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הכל בהתאם , למכרז שלהלן מזמינה  בזה הצעות מחיר( להלן המועצה )ן 'ג-המועצה המקומית בית

  למוסדות המועצה משרדיציוד :  למפורט במסמכי המכרז

   

 : תנאים להגשת ההצעות 

 על המציע לצרף להצעתו 

 .  אישור על ניהול פנקסי חשבונות כחוק בתוקף ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף  .1

 .אישור עוסק מורשה .2

 .ח בדבר בעלי זכות החתימה"ד או רו"אישור מעו .3

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע .4

יום  ,0) ,123/32,2יום לבתוקף ₪   ,,,,12ס "עש המציע "עערבות בנקאית  .5

 .'אנספח  – י הנוסח שבמסמכי המכרז"עפ, (הגשהמהמועד האחרון ל

עם , שבמסמכי המכרז אך ורק( 'גנספח )על המציע להגיש את הצעתו על גבי הטבלה  .6

 .חתימה וחותמת על כל דפי ההצעה

 

והצעה ללא ערבות , לדיון להביאהלא תשקול הוועדה הצעה שלא יצורפו לה האישורים הנדרשים 

 .  בנקאית תיפסל

 

 . אין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה

המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לתת העדפה למציע תושב המקום בשיעור , לציין כי

 . בתנאים שווים וככל שהמציע עומד בתנאי הסף, 5%של 

 

במשרדי , חזרואשר לא יו,  מ"כולל מע₪  ,,,1את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש תמורת תשלום של 
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יוגשו במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז לתיבת המכרזים במשרד מזכירת המועצה , המציע

 . ,,:10 שעה    9/02110/01לא יאוחר מיום ,  2קומה 
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 ' אנספח          

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

  __________: תאריך         

 לכבוד

 ן'ג-מועצה מקומית בית

 

 .נ.ג.א

 

  '_____________כתב ערבות מס: הנדון  

 

אנו "( המציע: "להלן )_______________ . פ.ח.3ז.ת____________________ על פי בקשת 

וזאת בקשר עם ( ₪  פיםאל תעשר)₪  ,,,,1 -ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

מילוי התנאים ודרישות  ולהבטחתמשרדי למוסדות המועצה  ציודל  43/0219' מסהשתתפותו במכרז 

 .המכרז

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  10ל תוך "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

, או באופן כלשהו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, שתגיע אלינו, בכתב

ומבלי לטעון כלפיכם , בכל דרך אחרתאו לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או 

 .שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם, טענת הגנה כל שהיא

 

שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ

 .ל "לל הנבתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה  על הסך הכו, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 

 .ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 

 י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום "ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע

11/11/0219 .  

 

ערבותנו זו בטלה  _______ועד בכלל ולאחר יום ________ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 . ומבוטלת

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

__________________     ___________________ 

 בנק           תאריך           

 

 

 

 

 

 

 



  ' בנספח         

 ן 'ג-מועצה מקומית בית

 הסכם

   משרדי למוסדות המועצה ציוד לאספקת 

 

 2,10שנת ________ לחודש ____________ שנערך ונחתם ביום 

 

 ן 'ג-מועצה מקומית בית  :    בין 

 151. ד.ת   

 ,000,220,: פקס    ,000,222,: טל   

 

  " (המועצה: "להלן )        

 

 ___________________ שם :  לבין

 

 ____________________ . פ.ח         

 

 __________________ : כתובת          

 ( " הספק : "להלן )        

       

 משרדי למוסדות המועצה לציוד  032,10/' והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס  הואיל

 ;" (המכרז: להלן )

 

 ;והספק הגיש את הצעתו למכרז זה  והואיל

 

 ;הסכם זה ונספחיו, והמועצה החליטה לקבל הצעת הספק בהתאם לתנאי המכרז  והואיל

 

 זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע , וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים  והואיל

 ; למתן העבודות נשוא המכרז בהסכם זה                      

 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן , לפיכך הוצהר   

 : מבוא 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

המשרדי  הציודהמועצה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת מאת המועצה את אספקת  .2

 .בהתאם לתנאי מסמכי המכרז והסכם זהלמוסדות המועצה 

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע האספקה  ./

 .וביכולתו לבצע את האספקה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו

 

 :הגדרות

 :בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן



בהתאם  למוסדות המועצה  המשרדיהגורם המקבל על עצמו את אספקת הציוד  –הספק  .1

 .עובדיו או מי מטעמו, נציגיו, לרבות מורשיו , לתנאי המכרז

פריטים המופיעים בטבלת הציוד המצורפת ואשר תהא המועצה רשאית  -הזמנת רכש   .2

כולם ביחד או כל אחד לחוד  עבור מוסדות המועצה, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, להזמין

בהתאם לסכומים ולמחירים אשר מילא הספק , את כל הפריטים המופיעים או חלק מהם

והכל בהתאם לתקציב המאושר והאפשרויות התקציביות , למכרז' גשבנספח בהצעתו 

י המחירים "ותר ממציע אחד עפלרבות פיצול ההזמנה בין י, העומדות בפני הרשות

 .הזולים והתקניים

 .בהתאם למפורט במסמכי המכרז, למוסדות המועצה משרדיאספקת ציוד   -האספקה  ./

, רשימת כל הפריטים והדגמים הכוללת את המחירים של אותם הפריטים –טבלת ציוד  .0

 .במכרז 'גנספח אותם הגיש הספק בהצעתו 

 .י הספק"יהא אחראי על הזמנת הרכש ע אשראו מי מועמד 3המועצה ו –האחראי  .5

 

