל  ברחמים◇180 ₪ #1045 כפרעסל -  מארז  כפרות◇7.80 ₪ #1372 #1088 

אגדה  לחגי  תשרי -  אידיש  מנויילן◇135 ₪

סטנד מפרספקט + 5 קבל ברחמים◇150 ₪ אגדה  לחגי  תשרי - כריכה רכה◇25 ₪

#273-5 

#1699 #1685 

אגדה  לחגי  תשרי -  אידיש◇65 ₪ אגדה  לחגי  תשרי  צרפתית◇75 ₪ #273-4 #662 

מוצרים 
לר״ה 
כללי
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 בד  אילו  פינו  מלא  שירה◇690 ₪  בד  לסוכה  כותל◇690 ₪ #1332 #1056 

 בד    אושפיזין◇690 ₪  בד  לסוכה  לויתן◇690 ₪ #1674  בד  מה  רבו  מעשיך◇690 ₪ #1055 #529 

 בד  שבעת  המינים◇690 ₪  בד  אושפיזין◇690 ₪ #528 #527 

שלטי בד 
 לסוכות
בדים 
גדולים

 בד איכותי כביס עם טבעות
גודל 1.5/3 מטר
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150 ח״ש צע
מב

שלט  בד  בגלל  אבות 1/0.7 מטר◇65 ₪  בד  עלייה  לרגל 1/0.7 מטר◇65 ₪ #1517 #1516 

שלט  בד 1.4/1.4 מטר  לסוכה  שירו  לו◇240 ₪ שלט  בד 1.4/1.4 מטר  הודו  לד’  בכינור◇240 ₪ #982 #980 

בד  לסוכה  וילון  בז’◇320 ₪ בד  לסוכה  וילון  אדום◇320 ₪ #1180 #1179 

בדים 
בינוניים

בדים 
קטנים
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פסים  לשרשראות  לסוכה  צבעוני /  חום◇5.40 ₪  #1695 פוסטר בד 1/1.5 מטר – מה רבו מעשיך ◇59.90 ₪ #1669 פוסטר בד 1/1.5 מטר – אושפיזין ◇59.90 ₪ #538

שלט  בד  נטילת  לולב 1/0.7 מטר◇65 ₪ #1694 אל בד איכותי 1/1.5 מטר - רבנים ◇59.90 ₪ #1668 אל בד איכותי 1/1.5 מ׳ ברכת לולב ◇59.90 ₪ #1521 

 בד  לויתן 1/0.7 מטר◇65 ₪  בד  אושפיזין 1/0.7 מטר◇65 ₪ #1520  בד  שמחת  בית  השואבה 1/0.7 מטר◇65 ₪ #1519 #1518 
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קנבס  ירושלים  אורו  של  עולם  עם  מנורות◇59 ₪ #1338  קנבס  אילו  פינו  מלא  שירה  כים מנורות◇59 ₪ #1207 

רול  אפ -  נטילת  לולב◇250 ₪ רול  אפ -  אושפיזין  ◇159 ₪ #1371 #1486 

רול  אפ -  כאייל  תערוג◇159 ₪ רול  אפ -  מקומות  קדושים ◇120 ₪ #1485 #1484 

קישוטי 
סוכה 

משובחים

קנבסים 
עם 

מנורות
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 קנבס  רבון  העולמים עם  מנורות ◇59 ₪  #1492  קנבס  בגלל  אבות עם  מנורות ◇59 ₪ #1493

קנבס  ברוך  אתה  בבואך  ובצאתך  מנורות ◇49 ₪  #1210  קנבס  דוד  המלך  עם  מנורות◇59 ₪ #1468  קנבס  שבעת  המינים  עם  מנורות◇ 59 ₪ #1469

 קנבס  אושפיזין  עם  מנורות◇59 ₪ #1208  קנבס  רבנים  עם  מנורות◇59 ₪ קנבס  שמחת  בית  השואבה  עם  מנורות◇59 ₪ #1206 #1333-1 
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הכותל  המערבי  בתלת  מימד◇14.90 ₪ מארז  בריאת  העולם תלת  מימד ◇ 24.90 ₪ #1461 מארז עז כנמר תלת  מימד ◇23 ₪ #1460 #1230 

מארז מקומות  הקדושים תלת  מימד ◇23 ₪ מארז  תמונות  רבנים  תלת  מימד◇18 ₪ #1229 מארז  ברוך  אתה תלת  מימד ◇23 ₪ #1228 #1227 

מארז  שבטי  ישראל  תלת  מימד◇34.90 ₪ מארז  אושפיזין  תלת  מימד◇23 ₪ #1226 #1225 

קישוטי סוכה 
 תלת מימד

עמיד לאורך שנים
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מארז שבת - תלת  מימד ◇24.90 ₪ #1602 מארז שלוש  רגלים- תלת  מימד ◇59.90 ₪ #1603 מארז חומש - תלת  מימד  ◇24.90 ₪ #1601 

