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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 דף רקע A4 סוכות ⋅ 12 ₪ #527 #882 

הושענות כהלכה עם קליפס ⋅ ס' ⋅ 13 ₪ למענך - סדר הושענות ⋅ ס' ⋅ 7.80 ₪ #200 קופסא לאתרוג חום ⋅ 9.90 ₪ #1389-1 #1489 

דף רקע A7 סוכות ⋅ 6.80 ₪ #882

ספר  תורה  מצויר לילדים ◇  168 ₪ #1578 
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פוסטר בד 1/1.5 מטר אושפיזין ⋅ 59.90 ₪ אל בד איכותי 1/1.5 מטר - מה רבו מעשיך ⋅ 59.90 ₪ #1669 #1695 

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

בד לויתן 1/0.7 מטר ⋅ 65 ₪ בד אושפיזין 1/0.7 מטר ⋅ 65 ₪ #1520 שלט בד בגלל אבות 1/0.7 מטר ⋅ 65 ₪ #1519 #1517 

שלט בד 1.4/1.4 הודו לד' בכינור ⋅ 150 ₪ בד לסוכה וילון בז' ⋅ 320 ₪ #980 בד לסוכה וילון אדום ⋅ 320 ₪ #1180 #1179 
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קנבס בגלל אבות עם מנורות ⋅ 59 ₪  קנבס קנוס ברוך אתה בבואך ובצאתך  #1492
עם מנורות ⋅ 49 ₪ קנבס שבעת המינים עם מנורות ⋅ 59 ₪ #1469 #1468 

קנבס דוד המלך עם מנורות ⋅ 59 ₪ קנבס רבנים עם מנורות ⋅ 59 ₪ #1210 קנבס אושפיזין עם מנורות ⋅ 59 ₪ #1208 #1206 

קנבס שמחת בית השואבה עם מנורות ⋅ 59 ₪ קנבס אילו פינו מלא שירה כים מנורות ⋅ 59 ₪ #1333-2 רול אפ - נטילת לולב ⋅ 250 ₪ #1338 #1371 

רול - אפ אושפיזין ⋅ 159 ₪ רול - אפ כאייל תערוג ⋅ 159 ₪ #1486 רול אפ - מקומות קדושים ⋅ 120 ₪ #1485 #1484 
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פוסטר מחול לצדיקים בתלת מימד ⋅ 21 ₪ פוסטר הרב עובדיה בתלת מימד ⋅ 21 ₪ #1037 פוסטר מי שלא ראה שמחה בתלת מימד ⋅ 21 ₪ #1191 #1039 

פוסטר כשם שישבתי ⋅ 21 ₪ הכותל המערבי תלת מימד ⋅ 14.90 ₪ #1038 מארז בריאת העולם תלת מימד ⋅ 24.90 ₪ #1461 #1460 

מארז עז כנמר תלת מימד ⋅ 23 ₪ מארז מקומות הקדושים תלת מימד ⋅ 23 ₪ #1230 מארז תמונות רבנים תלת מימד ⋅ 18 ₪ #1229 #1228 

מארז ברוך אתה תלת מימד ⋅ 23 ₪ מארז שבטי ישראל תלת מימד ⋅ 34.90 ₪ #1227 מארז אושפיזין תלת מימד ⋅ 23 ₪ #1226 #1225 
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פוסטר לויתן ⋅ 13 ₪ פוסטר נטילת לולב חיטים ⋅ 13 ₪ #425 פוסטר נטילת לולב חום ⋅ 13 ₪ #424 #423 

פוסטר קידוש ⋅ ס' ⋅ 13 ₪ פוסטר נטילת לולב בכותל ⋅ 13 ₪ #419 פוסטר אושפיזין ⋅ 13 ₪ #410 #418 