 :תקופת ההסכם

עם אופציה _____________ ליום ועד ______________ הסכם זה הינו מיום  .1

 ._____________א עד "שנים ז______  -להארכה ב

י שיקול דעתה הבלעדי "עפ, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם .2

ימים מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  /של  י  משלוח הודעה בכתב"וזאת ע

 .כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט התשלום המוסכם בהסכם זה

 

 :הצהרת והתחייבות הספק

 :הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן

ימים מיום קבלת  4-מלא יאוחר  לספק את הציוד וחומרי הניקיון למוסדות המועצה  .1

 .רכש' ה ממחההזמנ

 .ימי עבודה ממועד הודעת המועצה / -לבצע תיקונים והחלפת רכש פגום לא יאוחר מ .2

לדאוג לביצוע האספקה ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והגל בהתאם להתחייבויותיו  ./

לכמות ולוח הזמנים לביצוע , והאחריות לאיכות, וכי חלה עליו חובת הניהול, במכרז

 .כם זההאספקה בהתאם להוראות הס

להודיע לאחראי על כל איחור או תקלה או על אי יכולתו לעמוד באספקה במועד או  .0

אך אין בהודעה כאמור כדי לפטור אותו מחוסה , בכמות או בסוג של הזמנת הרכש

 .להשלים את מלוא הזמנת הרכש ובמועד הקובע

מציע ההזמנה בין יותר מ3הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רשאית לפצל את המכרז .5

אחד וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למחירים הזולים ביותר בין המציעים 

 .והתקניים

 

 :התמורה

 .ב להסכם זה "התמורה תהא בהתאם להצעת המציע במכרז המצ .1

הצעת )'  הספק יהיה זכאי למחירים שמילא בהצעתו שזכתה במכרז במסגרת נספח א .2

 .נפרד ממנוהמצורפת להסכם זה כחלק בלתי , ( המציע



מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף חשבון מפורט  ./

 .י הגורם האחראי במועצה"ומאושר ע

 .הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר למחירים נשוא הצעתו  .0

יום מיום הגשת החשבון המאושר  ,/+ כל חשבון שאושר ישולם לספק לפי שוטף  .5

 .מהגוף המתקצבולאחר קבלת הכספים , כדין וחשבונית מס

 

 : אחריות הספק

או 3הישירים ו, הנזקים וההפסדים, הספק יהיה אחראי כלפי המועצה כל ההוצאות .1

או כתוצאה ממחדלים 3שייגרמו למועצה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו, העקיפים

, פי הסכם זה-תיו עלבמהלך ביצוע התחייבויו, או מי מטעמו3או עובדיו ו3של הספק ו

, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד 

 .ויפצה את המועצה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור

או 3או נזק שייגרמו במישרין ו3לכל אובדן ו, הספק יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא .2

או מי משלוחיו של הספק בקשר עם ביצוע 3ו או מי מעובדיו3בעקיפין על ידי הספק ו

 .השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה

 

 :פיצויים מוסכמים

יזכו את , ככל שהוזמנו ממנו, הספק מצהיר כי ידוע לו כי איחור באספקת המוצרים .1

מסך סכום כל הפריטים שהוזמנו  5%המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ישולמו כשהם צמודים למדד האחרון שיהא , הפיצויים כאמור. ום איחורלכל י, ולא סופקו

 .ידוע במועד התשלום

יפצה הספק את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה , הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה  .2

 .עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין

ות בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את הזמנת הרכש במלואה במועד הקבוע או בכמ ./

המועצה רשאית להפחית , הנדרשת בהזמנת הרכש או לא מילא אחר התחייבות כלשהי

 : או לקזז סכומים מהתמורה במקרים ובסכומים כדלקמן3ו

 גובה הפיצוי המוסכם האירוע 'מס

במועד ובכמות  המשרדיהציוד אי אספקת  1

 המוזמנת  

מסך סכום הפריטים שלא  5%

 .לכל יום פיגור, סופקו

החלפת פריטים שהגלו בהם , תיקוןאי  2

 ליקויים במהלך תקופת האחריות

לכל פריט מהפריטים ₪  ,,1

שהתגלו בהם ליקויים לכל יום 

 פיגור

 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו אותו מהתחייבויותיו  .0

 .על פי הסכם זה

 

 : ביצועערבות  

י הסכם זה יפקיד במועצה לאחר ההכרזה "להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק עפ .1

חודשים  3/הערבות תעמוד לתקופה של .₪  ,,,,,1בסך " ביצועערבות "עליו כזוכה 

 .ממועד החתימה על ההסכם



לחלט את הערבות הבנקאית בכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תהא רשאית  .2

שעות  20הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  מקרה שמצאה כי הספק

 .מהשעה בה נמסרה לו דרישת תיקון ההפרה

 

 :שונות  

או כל מסמך 3וכי הסכם זה ו, הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שלמועצה מונה חשב מלווה .1

י מורשי "שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את המועצה אלא אם הם חתומים ע

 .גזבר וחשב מלווה בצירוף חותמת המועצה, ראש המועצה: של המועצה החתימה 

הינו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא , כי הספק, מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות .2

לרבות , יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק, לכל עניין וצורך, בעתיד ייווצרו

או זכויות 3זכאי לכל תשלום ו ואין הספק, אחריות בגין כל נזק ואו תאונה שיגרמו לו

 .מאת המועצה, י כל דין לעובד ממעבידו "המגיעים עפ, שהם

יספק ( 'שלג וכו, אסון טבע, מלחמה )הספק מתחייב בזה כי בזמני חירום למיניהם  ./

למועצה לפי הצורך המוצרים  אשר הוא משווק תמורת תשלום לפי המחירים 

 .הנקובים בהצעתו

תנאיו של הסכם זה הינם תנאים יסודיים והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה  .0

