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שנה טובה
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קבל ברחמים כ. קשה פרחוני ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 25 ₪ קבל ברחמים תכלת ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 7.80 ₪ #1198 שהחיינו - לקט לחגי תשרי ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 7.80 ₪ #925 #657 

האוצר לחגי תשרי ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 7.80 ₪ שנה טובה ומתוקה ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 7.80 ₪ #1346 חוברת שנה טובה בינוני ⋅ ע"מ ⋅ 6 ₪ #1077 #185 

שנה טובה צורת ספר ⋅ ע"מ / צרפתית ⋅ 6 ₪ סדר סימנים עם ברכת המזון ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 7 ₪ #199-1 כתיבה נוצה צרפתי ⋅ 4.80 ₪ #1680 #1080-2 

כרטיס ברכה שנה טובה תפוח ⋅ 2.20 ₪ כרטיס ברכה שנה טובה יונה ⋅ 2.20 ₪ #600  #1500 #600גלויה אלקטרונית 4GB לשנה טובה ⋅ 380 ₪
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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 

מגנט לוח שנה רימונים ⋅ 9 ₪ לוח שנה קיר ⋅ 13 ₪ #1195-1 לוח שנה מיני ⋅ 6 ₪ #1807 #435 

גלויה שנה טובה עם סדר הסימנים ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 6 ₪ #1849 

סדר סימנים שנה טובה ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 8 ₪ אגדה חגי תשרי ילדים ⋅ 4.80 ₪ #1838 קבל ברחמים כ. קשה ⋅ ס' ⋅ 18 ₪ #227 #164-2 
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לוח שנה יומן שבועי - כריכה קשה ⋅ 16 ₪ מגנט שבת שלום לוח זמני כניסת שבת ⋅ 9 ₪ #1833 #1837-2 

מגנט שבת שלום לוח שנה טובה ⋅ 9 ₪ מגנט לוח זמני כניסת שבת סגול ⋅ 9 ₪ #1837-1 מגנט לוח שנה סגול ⋅ 9 ₪ #1836-2 #1836-1 

מגנט זמני כניסת שבת בז קטן ⋅ 9 ₪ מגנט שנה טובה בז קטן ⋅ 9 ₪ #1835-2 לוח שנה זמני כניסת שבת ללא מגנט ⋅ 5.40 ₪ #1835-1 #443-2 

לוח שנה ללא מגנט ⋅ 5.40 ₪ מגנט שנה טובה זמני כניסת שבת ⋅ 9 ₪ #443-1 מגנט לוח שנה טובה ⋅ 9 ₪ #1497-2 #1497-1 
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דבש כד עתיק 350 גר' ⋅ 45 ₪ דבש קנקן קטן 240 גר' ⋅ 25 ₪ #1841 גבש כדור 300 גר' ⋅ 45 ₪ #1840 #1690 

דבש לב זכוכית 70 גר' ⋅ 15 ₪ דבש משולש גבוה 280 גר' ⋅ 44 ₪ #1689 כד דבש ⋅ 35 ₪ #552 #1611 

דבש מיני - פלסטיק ⋅ 2.20 ₪ דבש ויסקי 120 גר' ⋅ 15 ₪ #588 דבש זכוכית מיני 30 גר' ⋅ 5.40 ₪ #1691 #563 

דבש בקבוקון ידי + כרטיס 60 גר' ⋅ 11 ₪ דבש גדול 300 גר' ⋅ 80 ₪ #558 שנה טובה עם דבש ⋅ 10 ₪ #1692 #1688 
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קופסא לבקבוק חום בהיר ⋅ 12 ₪ מארז חום קוביות כסף ⋅ 20 ₪ #1148 מארז לדבש ⋅ 8 ₪ #436 #1649 

ספר  תורה  מצויר לילדים ◇  168 ₪מארז שנה טובה תהילים עם דבש ⋅ 75 ₪  #1831 #1578 #1839כתיבה טובה צבע אדום ⋅ 49 ₪

כתיבה טובה צבע שחור ⋅ 49 ₪ כתיבה טובה צבע חום ⋅ 49 ₪ #1830 סדר סליחות המצויר ⋅ ע"מ ⋅ 35 ₪ #1829 #1045 

אגדה לחגי תשרי - אידיש ⋅ 65 ₪ אגדה לחגי תשרי - צרפתית ⋅ 75 ₪ #273-2 אגדה לחגי תשרי - כריכה רכה ⋅ 20 ₪ #662 #1685 
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 דפי רקע שנה טובה ומתוקה
₪ 6.80 7 ⋅ ₪ 11 5 ⋅ ₪ 12 4  דף רקע כתיבה וחתימה #7815-4

₪ 3 9 ⋅ ₪ 6.80 7 ⋅ ₪ 11 5  דף רקע חותמת שנה טובה ומתוקה #897
₪ 3 9 ⋅ ₪ 6.80 7  #781 

