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חג   החירות הינו חג מרגש שנוגע בלבו של כל   יהודי   באשר   הוא, זהו חג 

הגאולה   שממלא כל יהודי בארץ   ובגולה בשמחה ובכמיהה לגאולת 

עולם.                  

חג,  בבגדי  לבושים  הכול  ובוהק,  נוצץ  נקי,  הבית  החג,  כניסת  בעת 

ופורצת מכל בתי  ושירה טהורה בוקעת  השמחה ממלאת את הלב, 

ישראל. 

וסבתות, אנשים,  וילדים, סבים  מחזה מרגש הוא כאשר, הורים 
נשים וטף - כולם מסובים יחד סביב שולחן הסדר הערוך בבגדיהם 

החגיגיים, קורנים כבני מלכים. 

לאחר עבודה מאומצת וטרחה כה מרובה בצורכי החג, מלאים כולם 

בסיפוק של מצווה. כולם יחד מסתופפים תחת כנפי השכינה וחוגגים 

את חג החירות מתוך הודיה, חיזוק האמונה וציפייה לגאולה הקרבה 

ובאה.

ביותר בשבילי באופן אישי, כשאני  רגעים מרגשים  רגעים אלו הנם 

יודע שאני מתמיד בשליחותי הנפלאה, ומיטב היצירות שלי מפארות 

מכך  אושר  מתמלא  אני  ישראל.  מבתי  רבים  של  הסדר  שולחן  את 

עם  הסדר  שולחנות  את  ולרומם  לפאר  זכיתי  דשמיא  שבסייעתא 

סטים מהודרים, להביא מתיקות ונועם על ידי הגדות שונות - לכל 

אחד בסגנונו המיוחד ובטעם האישי שלו, ובכך להנגיש ולהתאים 
לילדים   - מכל  לנו  ליקרים  לבנך"  "והגדת  מצוות  את  במיוחד 

היקרים, ולכבד את הלילה הזה בפאר יהודי מלכותי וקסום.

בלב  מלא   רגש   אני מאחל   לכל עם   ישראל   בכל   מקום   שהוא:   שיהיה  

 לכם   חג   פסח   כשר,   מלא   שמחה וקדושה, ושמלילה זה תזכו  להתברך 

בשפע   ברכה,    שמחה והצלחה,   נחת   ושלווה ילוו אתכם לאורך השנה.

שלכם,   יואל   וקסברגר    
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ברגעים 
הכי 

מרגשים

ערכת סט פסח מהודרת
 דגם 'ארמון' 
כוללת כרית כיסוי למצות ואפיקומן

עם מגבת, משובץ קריסטלים 
מקוריים של סברווסקי 

1303aמק״ט

₪

הגדה המצוירת
מבית מלכות רב מכר 
חווית יציאת מצרים אמיתית

496-1aמק״ט

₪75

1390

ההגדה המצוירת וערכת סט לפסח

קולקציית הגדות יקרות ערך

מבחר הגדות בסגנונות שונים

הגדת 'וקסברגר' היוקרתית ביותר

ברגעים הכי מרגשים
ברגעים...

ברגעים הכי מכובדים

ברגעים הכי מיוחדים

ברגעים הכי מרשימים
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מתנות ערכיות לכבוד החג

אפיקומן ייחודי בניחוח יהודי 

10 טיפים לערב חג רגוע ומאושר

קולקציית 'פלטרין' ומגשי זכוכית

ברגעים הכי מופלאים

ברגעים הכי משפחתיים

ברגעים הכי רגועים

ברגעים הכי יפים

רגע לפני החג...

2-3
עמ'

מבצע!

על כל הספרים

 
המצוירים

 3 ספרים

ב- 149 ש״ח

במקום 225 ש״ח



ברגעים 
הכי 

מכובדים

מק״ט 1565-2

₪120

הגדת שהחיינו 
פורמט בינוני

קיים בגווני לבן / חום 
נוסח ספרד

מק״ט 943

₪50

הגדה 
'סימנים' -
עם דירוג 

מיוחד
קיים בנוסח ספרד 

935-1aמק״ט

₪300

הגדה של פסח
בניחוח עתיק 

מעור אמיתי
קיים בצבע חום

וגם בצבע לבן
קיים בנוסח ספרד 

העניקו ליקרים לכם 
או פשוט לעצמכם 
את אחת מהגדות 

הפסח המהודרות של 
מלכות וקסברגר,

ותהנו מרגעים 
יהודיים, מלאי מהות 

של קדושה ואור

מתארחים?
מארחים?