 .משפטיים על פי דיןבצעדים את המועצה 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

________________          ________________         _________________ 

 

 הספק            חותמת המועצה   ראש המועצה     

 

                  

                __________________        _________________ 

                        

 חשב מלווה המועצה                         גזבר                        

 

 אישור היועץ המשפטי

 

ואין כל מניעה , ד עאדל עלי"י היועץ המשפטי של המועצה עו"חוזה זה נבדק ע

 .חוקית להתקשר על פיו

 

       

  _______________                   ____________ 

 תאריך   יד עאדל על"עו  

 



 

 כמות למפרט מפרט   שם המוצר
מחיר כולל 

 מ "מע
כ "סה

 מחיר 

 'יח 22טוש איכותי סופר רחיץ 

טוש דק בעל ראש 
מדיום ואיכותי שיורד 

במים בעל מכסה 
 מאורר למניעת ייבוש

 עט  22
 

 

 'יח 36מבו 'טוש סופר ג

טוש עבה בעל ראש 
עבה רחיץ שיורד במים 

מאורר בעל מכסה 
 למניעת ייבוש

 עט 36
 

 

 צבעים 5טוש דיקו מיטלי 

בעל ראש עבה לקישוט 
עץ זכוכית עור 

פלסטיק מתכת על 
בסיס מים אינם 

 רעילים

 עט 5
 

 עפרון 24 צבעוני ' יח 24עפרון  
 

 

 איכותי 5טוש זוהר סט 

טוש איכותי ביותר 
המתאים לשימוש 
יומיומי המתאים 

לנייר פקס ובעל פקק 
 בטיחותי

 5סט 
 

 

 איכותי 4טוש מחיק סט 

טוש עבה על בסיס 
אלכוהול בארבעה 

צבעים לשימוש על עץ 
זכוכית מתכת ולוח 

 מחיק

 4סט 
 

 עט 1   מ"מ 5 09טוש שטוח  
 

 4סט      4טוש שקפים סט  
 

 

 עבה  12צבעי פסטל סט 

עבים מתאימים לציור 
ואומנות בגוונים בעלי 

פיגמנטים חזקים 
ואינם קלים למריחה 

 רעילים

 12סט 
 

 'יח 12* צבעי פסטל שמן  
גוונים שונים  12

 שאינם רעילים
 12סט 

 
 

 בכוס 49גירי שעווה 
חיים  גוונים 49

איכותיים מתאימים 
 לציור ואינם רעילים

 גיר בכוס  49
 

 בכוס 36צבעי תוכי  
עבים בכוס בעלת 

 מכסה לשמירה 
 צבע  36

 
 

 אורטופדי 12צבעי עיפרון צבעוני 
צבעי עיפרון איכותיים 

גוונים שונים  12 -ב
 קלים לחידוד

 עפרון 12
 

 
 HBעפרונות שרטוט

עפרון שרטור איכותי 
 עמיד בלחות 

 עפרון 12
 

 1מחדד  אלחלד מחדד מתכת גרמני  
 

 
  מחזיק אורגונומי לעפרון

מותאם לילדים לצורך 
 אחיזה בעפרון

 1מחיר ל
 

 1מחיר איכותיות מפלדת אל  סרגל  5.5"מספריים  
 

 

 טבלת ציוד משרדי '  נספח ג

 



 חלד רב תכליתים

 מספרים שמאליות גודל בינוני 
מיועד לאחיזה 

לשמאליים עשוי 
 מפלדת אל חלד

 1מחיר 
 

   מספריים גדול 
מפלדת אל חלד רב 

 תכליתיים
 1מחיר 

 
 29מחיר    'יח 29מחק שירטוט איכותי  

 
 1מחיר  איכותי  ספוג לוח מחיק איכותי 

 
 

   SUPER WHITEנוזל מחיקה בקבוק 
מחיר 

  לבקבוק 
עט ראש לבד ארגונומי בקופסא  

 יח 12אובלית 
ראש לבד עדין אינו 

 מתייבש כתיבה חלקה
 עט 12מחיר 

 

 1מחיר    מ פלסטיק"ס 39סרגל  
 

 1מחיר    שבלונה לאותיות ערבית 
 

 1מחיר    שבלונה למספרים 
 

 1מחיר    סרגל מתכת מטר 
 

 
 בצבעים  ראש שטוח 09יוקה פרמננט מתכת 

מחיר אריזה 
  עטים 8

ראש עגול  29יוקה פרמננט מתכת  
 12סט 

  12מחיר סט   
 

    12טוש פיינטי זהב סט  
 12מחיר סט 

  טוש 
   12טוש פיינטי כסף סט  

 12מחיר סט 
  טוש 

 1מחיר    SAXאיכותי  2666שדכן  
 

   2666סיכות  
מחיר קופסה 

1  
 1מחיר    SAX 296' מנקב גדול מס 

 
 1מחיר    אקדח סיכות  

 
    1366סיכות לאקדח סיכות  

מחיר 
  1לקופסה 

 
   צבע אטום ' יח 59סיכות לוח שעם 

יח  59מחיר ל
  בקופסה 

 
   'יח 24סיכות בטחון בגדלים שונים 

יח  24מחיר ל 
  בקופסה 

   סיכות מפה עגול בקופסה 
מחיר 

  1לקופסה 
   סיכות תפירה 

מחיר 
  1לקופסה 

   נעצים צבעוניים 
מחיר 

  1לקופסה 
   צבעוניים  5' מהדקים מס 

מחיר 
  1לקופסה 

 
   3קליפס ניקל מידה מס 

מחיר 
 39לקופסה 

  יח 

 