דף רקע A9 שנה טובה ומתוקה ⋅ 3 ₪ דף רקע A4 שנה טובה עם הטבעה )5( ⋅ 20 ₪ #7806  דפי רקע גרגירי רימון #898
₪ 11 5 ⋅ ₪ 12 4 #857 

 דפי רקע כתר הרימון
₪ 3 9 ⋅ ₪ 6.80 7 ⋅ ₪ 11 5  דפי רקע שנה טובה ומתוקה #074

₪ 3 9 ⋅ ₪ 6.80 7 ⋅ ₪ 11 5 ⋅ ₪ 12 4 #037 

תיבת פח ורוד פנינים ⋅ 19.90 ₪ קופסא לבקבוק פרחים ⋅ 5.40 ₪ #1260 קופסא לבקבוק חום כהה ⋅ 12 ₪ #1650 #1147 
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תהילים ואני בחסדך חום ⋅ 10 ₪ תהילים ואני בחסדך שיש ⋅ 10 ₪ #1091 תהילים מחולק חודשי בנרתיק זיפר ב- 2 צבעים ⋅ 69 ₪ #1090 #1722 

מארז 5 ברכונים עם מגנט ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 14.90 ₪ קריאת שמע תאורת לד ⋅ כללי/ס' /ע"מ ⋅ 55 ₪ #1721 קריאת שמע תאורת לד ⋅ כללי/ס' /ע"מ ⋅ 55 ₪ #1683 #585 

תהילים אלבומי קטן צבע כחול ⋅ 35 ₪ תהילים אלבומי קטן צבע חום ⋅ 35 ₪ #1683-3 תהילים אלבומי קטן צבע סגול ⋅ 35 ₪ #1683-2 #1683-1 

טוב להודות חום עם תהילים ⋅ 59 ₪ תהילים המצוייר מהדורה אלבומית ⋅ 80 ₪ #570-1 סט זמירונים ברונזה ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 250 ₪ #1008-1 #1293-2 
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חוברת אשת חיל - תפילות וסגולות ⋅ 9.80 ₪ חוברת אשת חיל - תפילות וסגולות ⋅ 9.80 ₪ #1806 הפרשת חלה מגנט ⋅ 8 ₪ #1799 #1036 

הפרשת חלה מגנט ⋅ 6 ₪ הפרשת חלה ⋅ 4.80 ₪ #346 מגנט מזמור לתודה ⋅ 4.50 ₪ #1168 #1789 

מגנט מזמור לתודה ⋅ 6 ₪ מגנט מזמור לתודה ⋅ 6 ₪ #1490 חוברת מתכונים ⋅ 25 ₪ #1790 #210 

ספר מתכונים מהודר - כריכה קשה ⋅ 80 ₪  תהלים מחולק חודשי  #1710
בתוך מארז עם כריכה קשה ⋅ 59 ₪ תהילים ואני בחסדך צבע לבן ⋅ 10 ₪ #1779 #1193 



10

אשר יצר נוסח ספרד זכוכית ⋅ 28 ₪ מגש זכוכית לכבוד שבת חום 20/30 ⋅ 19 ₪ #1474 מגש זכוכית לכבוד שבת חום 30/40 ⋅ 29 ₪ #1445-2 #1445-1 

מגש זכוכית לכבוד שבת מוכסף 30/40 ⋅ 29 ₪ מגש זכוכית הבדלה 20/30 ⋅ 19 ₪ #1413 מגש זכוכית גדול הבדלה 30/40 ⋅ 29 ₪ #1412-2 #1412-1 

סיפורים ומשלים על הפרשה "להתענג" ⋅ 75 ₪ סיפורי חכמים מצוייר - חלק א ⋅ 75 ₪ #986 ספר מצוייר על ל"ט מלאכות ⋅ 25 ₪ #929 #673 

סידור לשבת - שבת של מלכות ⋅ ס' ⋅ 75 ₪ זמירות שבת ישמחו במלכותך ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 75 ₪ #393 ברכת המזון מצוייר - כריכה קשה ⋅ ע"מ ⋅ 18 ₪ #1018 #941 
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מגש זכוכית לשנה טובה 30/40 ⋅ 29 ₪ מגש זכוכית וזכנו לקבל 30/40 ⋅ 29 ₪ #1745 פלייסמנט לארוחת ילדים - קופלה 30/40 ⋅ 20 ₪ #1744 #1639 

ברכת מעין שלש נוסח ע"מ זכוכית ⋅ 28 ₪ מגש לשבת שיש בז' זכוכית 20/30 ⋅ 19 ₪ #1585 מגש לשבת חום זכוכית 20/30 ⋅ 19 ₪ #1483 #1482 

מגש זכוכית פמוטים חום 30/40 ⋅ 29 ₪ מגש זכוכית פמוטים חום 20/30 ⋅ 19 ₪ #1481-2 מגש לשבת פמוטים כסף 20/30 ⋅ 19 ₪ #1481-1 #1480-1 