או סתם כך 
מעריכים?

4-5
עמ'

קיים גם

בתוספת 

ז ויין
מאר



ברגעים 
הכי 

מיוחדים

₪

הגדה שעושה כבוד!
הגדה יוקרתית לכבוד ולתפארת
מתנה עם כבוד!במראה יוקרתי ומעורר השראה

כל משפחה וההגדה שלה.
מבחר הגדות בסגנונות שונים

למבינים בלבד! ערך אספני!
העתק מהגדת 'וקסברגר' המקורית

בעבודת יד מלווה בציורים
מרהיבי עין בסגנון אומנותי 

ובטיפוגרפיה משובחת
כריכת עור יוקרתית ומהודרת

מק״ט 1138

₪

מק״ט 1643 מק״ט 1646

מק״ט 1642
מק״ט 1276

₪ ₪

₪ ₪

15 15

18 6

מק״ט 1563 מק״ט 1562

₪ ₪35 35

אוסף 
תפילות
 ר׳ שמשון 
מאסטרפולי 
סדר קרבן פסח 
ברכת המזון 
נוסח משולב 

780

הגדה
הלילה
הזה כולנו 
מסובין 
הגדה שלא
תופסת מקום

 ועומדת בנוח 
על גבי השולחן

הסדר עם ספירלה 
 קיים בנוסח 
ע״מ ספרד

6-7
עמ'

מינים 
למז

 

מעל 200 יחידות 

הקדשה 
 

על גבי ההגדה 

חינם!



8-9
עמ'

מק״ט 986

מק״ט 393-1מק״ט 1024-1

מק״ט 957 מק״ט 1710

מק״ט 1026

₪75 ₪75

₪75
₪65
הייתי
שם
ספר מהודר 
וצבעוני בשילוב 
קומיקס על 
סיפור יציאת 
מצרים בזוית 
אישית

להתענג
בתענוגים
משלים מרתקים 
ווארטים על פרשיות 
השבוע עם ציורים 
מרהיבים

סיפורי
חכמים
מלווים 
באיורים 
מרהיבים 
ואמנותיים

שבת של
מלכות
סידור 
תפילה 
לשבת לגיל 
הרך מיוחד 
לשבת

₪59

הפתיעו את היקרים לכם במתנה ערכית 
ושימושית שתשאיר אותם עם זכרונות
עוצמתיים ומרגשים מחג הפסח הזה

ספר
מתכונים 
לכתיבה 
עצמית נקי 
לפסח 
הפתיעו את

אמא / השוויגער 
שעבדה כל קשה 
בספר מתכונים

חדש לפסח 

״חייב אדם״...
קריעת ים סוף אצלכם בסלון

לראות בעיניים את הניסים!

₪590

ברגעים 
הכי 

מופלאים

מבצע! 
 +הטבעת 

שם במתנה 

מבצע!

על כל הספרים

 
המצוירים

 3 ספרים

ב- 149 ש״ח

במקום 225 ש״ח

 

 פוסטר ענק 
לתליה על עץ 
פרי נוסח ברכת 
האילנות 
מתנה מיוחדת ברכת 
האילנות לבעלי עצי 
פרי המעונינים
לזכות את
הרבים בברכה

1658-BBaמק״ט

₪99

מארז דמוי עץ הגדה 
 מעוצב ומרשים 

באותיות מאירת עיניים
עם בקבוק יין

תפתיעו
 מארז שקית אפיקומן 
המכיל: הגדה באותיות

 מאירות עיינים 

₪ רק ב-56
במקום 80 ש״ח 

 להזמנה בכמויות כולל הקדשה 
 צרו קשר כעת
 לשירות הלקוחות

 במתנה לכל לקוח

עד גמר המלאי

במקום 690 ש״ח 

במקום 80 ש״ח 

שלט בד סאטן )כביס( לתליה מאחורי עורך הסדר
עם המחשה של למען תספר באזני בנך במבחר דגמים:

< מרדף פרעה אחר היהודים 
< דגם קריעת ים סוף עם דמויות / בלי ועוד

בגודל 3/1.5 כולל טבעות לתליה 
בהזמנה מיוחדת עד תאריך ח׳ ניסן 



ברגעים הכי 
משפחתיים

מכיל: קערת סימנים וסימנים | גביע 
מצות מקרטון | כיסוי למצות | מצות כורך | 

שקית אפיקומן | כרית הסבה | שקית אגוזים 

₪190

ערכת ליל הסדר המאפשרת לילדים 
לחוות את ליל הסדר ממש כמו גדולים 

₪25
כרית לליל הסדר

מיוחדת לילדים

מקרנצ'יק - האפיקומן שכל הורה שמח להעניק!
מתנה עם עוצמה ורגש יהודיים שיחדרו בליבות 

הילדים ויותירו בהם חותם של יראת שמיים, 
טוהר ואצילות, אהבת תורה וקיום המצוות

יציאת מצריים מוצג מזווית 
ראייתו החיננית והמתוקה של 

קופל'ה הצדיק, שלומד על 
אמונה, ביטחון, ניסים וגאולה 

דרך ציורים יפהפיים וטקסטים 
מתוקים שיכנסו ללב של הילדים 
שלכם ויעניקו להם חוויה מרגשת 

ועוצמתית מליל הסדר שיחרט 
להם בלב.

במחירים 
מיוחדים!

מבחר ענק של פאזלים
בשלל נושאים וגוונים

מבחר הגדות לילדים וסיפורי יציאת מצרים
לקיים את מצוות 'והגדת לבנך' בהידור רב!

הערכה שהופכת את ליל 
הסדר לחוויה מיוחדת!

הגדה של 
קופלה פורמט ענק

ם
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הפתיעו את הילדים באפיקומן

חכם!

₪69
קריאת שמע לילדים

עם מנורה נדלקת בעת הפתיחה

₪29
מגש זכוכית לא שביר

 פלייסמנט לארוחה לילדים

מגוון רחב של מתנות והפתעות לפסח ולכל השנה

גודל 30/40 ס״מ במקום 555 ש״ח וגם תקבלו פריסת תשלומים נוחהאידיש/עברית + שנאי לחשמל רק ב- 480 ש״ח לזריזים: מקרנציק + 5 קלטות לבחירתכם, 

10-11
עמ'

17
8

3 
ט

ק״
מ

במקום 45 ש״ח 



10
1. סוף מעשה

במחשבה תחילה
הכינו רשימת מטלות מסודרת ומחולקת לפי 

חדרי הבית, רשמו בכל חדר מה צריך לעשות. 

ארון  מוישהלה:  של  החדר  כותרת:  )לדוגמא: 

מתחת  האוצרות  ארגז  משחקים,  הבגדים, 

אוגר  שמוישהלה  השמאטעס  פינוי  למיטה, 

גיננדה  בחלון, העברת שקית הבגדים לדודה 

וכו'(

2. מי עושה מה?
מי  יש  עוד  כל  נהדר  זה דבר  רשימת מטלות 

ארון/  מטלה/  כל  ליד  המטלות.  את  שיבצע 

מגירה/ שימה רשמו מי אחראי עליו. )השתדלו 

שהרשימה שלכם לא תראה כך: ארון בגדים: 

אמא, ניקיון קירות: אמא, פינוי שקיות: אמא, 

סיוד: אמא...(

בהכנות  חלק  ייטלו  הבית  בני  שכל  דאגו 

את  בעצמו  יבחר  אחד  שכל  והשתדלו 

שנשאר  מה  לבצע.  רוצה  שהוא  התפקידים 

בסוף- יתחלק בין כולם לפי החלטת ההורים.