 1אריזה    גומיות צבעוני מעורב 
 

 1מחיר    סכין חיתוך מקצועי קטן איכותי  
 

 
 1מחיר    איכותיסכין חיתוך מקצועי גדול 

 

 1מחיר    וואט 69אקדח דבק חם  
 

 ג "ק 1מחיר    ג"ק 1מקלות דבק חם  
 

  1מחיר    מטר נקבה 25צמדן רצועות  
 

 1מחיר    מטר זכר 25צמדן רצועות  
 

 1מחיר    דבק פלסטי גלון  
 

 1מחיר     599דבק רבת כליתי שקוף  
 

 
 1מחיר    מתקן לדבק בודד 

 

 
   גרם 39ספוג נוזלי דבק 

 1מחיר 
  בקבוק 

 יח 40מחיר    ' יח 40* דבק גוטרמן  
 

 1מחיר    דבק סטיק קטן 
 

 
 1מחיר    דבק סטיק גדול 

 

 1מחיר    מעמד לסלוטייפ מיני 
 

 
 1מחיר    מעמד לסלוטייפ גדול

 

 
   'יח 3סט  28* 364" סלוטייפ 

 3מחיר ל סט 
  יח

 
 1מחיר    PVC 66*  162" סלוטייפ 

 

 1מחיר    סלוטייפ דו צדדי מידות שונות 
 

 1מחיר    ספוגי 364" סלוטייפ דו צדדי  
 

 
 1מחיר    PVC 66*  2" שקוף \סרט אריזה חום 

 

 
 1מחיר    .P.P"  2סרט אריזה שקוף 

 

 1מחיר    סרט בידוד צבעים שונים 
 

שקיות ניילון פס לבן פוליו סופר עבה  
 ' יח 59

  
מחיר 

לאריזה של 
  שקיות 59

 59שקיות ניילון פס לבן פוליו עבה  
 ' יח

  
מחיר 

לאריזה של 
  שקיות 59

בינוני 6מדבקות צורות הנדסיות גדול 
 דפים 32

  
 32מחיר ל 

  דף
 32מדבקות מספרים בצבע אחיד  

 דפים
  

 32מחיר ל 
  דף

 



צבעים  5 -מדבקות סמיילי זרחניות ב
 גדול6 קטן 

  
 32מחיר ל 

  דף

6 פרפרים חיפושיות 6 מדבקות חיות 
 חמניות6אפרוחים 6 עידוד פרוצס 

  
 32מחיר ל 

  דף

 
   מדבקות מספרים זוהר זרחני

 32מחיר ל 
  דף

  32מחיר ל    .P.V.Cמדבקות מתלים  
 

  32מחיר ל    מדבקות סמיילי פרוצס גדול 
 

   קטן6מדבקות סמיילי צהוב גדול 
 32מחיר ל 

  דף
   מדבקות פרפרים שקוף  

 32מחיר ל 
  דף

 דף 32מחיר    מדבקות ורדים עתיק שקוף 
 

 דף 32מחיר    מדבקות שקוף פרחים  
 

 35מדבקות פרפרים צבעוני קוטר  
 מ"מ

 דף 32מחיר   
 

גדלים  3מדבקות כוכבים מיטלי  
 שונים

 דף 32מחיר   
 

מדבקות פרוצס לבבות בועה  
מיטלי מעבר 6מעבר צבעים6צבעוני
 צבעים

 דף 32מחיר   
 

 דף 32מחיר    מדבקות פרוצס נרות צבעוני  
 

 דף  32מחיר    מדבקות אבני ספיר 
 

 1מחיר לתיק    תיק מהנדס בודד 
 

   מעורב' יח 29תיקי חצי שקוף פוליו  
 29מחיר ל 

  תיק 
 1מחיר ל    רינג פוליו אקוליין   

 
 לקלסרמחיר      8קלסר משרדי גב  

 
 מחיר לקלסר    קלסר משרדי פוליו 

 
 1מחיר ל    .P.Pכיס + רינג פוליו שקוף  

 
 12מחיר ל    .P.Pתיק גומי שקוף  

 
 1מחיר ל    פלסטיק 1612חוצצים פוליו 

 
 1מחיר ל    ב פוליו קרטון-חוצצים א 

 
 1מחיר ל   1612חוצצים פוליו  

 
 1מחיר ל    162חוצצים פוליו  

 
 

 1מחיר ל    162חוצצים אוקטב 
 

 מחיר ל גליל   מטר שקוף 5גליל ניילון  
 

 19*דף חום  49מחברת  
 אנגלית+שורות14+שורה

  
מחיר 

  1למחברת 
 



   דף 59חשבון    A4בלוק לבן 
מחיר לבלוק 

1  

 
   דף 59שורה  A4בלוק לבן 

מחיר לבלוק 
1  

6 נושאים  A4 STUDYמחברת ספירל  
' שורה לפי דפים ולפי מס6 חשבון 

 נושאים

  
מחיר 

  1למחברת 

 
   'יח 199צבעוני  A4נייר צילום 

 199מחיר ל 
  יח

   29*199בריסטול צבעוני  
 125אריזה 

  דף
 

 5\69אריזה    29*199בריסטול מעורב 
 

 
 יח 29מחיר ל    'יח 29צבעוני  A4בריסטול 

 

  19אריזה    צבעים 19 איכותי A4*159בריסטול  
 

 
 יח 29מחיר ל    'יח 29צבעוני  160בריסטול 

 

   'יח 149צבעוני  160בריסטול  
 149מחיר ל 

  יח
 

 יח 25מחיר ל    29*199קרטון ביצוע 
 

 
 יח 59אריזה    2\1קרטון ביצוע חתוך 

 