תמונת דקופאז' הרב עובדיה ⋅ 35 ₪ תמונת דקופאז' כאייל תערוג ⋅ 35 ₪ #1607 #1606 

קעסטל לסוכות לבניה עצמית ⋅ 30 ₪ תמונת דקופאז' שמחת בית השואבה ⋅ 35 ₪ #928 תמונת דקופאז' קל כנשר ⋅ 35 ₪ #1609 #1608 
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פוסטר שבעת המינים ⋅ 13 ₪ פוסטר ברוכים הבאים ⋅ 13 ₪ #745 פוסטר חגי תשרי ⋅ 13 ₪ #735 #724 

פוסטר רבנים זיע"א ⋅ 13 ₪ פוסטר רבנים ספרדים ⋅ 13 ₪ #439 פוסטר שוק ארבעת המינים ⋅ 13 ₪ #429 #491 

פוסטר סדר האושפיזין תמונות ⋅ 13 ₪ פוסטר ברוך אתה בבואך ובצאתך 2 צדדים ⋅ 7 ₪ #475 פוסטר הרב וואזנר ⋅ 13 ₪ #447 #1671 

פוסטר בסוכות תשבו ⋅ 13 ₪ פוסטר עליה לרגל ⋅ 13 ₪ #747 פוסטר שבעת המינים ⋅ 13 ₪ #433 #432 
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פוסטר פרשיות השבוע ⋅ 13 ₪ פוסטר שירים ופזמונים ⋅ 13 ₪ #437 פוסטר פרק שירה ⋅ 13 ₪ #434 #422 

פוסטר קל כנשר ⋅ 13 ₪ פוסטר נשמת כל חי ⋅ 13 ₪ #417 פוסטר כותל ⋅ 13 ₪ #416 #413 

פוסטר ברכת כהנים בכותל ⋅ 13 ₪ פוסטר מה רבו מעשיך ⋅ 13 ₪ #412 פוסטר בסוכות תשבו שבעת ימים ⋅ 13 ₪ #411 #1622 

פוסטר צדיקים יושבים ⋅ 13 ₪ פוסטר ושם נעלה ונראה ⋅ 13 ₪ #1621 פוסטר חפץ חיים הכנסיה הגדולה ⋅ 13 ₪ #1620 #1390 
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פוסטר מלכות בית דוד ⋅ 13 ₪ פוסטר בריאת עולם ושבת ⋅ 13 ₪ #707 פוסטר רבני משפחת אבוחצירא ⋅ 13 ₪ #706 #705 

פוסטר עשרה ראשונים ⋅ 13 ₪ פוסטר כאיל תערוג ⋅ 13 ₪ #704 פוסטר קבר רחל ⋅ 13 ₪ #703 #702 

פוסטר קודשא בריך הוא ⋅ 13 ₪ פוסטר כל הנשמה תהלל ⋅ 13 ₪ #701 פוסטר הרב אלישיב זצ"ל ⋅ 13 ₪ #700 #669 

פוסטר פנים בית המקדש ⋅ 13 ₪ פוסטר כסא שלמה ⋅ 13 ₪ #554 פוסטר אבן כותל ⋅ 13 ₪ #492 #438 
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פוסטר שמחת בית השואבה ⋅ 13 ₪ פוסטר לא בשמים היא ⋅ 13 ₪ #738 פוסטר כל שהנר דולק - סנדלר ⋅ 13 ₪ #737 #736 

פוסטר אפריון עשה לו המלך ⋅ 13 ₪ פוסטר כנר על גג ⋅ 13 ₪ #732 פוסטר לעתיד לבוא ⋅ 13 ₪ #720 #715 

פוסטר מעגל השנה ⋅ 13 ₪ פוסטר כי הנה כחומר ⋅ 13 ₪ #713 פוסטר שלשה כתרים ⋅ 13 ₪ #712 #711 

פוסטר ולירושלים עירך ⋅ 13 ₪ פוסטר מעשי אבות ⋅ 13 ₪ #710 פוסטר שנים עשר שבטים ⋅ 13 ₪ #709 #708 
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פוסטר ל"ט מלאכות ⋅ 13 ₪ פוסטר וישכם אברהם בבוקר ⋅ 13 ₪ #1098 פוסטר יזכו לרוב שמחה ⋅ 13 ₪ #1097 #1096 