 #1598 מנורה  מקומות  קדושים - תלת  מימד  ◇40 ₪ #1599 מנורה  ארבעת  המינים -תלת  מימד ◇40 ₪ #1600  מנורה  שבעת  המינים - תלת  מימד ◇40 ₪

 #1596 מנורה  עז  כנמר - תלת  מימד ◇40 ₪ #1597 מנורה  רבנים- תלת  מימד ◇40 ₪

מנורות 
 לתליה 

בתלת מימד
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מארז  רבנים  ספרדים  - תלת  מימד◇14.90 ₪ מארז  הרבנים  מגור  תלת  מימד◇14.90 ₪ #1459-6 האדמו”ר  מסאטמר - תלת  מימד◇7.90 ₪ #1459-5 #1459-4 

הרבי  מחב”ד - תלת  מימד◇7.90 ₪ האדמו”ר  מויזניץ - תלת  מימד◇7.90 ₪ #1459-3 האדמו”ר  מבעלזא  - תלת  מימד◇7.90 ₪ #1459-2 #1459-1 

 #1604 מארז משניות - תלת  מימד  ◇24.90 ₪ #1605 מארז  רבנים  זיע”א- תלת  מימד ◇24.90 ₪ #1698 מארז שבעת המינים - תלת מימד ◇19.90 ₪
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תמונת  דקופאז’  הרב  עובדיה◇35 ₪ תמונת  דקופאז’  כאייל  תערוג◇35 ₪ #1607 קעסטל  לסוכות לבניה עצמית◇30 ₪ #1606 #928 

נברשת  שבעת  המינים◇9.90 ₪ תמונת  דקופאז’  שמחת  בית  השואבה◇35 ₪ #1339 תמונת  דקופאז’  קל  כנשר◇35 ₪ #1609 #1608 

קישוטי 
 סוכה 

עם עומק
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פוסטר  עליה  לרגל◇13 ₪ פוסטר  שבעת  המינים◇13 ₪ #433 פוסטר  לויתן◇13 ₪ #432 #425 

פוסטר  נטילת  לולב  חיטים◇13 ₪ פוסטר  נטילת  לולב  חום◇13 ₪ #424 פוסטר  קידוש -  נוסח  ס ' ◇13 ₪ #423 #419 

פוסטר  נטילת  לולב  בכותל◇13 ₪ פוסטר  אושפיזין◇13 ₪ #410 #418 

פוסטרים 
לסוכות
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פוסטר  ברוכים  הבאים◇13 ₪ פוסטר  חגי  תשרי◇13 ₪ #735 פוסטר  רבנים  זיע“א◇13 ₪ #724 #439 

פוסטר  רבנים  ספרדים◇13 ₪ פוסטר  שוק  ארבעת  המינים◇13 ₪ #429 פוסטר  סדר  האושפיזין  תמונות◇13 ₪ #491 #475 

פוסטר  ברוך  את  בבואך  ובצאתך  2  צדדים◇7 ₪ פוסטר  הרב  וואזנר  ◇13 ₪ #447 פוסטר  בסוכות  תשבו◇13 ₪ #1671 #747 
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פוסטר  נשמת  כל  חי◇13 ₪ פוסטר  כותל◇13 ₪ #416 פוסטר  ברכת  כהנים  בכותל◇13 ₪ #413 #412 

פוסטר  מה  רבו  מעשיך◇13 ₪ פוסטר -  בסוכות  תשבו  שבעת  ימים◇13 ₪ #411 פוסטר -  צדיקים  יושבים◇13 ₪ #1622 #1621 

פוסטר  ושם  נעלה  ונראה ◇13 ₪ פוסטר  חפץ  חיים  הכנסיה  הגדולה◇13 ₪ #1620 פוסטר  שבעת  המינים ◇13 ₪ #1390 #745 
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פוסטר  כל  הנשמה  תהלל◇13 ₪ פוסטר  הרב  אלישיב  זצ”ל◇13 ₪ #700 פוסטר  פנים  בית  המקדש◇13 ₪ #669 #554 

פוסטר  כסא  שלמה◇13 ₪ פוסטר  אבן  כותל◇13 ₪ #492 פוסטר  פרשיות  השבוע◇13 ₪ #438 #437 

פוסטר  שירים  ופזמונים◇13 ₪ פוסטר  פרק  שירה◇13 ₪ #434 פוסטר  קל  כנשר◇13 ₪ #422 #417 
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פוסטר  מעשי  אבות◇13 ₪ פוסטר  שנים  עשר  שבטים◇13 ₪ #709 פוסטר  מלכות  בית  דוד◇13 ₪ #708 #707 