הדלקת נרות שבת כולל רגלית זכוכית ⋅ 28 ₪ ברכת מעין שלש נוסח ספרד זכוכית ⋅ 28 ₪ #1478 אשר יצר נוסח ע"מ זכוכית ⋅ 28 ₪ #1476 #1475 



12

דיסק למקרנציק יוסף מוקיר שבת - אנגלית ⋅ 
אנגלית ⋅ 55 ₪ דיסק למקרנציק גם זו לטובה - אנגלית ⋅ אנגלית  #1547

₪ 55 ⋅ דיסק למקרנציק אנגלית פרנסה מן השמים ⋅  #1546
אנגלית ⋅ 55 ₪ #1545 

שנאי למקרנציק ⋅ 45 ₪ דיסק למקרנציק אידיש גם זו לטובה ⋅ אידיש ⋅  #1532
₪ 55 דיסק למקרנציק אידיש יוסף מוקיר שבת ⋅ אידיש  #1524

₪ 55 ⋅ #1523 

דיסק למקרנציק אידיש פרנסה מן השמים ⋅ 
אידיש ⋅ 55 ₪ דיסק למקרנציק נס חנוכה ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ #1522 מקרנציק ⋅ 259 ₪ #1512 #1261 

פלייסמנט לחיתוך ירקות 20/30 ⋅ מחיר מבצע 
במקום 29 ₪ ⋅ 19 ₪ פלייסמנט לארוחה בשרית 30/40 ⋅ מחיר מבצע  #1749

במקום 29 ₪ ⋅ 19 ₪ פלייסמנט לארוחה חלבית 30/40 ⋅ מחיר מבצע  #1748
במקום 29 ₪ ⋅ 19 ₪ #1746 
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דיסק למקרנציק קאפעלעס רויטע באלי ⋅ אידיש 
₪ 55 ⋅ דיסק למקרנציק קבלת שבת עם קופלה ⋅ עברית  #1701

₪ 45 ⋅ דיסק למקרנציק ראש השנה ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ #1686 #1678 

דיסק למקרנציק המלאך הגואל ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ דיסק למקרנציק המובייל היהודי ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ #1634 דיסק למקרנציק מתעמלים עם קופלה ⋅ עברית  #1633
₪ 45 ⋅ #1631 

דיסק למקרנציק מילה טובה - ר' אלעזר וסוחרי 
התבואה ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ דיסק למקרנציק השבת אבידה ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ #1630 דיסק למקרנציק חמשת המתנות ⋅ עברית ⋅  #1629

₪ 45 #1592 

דיסק למקרנציק רבי עקיבא ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ דיסק למקרנציק הלל הזקן - אידיש ⋅ אידיש ⋅  #1591
₪ 55 דיסק למקרנציק יציאת מצרים ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ #1557 #1548 
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דיסק למקרנציק תורה איז די בעסטע סחורה ⋅ 
אידיש ⋅ 55 ₪ דיסק למקרנצ'יק - ווואס האבן מיר פארלארן ⋅  #1775

אידיש ⋅ 55 ₪ דיסק למקרנציק שימעלעס אפשערן ⋅ אידיש  #1774
₪ 55 ⋅ #1773 

דיסק למקרנציק רופא שיניים ⋅ עברית ⋅ 45 ₪ דיסק למקרנציק אותיות הקדושות ⋅ עברית ⋅  #1741
₪ 45 דיסק למקרנציק אייזלעך אויפן דאך ⋅ אידיש ⋅  #1740

₪ 55 #1702 
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פאזל מזוודה כי ביתי בית תפילה ⋅ 39 ₪ פאזל מזוודה מי שטרח בערב שבת ⋅ 39 ₪ #1817 פאזל מזוודה ואכלת ושבעת ⋅ 39 ₪ #1815 #1814 

פאזל מזוודה עולם החי ⋅ 39 ₪ פאזל מזוודה בשכבך ובקומך ⋅ 39 ₪ #1820 פאזל מזוודה רכבת המצוות ⋅ 39 ₪ #1812 #1811 

פאזל מזוודה עונג שבת ⋅ 39 ₪ פאזל מזוודה מה רבו מעשיך ⋅ 39 ₪ #1808 בובת קופלה קטנה ⋅ 59 ₪ #1819 #1781 

בובת קופלה שרה ומדברת ⋅ 197 ₪ תיק גב עם בובת קופלה ⋅ 99 ₪ #1780 מנורת לילה קופלה ⋅ 49.90 ₪ #1848 #1847 
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 טרקלין ראשי 
הלפרין 18 ב״ב

 בני ברק 
רבי עקיבא 112

 ירושלים 
מלכי ישראל 2

 למוקד הזמנות ושירות לקוחות
1599-500-830

 אתר 
 www.mwaxb.co.il

 מייל 
r@waxb.co.il