 19אריזה    160קרטון זוהר 
 

   59*29קרטון זוהר  
אריזה 

199\19  
 יח A4   25' יח 25נייר זוהר למדפסת  

 
 29סט    29נייר זוהר סט 

 
 

 199אריזה    89*129נייר חום עבה 
 

כחול 6 צבעוני29*199קרטון מעבר  
 לבן

 125אריזה   
 

 
 19אריזה    צבעוני1606קרטון מעבר 

 

 
 259אריזה    כחול לבן6 צבעוני  29*199נייר מעבר 

 

   צבעוני( 'יח 259) 160נייר מעבר  
 259אריזה 

  יח
 

   'יח 299רצועות נייר מבריק לקישוט 
 299אריזה 

  יח

 
 29סט    מעורב 29נייר מבריק סט 

 

 
 25אריזה    מחברת נייר מבריק גוונים

 

 
 5סט    'יח 5נייר קרפ זוהר סט 

 

 



 יח 19   'יח 19מטר זוהר  1.5נייר קרפ 
 

 
 12אריזה    מתכתי צבעוני199*59קרפ 

 

 
 יח 125   'יח 125רצועות זוהר 

 

 
 יח 49   'יח 49רצועות זהב 

 

 
 יח  49   'יח 49רצועות כסף 

 

 
 259\19   59*29קרטון הולוגרמי 

 

 
 יח  19   'יח 19קרטון הולוגרמי מעורב 

 

 יח  29   שחור 1618בריסטול  
 

 יח  29   'יח 29שחור  160בריסטול  
 

 125אריזה    29*199בריסטול שחור  
 

 199* ' גר A4 129בריסטול מוכסף  
 'יח

 יח  199  
 

 
 יח 199   'יח 199* ' גר A4 129בריסטול מוזהב 

 

 259\25   נייר מתכת 
 

 
 יח  15   'יח 15צבעים  5נייר מתכת 

 

 
 יח 12   'יח 12כסוף מעורב 6נייר מתכת זהב

 

 
 299\19   נייר מתכת כסף

 

 
 299\19   נייר מתכת צבעוני

 

 
 299\19   קרטון מתכת זהב

 

 
 125אריזה    29*199גוויל שחור 

 

 
 125אריזה    29*199גוויל צבעוני 

 

 
 יח  55   'יח 55 160גוויל 

 

 
 19אריזה    29*199בריסטול קלף 

 

 
 יח A4   29' יח 29בריסטול קלף 

 

 
 יח 25   'יח 25 160בריסטול קלף 

 

 
 מטר 1   מטר 1צלופן צבעוני בגליל 

 

 



 מטר  1   מטר 1צלופן שקוף בגליל 
 

 
 יח  19   'יח 19* זוהר מעורב  A4קרטון גלי 

 

 
 יח  19   'יח 19* טבעי  A4קרטון גלי 

 

 199\19   צבעים שונים 59*29קרטון גלי נוצץ  
 

צבעים  59*29קרטון גלי צבעוני  
 שונים

  19\199 
 

 1מחיר ל    איכותירגליים  3לוח גיר מגנטי על  
 

 1מחיר ל    רגליים איכותי 3לוח מחיק על  
 

  1מחיר ל    69*39שעם בגליל  
 

 1מחיר ל    122*69שעם בגליל  
 

 1מחיר ל    244*69שעם בגליל  
 

 69\49   לפי מידות6 לוח מחיק 
 

 29\199   לוח קאפה לפי מידות 
 

 יח 25   'יח 25( 24*34) 160מפל  
 

 199\19   מ"מ 9.3עובי 199*29מפל  
 

 יח 25   'יח 25 33*23מפל  
 

 יח  29   מעורב 29* זוהר  160מפל  
 

 199\19   זוהר 9.4עובי  199*29מפל  
 

 599\19   לוח פוליגל  צבעים שונים 
 

 19מחיר ל    לפי צבעים 2.5תיק פוליגל גב  
 

  1מחיר ל    גליון צבעוני לפי צבעים 1תיק  
 

 1מחיר ל    משולש אחסון לפי צבעים 
 

 1מחיר ל    פוליגל A4כיס   
 

 199\19   49*199סול  
 

 19מחיר ל    בשקית' יח 19 49*29סול  
 

 19מחיר ל     לפי צבעים 56*43סול דמוי שטיח  
 

 19מחיר ל    'יח 19מודפס  A4סול  
 

  5מחיר ל    ' יח A4 5סול נוצץ  
 

   לפי צבעים 49*69הולוגרמי סול נוצץ  
 19מחיר ל 
  יחידות 

   לפי צבעים 49*69סול  
 19מחיר ל 
  יחידות 

   צבעים שונים 29*09רצועות לבד  
 19מחיר ל 
  יחידות 

   'יח 19מעורב  21*39רצועות לבד  
 19מחיר ל 
  יחידות 

 



   מעורב' יח 19 29*09רצועות לבד 
 19מחיר ל 
  יחידות 

   סול מוטבע במגוון צבעים  
 19מחיר ל 
  יחידות 

   שקוף  –שקפים  
מחיר 

  1לחבילה 
   אטוםשקפים גיליון צבעוני  

מחיר 
  1לחבילה 

 יח 19מחיר ל    שקפים גיליון מתכתי 
 

 יח  59מחיר ל    שקפים גיליון צבעוני שקוף 
 

 
 יח  59מחיר ל    צבעוניים A4שקפים 

 