פוסטר  בריאת  עולם  ושבת◇13 ₪ פוסטר  רבני  משפחת  אבוחצירא◇13 ₪ #706 פוסטר  עשרה  ראשונים◇13 ₪ #705 #704 

פוסטר  כאיל  תערוג◇13 ₪ פוסטר  קבר  רחל◇13 ₪ #703 פוסטר  קודשא  בריך  הוא◇13 ₪ #702 #701 
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פוסטר  לא  בשמים  היא◇13 ₪ פוסטר  כל  שהנר  דולק -  סנדלר◇13 ₪ #737 פוסטר  אפריון  עשה  לו  המלך◇13 ₪ #736 #732 

פוסטר  כנר  על  הגג◇13 ₪ פוסטר  לעתיד  לבא◇13 ₪ #720 פוסטר  מעגל  השנה◇13 ₪ #715 #713 

פוסטר  כי  הנה  כחומר◇13 ₪ פוסטר  שלשה  כתרים◇13 ₪ #712 פוסטר  ולירושלים  עירך◇13 ₪ #711 #710 
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פוסטר  תורתו  מגן  לנו -  הרב  אלישיב◇13 ₪ פוסטר  לכו  בנים  שמעו  לי◇13 ₪ #1092 פוסטר  אז  ישיר◇13 ₪ #749 #746 

פוסטר  חזק  חזק  ונתחזק◇13 ₪ פוסטר  טוב  להודות◇13 ₪ #744 פוסטר  לווים  בשירם◇13 ₪ #742 #741 

פוסטר  רבי  אלעזר  אבוחצירא◇13 ₪ פוסטר  רבנים  זצ”ל  ◇13 ₪ #740 פוסטר  שמחת  בית  השואבה◇13 ₪ #739 #738 
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פוסטר  והריקותי  לכם  ברכה◇13 ₪ פוסטר  משה  קבל  תורה  מסיני◇13 ₪ #1242 פוסטר  רבנים  ז”ל◇13 ₪ #1241 #1223 

פוסטר  שבעת  הרועים◇13 ₪ פוסטר  שמיטה◇13 ₪ #1222 פוסטר  ל”ט  מלאכות◇13 ₪ #1221 #1098 

פוסטר  וישכם  אברהם  בבוקר◇13 ₪ פוסטר  יזכו  לרוב  שמחה◇13 ₪ #1097 פוסטר  בגלל  אבות◇13 ₪ #1096 #1093 
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פוסטר ברכת לולב הטבעות ◇24.90 ₪ פוסטר  מפוארת  של הרב  עובדיה זצ"ל ◇24.90 ₪ #1703 #1697 

פוסטר  אושפיזין  גלגל קרטון קשיח ◇24.90 ₪ פוסטר  ברכה  אחרונה  פירות -  נוסח  ס ' ◇13 ₪ #1696 פוסטר  ברכת  מעין  שלש -  נוסח  ס ' ◇13 ₪ #441 #440 

פוסטר  קריאת  שמע -  נוסח  ס '  /  ע"מ◇13 ₪ פוסטר  ברכת  המזון -  נוסח  ס '  /  ע"מ◇13 ₪ #421 פוסטר  ואילו  פינו  מלא  שירה◇13 ₪ #420 #1388 

פוסטרים 
מיוחדים



32

תפילות  לאושפיזין  על  בריסטול  עבה◇7.90 ₪ סדר  נטילת  לולב  על  בריסטול  עבה◇7.90 ₪ #1347 פוסטר  צורני  בסוכות  תשבו◇15 ₪ #1342 #1627 

פוסטר  שטאנץ  ותחזינה  עינינו◇18 ₪ פוסטר  שטאנץ  אושפיזין◇18 ₪ #1094 פוסטר  שטאנץ  עמוד  וילון◇15 ₪ #731 #730 

פוסטר  שטאנץ  פרחים  ושושנים◇15 ₪ פוסטר  שטאנץ  ציפורים  יונה◇15 ₪ #729 פוסטר  אושפיזין  מסתובב◇15 ₪ #728 #1046 
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פוסטר  מחול  לצדיקים בתלת  מימד ◇21 ₪ פוסטר  ברכי  נפשי  בתלת  מימד◇21 ₪ #1037 פוסטר  הרב  עובדיה בתלת  מימד ◇21 ₪ #658 #1191 

פוסטר  ארץ  נחלי  מים בתלת  מימד ◇21 ₪ פוסטר  מי  שלא  ראה  שמחה  בתלת  מימד ◇21 ₪ #1040 פוסטר  כשם  שישבתי בתלת  מימד ◇21 ₪ #1039 #1038 

פוסטרים 
בתלת 
מימד
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ספר  תורה  מצויר לילדים◇168 ₪ דף  רקע  A4  סוכות  A7◇₪ 12  סוכות 6.80 ₪ #1578 #882 