בהכרח  שלא  מטלות  להוסיף  תשכחו  )אל 

קשורות לפסח אבל חשוב מאד שיתבצעו גם 

שולחן  פינוי  כלים,  שטיפת  כמו:  אלו,  בימים 

בסוף יום, הורדת זבל וכו'(

3. תלו את הרשימה
בוי  לסמן  או  למחוק  והקפידו  בולט  במקום 

הבית  מבני  אחד  כל  שבוצעו.  מטלות  גדול 

מהרשימה  למחוק  מתכבד  תפקיד  שסיים 

ולחוש את תחושת הסיפוק וההתקדמות. 

4. דלק לגוף
ככה  לנסוע  בשביל  דלק  צריך  שרכב  כמו 

להתקדם.  בשביל  לאנרגיה  זקוק  שלנו  הגוף 

ואנו  לאכול  שוכחים  עומס  מרוב  לפעמים, 

מוצאים את עצמינו באמצע היום עצבניים, 

קצרי רוח, עייפים ולא תמיד יודעים שאנחנו 

פשוט.... רעבים.

הכי  ההמלצה  היא  בוקר  בכל  שחרית  פת 

טעימה ופרקטית. הכנת ארוחת בוקר לכל בני 

הבית יכולה להית תפקיד בפני עצמו ששייך 

לאח הילדים או להתחלק בתורנות בין כולם. 

הקפידו לשלב ירקות בארוחת הבוקר ותוספת 

של חביתה/ ביצה קשה או טונה יוסיפו הרבה 

מאד אנרגיה ל"מנת הדלק" היומית.

5. דלק לנשמה
כמו שהגוף שלנו זקוק לאוכל כדי לעבוד, גם 

הנשמה צריכה כוח ושמחה כדי לעבוד.

הוא  ונמרצת  נעימה  לעבודה  הגדול  הסוד 

מחמאות ועידוד על כל התקדמות קטנה.

כולם  ראשונה  פסיעה  עשה  קטן  כשילד 

מוחאים לו כפיים בהתלהבות, כך הוא מקבל 

נצעק  חלילה  ואם  ועוד,  עוד  להתקדם  כח 

לא  לעולם  הוא  יפול,  שהוא  פעם  בכל  עליו 

ימשיך ללכת...

אפשר תמיד לראות מה עוד לא עשו ואיך יכול 

להיות יותר טוב אבל זה לא יביא לנו תוצאות 

רצויות. עידוד ומחמאות יעילים הרבה יותר!

האם  איך?  השאלה  הפסח,  לחג  בסוף  מגיעים  כולם 
הספקנו את כל מה שרצינו או שחצי בית מכור לגוי? 
ואם וויתרנו על דברים ומכרנו חצי מהבית לגוי, האם 
אנחנו שלווים ושמחים או שאנחנו נכנסים ללילה הגדול 
וההכנות  הנקיונות  האם  בלב?  חמוץ  עם טעם  בשנה 

נעשו באווירת שמחה ומרץ או... 

לחג  להיכנס  לכם  שיעזרו  טיפים  כמה  לפניכם 
בנחת ושלווה ומתוך שמחה של מצווה.

לרגעים הכי

רגועים

ם
פי

טי

<<< המשך בעמ' 14

12-13
עמ'

כמה 

האומן יואל וקסברגר ממשיך 
להפתיע עם הסגנון הייחודי!

 הסטים באיכות אמריקאית
עם אבני סברובסקי מקוריים

מעלות
טובות

המבחר הגדול והיוקרתי  
ביותר של סטים לפסח 



6. הפתעות קטנות
שמחה גדולה

קטנים  פינוקים  לעשות  יכולים  מה  תאמינו  לא 

שוקולד  קוביית  קטן,  ממתק  העוזרים.  לצוות 

להמשך  כולם  את  ידרבנו  נחמד  פרס  או  מתוקה 

ובמיוחד לאשת החיל, מומלץ  עשייה בהתלהבות. 

וכדאי לפנק במתנה קטנה, לחדש את הבית במשהו 

חדש, תמונה, רהיט, עציץ או כל דבר  שיעשה טוב 

לפנק את  יכולים  כולם  כללים,  אין  )וכאן  על הלב. 