 
   A4' יח 199שקפים לכתיבה ביד 

 199מחיר ל 
  יח 

פלסטלינה רך אומגה במגוון צבעים  
 צבעים זוהרים+ 

  24\48 
 

 
   'ג 599חום לפיסול + טבעי לבן -חימר

 599מחיר ל 
  גר 

בצק זוהר למלאכת יד +בצק רגיל  
 גדול בקופסא

  1\8 
 

 יח  59   'יח59שבלונה לבצק בצורות שונות  
 

 יח  29   'יח 29מערוך פלסטיק  
 

צבעים אקרילים שימושיים על בד עץ  
 וכל מיני חומרים 

  12\144 
 

צבעי תלת מימד במגוון צבעים  
 שעמידה בכביסה 

  12\144 
 

במגוון ' גר 699צבעי גואש אומגה  
 צבעים

 יח   24  
 

 
  4סט     4מתקן לגואש סט 

 

 יח  12   סינר לילדים חלוק חצי גוף מודפס 
 

 יח  12   סינר לילדים חלק עם כיס 
 

 
 יח  12   2-12מכחול עגול בכוס 

 

 יח  48   'יח 48מכחול מיוחד עבה בכוס  
 

 
 6סט    ' יח 6מכחול לדבק סט 

 

 יח 89   12*' יח 89פרח קטן  –חיתוכי אות לי  
 

 יח  49   12* ' יח 49חיתוכי פרח בינוני  
 

 יח  29   'יח 29 חיתוכי פרח חמניה 
 

 
 יח  12   18חיתוכי פרח קוטר 

 

 
 יח  12   12*סטים  29עלה + חיתוכי פרח 

 

 



 יח 29   12*' יח 29חיתוכי פרח ללא נקסב 
 

* ' יח 29חיתוכי פרח הולוגרמי גדול  
12 

 יח  29  
 

 יח  49   חיתוכי לבד פרחים 
 

 יח  12   חיתוכי דמויות עיר 
 

 
 יח  12   הכפרחיתוכי דמויות 

 

 
 יח  59   'יח 59חיתוכי חיות בינוני 

 

 יח  35   'יח 35חיתוכי חיות גדולות  
 

 יח  35   חיתוכי חיות גדולות 
 

 יח  29   מכנסיים+ חיתוכי דובי  
 

 יח  59   'יח 59חיתוכי דמויות ים  
 

     חיתוכי לבד דמויות ים 
 

 יח  39   חיתוכי פרפר בינוני 
 

 יח  69   חיתוכי פרפר קטן 
 

 יח  19   חיתוכי פרפר גדול 
 

 יח  12   חיתוכי פרפר נחמד 
 

 יח  19   חיתוכי פרפר ענק 
 

 יח  59   'יח 59חיתוכי לבד פרפר  
 

 יח  6   6*מבו פרפרים 'חיתוכי ג 
 

 
 יח  69   'יח 69בינוני 6קטן6גדול -חיתוכי דגים

 

 יח  69   12* 'יח 69חיתוכי לבד דג גדול  
 

 יח  12   חיתוכי ציפורים וגוזלים 
 

 יח  12   חיתוכי יונה עם עלה 
 

 יח  12   חיתוכי ציפור עם כנף 
 

 
 יח  49   12*סטים  49חיתוכי ציפורים 

 

 יח  89   12*' יח 89חיתוכי אפרוחים  
 

 
 יח  29   12*' יח 29חיתוכי עלים גדולים 

 

 יח  19   12*' יח 19חיתוכי עלה ענק  
 

 12אריזה    12*סטים  29חיתוכי חיפושיות  
 

 יח  12אריזה    12* סטים  19חיתוכי פרה סול  
 

 12אריזה    חיתוכי תותים 
 

 12אריזה    חיתוכי כבשים 
 

 



 12אריזה    חיתוכי דבורה 
 

 12אריזה    חיתוכי עצים 
 

 12אריזה    'יח 899חיתוכי פסיפס סול  
 

 12אריזה    'יח 09חיתוכי מקלות סול  
 

 12אריזה    12*' יח 129חיתוכי לב מיני  
 

 
 12אריזה    12* ' יח 59חיתוכי לב קטן 

 

 12אריזה    12*' יח 39חיתוכי לב גדול  
 

 12אריזה    12*' יח 29חיתוכי לבד לב  
 

 12אריזה     חיתוכי לב הולוגרמי קטן 
 

 12אריזה    12*' יח 129חיתוכי כוכבים  
 

 12אריזה    12*' יח 69חיתוכי לבד שמים  
 

 12אריזה    חיתוכי מאורות בשמים 
 

 12אריזה    חיתוכי דמויות משפחה 
 

 12אריזה    חיתוכי דמויות סול 
 

 12אריזה    חיתוכי כלי תחבורה 
 

 12אריזה    חיתוכי שפתיים 
 

 12אריזה    חיתוכי מספרים סול 
 

פסי קסם  מבו צורות'חיתוכי ג 
 מטאלי6כסף6זהב6צבעוני-זוהר6מעבר

 יח 6אריזה   
 

6 חיתוכי סול יצירתי דביק  
 חיות6סמיילי6פירות6פרחים

 12אריזה   
 

 
מעורב כל מיני 6קטן 6סול דביק נוצץ 

 6צורות6חיות6פרפרים פרחים6 צורות 
 12אריזה   

 

סול דביק נוצץ  לבבות תלת מימד  
מספרים 6 בגדלים שונים 6מעורב

 כוכבים6הוואי6פרפרים6פרחים6
 12אריזה   

 

 12אריזה    גדר סול צבעונית עם פרחים 
 

אבקות נוצצים  
צהו6כחול6ירוק6סגול6אדום6בצבעים

 מעורב גר 6199כסף6זהב6ב
 12אריזה   

 

 12אריזה    ' יח 4אבקת נוצצים  
 

 
 12אריזה    לבן+אבקת נוצצים בצבעים שונים 

 

 12אריזה    'גר 199חוט שפגט  
 

 
 12אריזה    יארד 199חוט דייג 

 

 