פוסטר בגלל אבות ⋅ 13 ₪ פוסטר תורתו מגן לנו - הרב אלישיב ⋅ 13 ₪ #1093 פוסטר לכו בנים שמעו לי ⋅ 13 ₪ #1092 #749 

פוסטר אז ישיר ⋅ 13 ₪ פוסטר חזק חזק ונתחזק ⋅ 13 ₪ #746 פוסטר טוב להודות ⋅ 13 ₪ #744 #742 

פוסטר לווים בשירים ⋅ 13 ₪ פוסטר רבי אלעזר אבוחצירא ⋅ 13 ₪ #741 פוסטר רבנים זצ"ל ⋅ 13 ₪ #740 #739 
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סט תמונות מעגל השנה ⋅ 59 ₪ פוסטר אושפיזין גלגל קרטון קשיח ⋅ 24.90 ₪ #1626 פוסטר ברכה אחרונה פירות ⋅ ס' ⋅ 13 ₪ #1696 #441 

פוסטר ברכת מעין שלוש ⋅ ס' ⋅ 13 ₪ פוסטר קריאת שמע ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 13 ₪ #440 פוסטר ברכת המזון ⋅ ס' / ע"מ ⋅ 13 ₪ #421 #420 

פוסטר ןאילו פינו מלא שירה כים ⋅ 13 ₪ פוסטר והריקותי לכם ברכה ⋅ 13 ₪ #1388 פוסטר משה קבל תורה מסיני ⋅ 13 ₪ #1242 #1241 

פוסטר רבנים ז"ל ⋅ 13 ₪ פוסטר שבעת הרועים ⋅ 13 ₪ #1223 פוסטר שמיטה ⋅ 13 ₪ #1222 #1221 
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מנורה ארבעת המינים - תלת מימד ⋅ 40 ₪ מנורה מקומות קדושים - תלת מימד ⋅ 40 ₪ #1599 מנורה רבנים - תלת מימד ⋅ 40 ₪ #1598 #1597 

מנורה עז כנמר - תלת מימד ⋅ 40 ₪ פוסטר לאושפיזין על בריסטול עבה ⋅ 7.90 ₪ #1596 פוסטר נטילת לולב על בריסטול עבה ⋅ 7.90 ₪ #1347 #1342 

פוסטר שטאנץ ותחזינה עינינו ⋅ 18 ₪ פוסטר שטאנץ אושפיזין ⋅ 18 ₪ #1094 פוסטר שטאנץ פרחים ושושנים ⋅ 15 ₪ #731 #729 

פוסטר שטאנץ ציפורים יונה ⋅ 15 ₪ פוסטר ברכת לולב הטבעות ⋅ 24.90 ₪ #728 פוסטר מפוארת של הרב עובדיה זצ"ל ⋅ 24.90 ₪ #1703 #1697 
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מארז רבנים ספרדים - תלת מימד ⋅ 14.90 ₪ #1459-6 

מארז הרבנים מגור - תלת מימד ⋅ 14.90 ₪ האדמו"ר מסאטמר - תלת מימד ⋅ 7.90 ₪ #1459-5 הרבי מחב"ד - תלת מימד ⋅ 7.90 ₪ #1459-4 #1459-3 

מארז רבנים זיע"א - תלת מימד ⋅ 24.90 ₪ מארז משניות - תלת מימד ⋅ 24.90 ₪ #1605 מארז חומש - תלת מימד ⋅ 24.90 ₪ #1604 #1603 

מארז שלוש רגלים - תלת מימד ⋅ 59.90 ₪ מארז שבת - תלת מימד ⋅ 24.90 ₪ #1602 מנורה שבעת המינים - תלת מימד ⋅ 40 ₪ #1601 #1600 
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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 
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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 
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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 