ההורים,  את  הילדים  הילדים,  את  הורים  כולם, 

ואפשר גם לפנק את עצמינו...(

7. התפטרו מדברים ישנים
והתפטרו  וההתחדשות  העשייה  תקופת  את  נצלו 

מבגדים ישנים, צעצועים שכבר לא משחקים בהם, 

הלאה.  וכן  בארון  מיותר  מקום  שתופסים  כלים 

רק צריך לפתוח קצת את הראש ולחשוב מי יכול 

משמשים,  לא  כבר  שאותנו  מהחפצים  ליהנות 

יכול להנות מהם- מקומם בפח  ואם אף אחד לא 

השכונתי.  לא תאמינו כמה שמחה תרגישו ממדף 

פנוי בארון וכמה שמחה אפשר לגרום למישהו אחר 

על ידי החפצים שלכם ובעיקר המחשבה והלב.

8. עובדים לקצב השמחה
אין כמו מוזיקה לאווירה של שמחה ומרץ. הפעילו 

בקול גדול את השירים האהובים עליכם ותראו איך 

שהכל מתקדם פלאים. )כמובן לא להגזים בשעות 

המאוחרות של הלילה...

10
ם

פי
טי

<<< המשך מעמ' 12

14-15
עמ'

ברגעים
הכי יפים

קולקציית מגשי 
הזכוכית של 

מלכות וקסברגר
זו מתנה מבריקה!

מגוון מגשים מרהיבים 
ותמונות זכוכית מפוארות 

בעיצובים מרגשים 
שיהפכו כל רגע יהודי 

לייחודי! 
)לא שביר(

 5 מגשי זכוכית לבחירתכם מהמבחר 
 רק ב - 99 ש״ח במקום 150 ש״ח

גודל 30/40 ס״מ

מגוון ענק של יצירות אומנות
במבחר מידות ומסגרות

מודפסות על בד קנוואס 
באיכות גבוהה 

להורדת קטלוג עשיר והזמנות באתר 

 קולקציית 
 יצירות האמנות 

אצלכם על הקיר!

לקראת פסח -
אספקה בטרקלינים או 
תוספת משלוח עד הבית 
למזמינים עד ט׳ ניסן

מבצע
החודש

 9. השאירו זמן וכוחות

להתכונן לליל הסדר
עוד  ניגוב,  עוד  ועוד,  עוד  להספיק  אפשר  תמיד 

כמה  לנצל  כדאי  אבל  וכו'  אבק  גרגיר  עוד  סיבוב, 

השנה.  של  הגדול  ללילה  כוחות  לאגור  זמן  שיותר 

ערים  להישאר  כח  שיהיה  כדי  לישון  מאד  חשוב 

תמיד  )ככה  להירדם  מצליחים  לא  אם  וגם  בסדר 

ולהיכנס לחג  לנוח  אומרים הילדים...( לכל הפחות 

מתוך תחושה של בני חורן ולא שפחות ועבדים.

שבת הגדול זאת הזדמנות נהדרת לעיין בהגדה של 

פסח, להכין מדרשים, סיפורים ושירי ההגדה.

10. עורכים שולחן
ונהנים מאווירה של חג

גם  המטלות,  רשימת  כל  את  סיימתם  לא  עם  גם 

לקלף  אדמה  תפוחי  לשטוף,  חסה  עוד  נשאר  אם 

להכין את החרוסת, כדאי לערוך שולחן  או אפילו 

חג כמה שיותר מוקדם. גם אם לא תהיו בבית בליל 

הניחו  לבנה,  מפה  פרסו  מתארחים,  ואתם  החג 

קערת אגוזים וכלים נאים על השולחן. שולחן ערוך 

נכנסים  וככה  אווירה מרוממת  בבית  וחגיגי משרה 

לחג בתוך שמחה והרחבת הלב.

שיהיה לכולנו פסח כשר ובעיקר שמח!



הכנסו לטרקליני מלכות וקסברגר 
ולא תפסיקו להתרגש...

בני ברק: רח' הלפרין 18

בני ברק: רח' רבי עקיבא 112

ירושלים: רח' מלכי ישראל 2

בארות יצחק: סניף יש חסד 
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תפסו את הרגע! עשרות אלפי רגעים מרגשים מחכים לכם על המדפים...

    דברו איתי  
חייגו לקו של קופלה 

בקו ההפתעות 

03-30-50-500
 ותשמעו סיפורי חז״ל

מרתקים 