 12אריזה     9.5חוט נחושת 
 

 12אריזה     9.2חוט סיליקון  
 

 12אריזה    מס מעורב ו מטר'חוט ג 
 

חוט פלסטי להשחלה ויצירה נוצץ  
 מעורב

 12אריזה   
 

 12אריזה    מטר 49חוט צבעוני חלול  
 

 5אריזה    צמר אקרילן במגוון צבעים 
 

6 זוהרים6 מעורב  -גומיות6 שרוכים  
 6מודפסים פרחים6 מודפסים לבבות

 12אריזה   
 

 12אריזה    מטר 19גומי עגול לבן  
 

 12אריזה     68 שחור6גומי רחב לבן  
 

 12אריזה    מטר 8גומי רחב שחור  
 

 
 12אריזה    'יח 19מ "מ 29כפתורי מגנט עגולים 

 

 12אריזה    'יח 19מ "מ 12כפתורי מגנט  
 

 12אריזה    מ"מ 29טבעות כסף  
 

 12אריזה    מחזיק מפתחות כסף 
 

 12אריזה    סוגר אומגה בינוני כסף 
 

 12אריזה    סוגר אומגה גדול זהב 
 

 12אריזה    סוגר ביטחון לסיכה כסף  
 

 12אריזה    משולש לתליה גדול 
 

 12אריזה    משולש לתליה קטן  
 

 12אריזה    וו לתליה  
 

 12אריזה    פלייר לתכשיטים מעוגל  
 

 59מ "מ 24כפתורים צבעוני מעורב  
 'יח

 12אריזה   
 

 21מ "מ 28כפתורים צבעוני מעורב  
 'יח

 12אריזה   
 

 59מ "מ 24.5כפתורים צבעוני לבבות  
 'יח

 12אריזה   
 

 12אריזה    'יח 59מ "מ 15כפתורי עץ צבעוני  
 

 12אריזה    'יח 59 162פונפונים  
 

 12אריזה    'יח 59 364פונפונים  
 

 12אריזה    'יח 59 1"פונפון   
 

 12אריזה    'יח 59 1.5פונפון  
 

 12אריזה    92265' יח 59" 2פונפון  
 

 



בצבעים אדום   162" פונפון 
אדום  6שחור6לבן6צהוב6כחול6ירוק6

 'יח 59
 12אריזה   

 

ירוק  364" פונפון  
 'יח 59שחור 6צהוב6לבן66אדום6כחול6

 12אריזה   
 

  1"פונפון   
 59שחור 6צהוב6לבן6כחול6ירוק6אדום

 'יח
 12אריזה   

 

 12אריזה    'יח 59 364" פונפון מולטיקולור  
 

 
 12אריזה    'יח 59 1" פונפון מולטיקולור 

 

 
 12אריזה    'יח 59 1.5" פונפון מולטיקולור 

 

 
 12אריזה    'יח 59 2" פונפון מולטיקולור 

 

' יח 29חוט מתכת ירוק ליצירת עלים  
 מ"ס 39

 12אריזה   
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 5עיניים זזות  
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 2עיניים זזות  
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 19עיניים זזות  
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 12עיניים זזות  
 

 12אריזה    ' יח 1999מ "מ 15עיניים זזות  
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 18עיניים זזות  
 

 12אריזה    'יח 1999מ "מ 29עיניים זזות  
 

 12אריזה    '   יח 199עיניים זזות צבעוניות  
 

 12אריזה    ' יח 4מראות אובלי גדול  
 

 12אריזה    'יח 1414 25מראות מרובעות  
 

 12אריזה    'יח 19 2*2מראה אקרילית לב  
 

מנקה מקטרות מחליף צבע מתכתי  
 'יח 59

 12אריזה   
 

 12אריזה    'יח 59מנקה מקטרות אחיד  
 

 12אריזה    ' יח 59מנקה מקטרות צבעוני משונן  
 

 12אריזה    'יח 59צבעים  2מנקה מקטרות  
 

 12אריזה    מ"ס 39' יח 199מנקה מקטרות  
 

' יח 29מ "ס 2מנקה מקטרות רחב  
 צבעים בהירים

 12אריזה   
 

 29מנקה מקטרות מסולסל צבעוני  
 'יח

 12אריזה   
 

 12אריזה    גרם 19נוצות צבעוני ארוכות  
 

 12אריזה    'גר 19רכות נוצות צבעוניות  
 

 12אריזה    'יח 49נוצות ארוכות לבנות  
 

 



 12אריזה    'יח 19גרביונים צבעוניים 
 

 12אריזה    'יח 19גרביונים צבעי מעבר  
 

 סיכות ראש 
 כתום6ירוק6ורוד6נעיצהכחול

 שקוף6אדום6שחור6צהוב6סגול
 12אריזה   

 

 12אריזה    סיכות ראש נעיצה מעורב צבעים 
 

 
 12אריזה    סיכות ראש נעיצה צהוב זוהר

 

 
 12אריזה    כסף6סיכות ראש נעיצה מיטלי זהב

 

 12אריזה    כוכבים בד לקישוט 
 

 12אריזה    פרפרי בד לקישוט 
 

 12אריזה    בד לקישוטפרחי 6 לבבות 
 

 12אריזה    קישוט פרפר קטן 
 

 12אריזה    קישוט פרפר גדול 
 

 12אריזה    'יח 19מ "ס 2קישוט פרפר נוצץ  
 

 

 12אריזה    ' יח 5קישוט פרפר מעבר גדול 
 

 12אריזה    ' יח 19מ "ס 2קישוט פרפר צבעוני  
 

 12אריזה    'יח  5קישוט פרח אורגנזה קטן  
 

 12אריזה    קישוט פרח אורגנזה חלק 
 

 
 12אריזה    ' יח 5קישוט פרחים אורגנזה נוצץ 

 