 הושענות  כהלכה  עם  קליפס -  נוסח  ס ' ◇13 ₪ למענך -  סדר  הושענות  נוסח  ס ' ◇7.80 ₪ #200 קופסא  לאתרוג  חום  ◇מבצע 10 ₪ #1389-1 #1489 

מוצרים 
לסוכות 

כללי

לשמחת 
תורה רת

זכו
ת
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טוב  להודות  עם  תהילים  צבע  כסף◇59 ₪ טוב  להודות  חום  עם  תהילים  ◇59 ₪ #570-12 תהילים  אלבומי  לבן  עור  אמיתי◇300 ₪ #570-1 #1008-3 

תהילים  אלבומי  חום  עור  אמיתי◇300 ₪ תהילים  המצוייר  מהדורה  אלבומית◇80 ₪ #1008 סט  זמירונים  כסף -  מזמור  שיר  ס '  / ע"מ◇250 ₪ #1008-1  #1293-3 

סט  זמירונים  ברונזה -  מזמור  שיר  ס '  / ע"מ◇250 ₪ סט  זמירונים  לבן -  מזמור  שיר  ס '  / ע"מ◇250 ₪ #1293-2   #1293-1 

מתנות 
ומזכרות
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אשר  יצר  נוסח  ע"מ  זכוכית◇28 ₪ אשר  יצר  נוסח  ס '   זכוכית◇28 ₪ #1475 מגש  זכוכית  לכבוד  שבת  חום  20/30◇19 ₪ #1474 #1445-2 

מגש  זכוכית  לכבוד  שבת  חום  30/40◇29 ₪ מגש  זכוכית  פמוטים  30/40◇29 ₪ #1445-1 מגש  זכוכית  לכבוד  שבת  מוכסף  30/40◇29 ₪ #1415 #1413 

 מגש  זכוכית  גדול  הבדלה  30/40◇29 ₪
מגש  זכוכית  הבדלה  20/30◇19 ₪ מגש  זכוכית  אבולי  שבת  שלום  30/40◇29 ₪ #1412 #1670 

מגשים 
ומוצרי נוי 

מזכוכית
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מגש  זכוכית  גדול  30/40◇29 ₪ ברכת  מעין  שלש  נוסח  ע"מ  זכוכית◇28 ₪ #1586-1 מגש  לשבת  שיש  בז’  זכוכית  20/30◇19 ₪ #1585 #1483 

 מגש  זכוכית  פמוטים  חום  20/30◇19 ₪
מגש  זכוכית  פמוטים  חום  30/40◇29 ₪  מגש  לשבת  פמוטים  כסף  20/30◇19 ₪ #1481

מגש  לשבת  פמוטים  כסף  30/40◇29 ₪ הפרשת  חלה  זכוכית◇28 ₪ #1480 #1479 

הדלקת  נרות  שבת  כולל  רגלית  זכוכית◇28 ₪ ברכת  הבית  זכוכית◇28 ₪ #1478 ברכת  מעין  שלש  נוסח  ס '   זכוכית◇28 ₪ #1477 #1476 
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אנגלית

עבריתאידיש

עבריתעברית מיוחד לחגים

דיסק  למקרנציק  אני  בן  שלוש◇45 ₪ דיסק  למקרנציק  ראש  השנה◇45 ₪ #1679  דיסק  למקרנציק  המלאך  הגואל◇45 ₪ #1678   #1634 

דיסק  למקרנציק  מתעמלים  עם  קופלה◇45 ₪ דיסק  למקרנציק  פינעף  ווינדערליכע  מתנות◇55 ₪ #1631  דיסק  למקרנציק  חצק’ל  דער  שלימזל◇55 ₪ #1617   #1559 

דיסק  למקרנציק  אנגלית  גם  זו  לטובה◇55 ₪ מקרנציק◇259 ₪ #1546   #1261 

צעצועי 
וקסברגר
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     קיבלתי,
       הופתעתי,

         התרגשתי!

כרטיסי ברכה  ◆  דבשיות  ◆  לוחות שנה  ◆  אריזות שי  ◆  ועוד….
ועו„ מגוון עˆום של מתנות… מזכרות לאירועים, מגשי זכוכית מעוˆבים

מגוון עשיר
לשנה החדשה:

לקראת הח‚ים, הפתיעו את האנשים היקרים לכם עם מתנה בלתי נשכחת, מר‚שת ומקורית במיוחד!

קטלו‚ לקבלת 
catalog@waxb.co.il

גירסא דינקותא - ספר א’ב’◇99 ₪ כארדפינגר מלאכות שבת◇55 ₪ #1430 #1455 

מתנות 
לילדים 
לשנה 
החדשה
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