 4.5' יח 29קישוט לבד עבה לבבות  
 מ"ס

 12אריזה   
 

 12אריזה    'יח 19מ "ס 2קישוט פרפר לבד עבה  
 

 12אריזה    'יח 29מ "ס 5קישוט לבד עבה חיות  
 

 12אריזה    ' יח 29מ  "ס 6יונה לבד כחול לבן  
 

פרחים לבד 6 דובים6קישוט פרפרים 
 גדולים

 12אריזה   
 

 12אריזה    פרחי לבד קטנים 
 

 12אריזה    ' יח 39פרחי לבד עבים בגדלים שונים  
 

 
 12אריזה    ' יח 39מ "ס 4פרחי לבד 

 

6 דובדובני לבד6 ירק + פרח לבד  
 ' יח 19תותים לבד 

 12אריזה   
 

 39קישוט לבד פרחים גדול מעוטר  
 'יח

 12אריזה   
 

קישוט לבד דיקורטיבי  
 פרפרים6פרחים שונים6דבורה

 12אריזה   
 

 



 12אריזה    חיפושיות לבד בשקית
 

 12אריזה     5קישוט לבד פרפר מנופח  
 

 12אריזה    ' יח 5פרח לבד מנופח עם עלה  
 

 12אריזה    'יח 5פרח לבד מודפס   
 

 12אריזה    ' גר 499אבנים צבעוניות   
 

 12אריזה    'גר 599פתיתי סלעים  
 

 12אריזה    בלונד6צבעוני6 שיער לבובות שחור 
 

 12אריזה    מטר ארוז 5אלבד  
 

 12אריזה    'יח 59דקות  5שעון חול פלסטיק  
 

 
 12אריזה    פלסטיק 5שפכטל סט 

 
 

 12אריזה    תיק אלבד עבה לספר
 

 12אריזה    'יח 59מ "ס 12מקלות פילטר  
 

 12אריזה    מ זהב"ס 25*13מספרים לשעון  
 

 12אריזה    'יח 159מ "מ 12חצאי פנינה אובלי  
 

 12אריזה    6' יח 36חרוז אקריליק צבעוני שקוף  
 

 
 12אריזה    6' יח 22חרוז משושה גדול 

 

 12אריזה    חרוזי אקריל קריסטל  
 

 12אריזה    'יח 29חרוזי סמיילי שטוחים  
 

 12אריזה    6'יח 59מ צבעוני "מ 11חרוזי עץ גלגל  
 

 12אריזה    מ"מ 15חרוזי עץ צבעוני  
 

 12אריזה    מ"מ 25חרוזי עץ צבעוני  
 

 12אריזה    חרוזי פנינה חצאים 
 

 12אריזה    חרוזים אקרילים פלסטיק אטום 
 

 
 12אריזה    גרם 199מ "מ 14חרוזים אקריליק 

 

 12אריזה    991צבעוני 6 חרוזים טבעי  
 

 22מ צבעוני "מ 29חרוזים עץ סמיילי  
 6 ' יח

 12אריזה   
 

חרוזים פולימרים מודפסים עבודת  
 'יח 25יד 

 12אריזה   
 

 12אריזה    350חרוזים פלסטיק מוטבע  
 

 12אריזה    ' גר 459חרוזים פלסטיק מעורב  
 

 12אריזה    ' יח 25חרוזים פלסטיק סמיילי  
 

 12אריזה    ' יח 29חרוזים שטוחים סמיילי גדול  
 

 



 12אריזה    'גר 59חרוזים פנינים בצבעים שונים 
 

 12אריזה    2293סט חרוזי אקריליק  
 

 12אריזה    מ עגול"ס 19קופסה פלסטיק חרוזים  
 

 12אריזה    קופסה פלסטיק לחרוזים מלבן 
 

צורות ' יח 06מבו שטוח 'חרוזים ג 
 שונות 

 12אריזה   
 

 12אריזה    חרוזים סול מרובע  
 

 12אריזה    חרוזים סול עגול  
 

 12אריזה    חרוזים סול פרחים  
 

 12אריזה    38353חרוזים סול פרפרים  
 

 12אריזה    סולים אותיות  
 

 12אריזה    סולים דינזאורי  
 

 12אריזה    סולים כוכבים סמיילי  
 

 12אריזה    הנדסיותצורות סול  
 

   קופת חיסכון קרמיקה חיות  
מחיר ליחידה 

1   
 12אריזה    מקלות ארטיק טבעי  

 
 12אריזה     –מקלות ארטיק צבעוני   

 
 12אריזה    מקלות ארטיק מיני טבעי  

 
 12אריזה    מקלות ארטיק מיני צבעוני  

 
 12אריזה    מקלות רופא טבעי  

 
 12אריזה    מקלות רופא צבעוני  

 
 12אריזה    מבו טבעי 'מקלות רופא ג 

 
 12אריזה    מבו צבעוני 'מקלות רופא ג 

 
 12אריזה    מקלות עץ אובלי קצר צבעוני  

 
 12אריזה    גפרורים טבעי  

 
 12אריזה    גפרורים צבעוניים  

 
 12אריזה    אטבים בינוני טבעי  

 
 12אריזה    אטבים עץ בינוני צבעוני  

 
 12אריזה    -אטבים עץ מיני טבעי  

 
 12אריזה    - אטבים עץ מיני צבעוני 

 
מ "ס 2אטבי עץ צבעוניים עם קישוט  

 ' יח 6
 12אריזה   

 
 12אריזה    פרחי עץ טבעי  

 
 12אריזה    פרחי עץ צבעוני  

 
 12אריזה    קוביות עץ טבעי  

 
 12אריזה    קוביות עץ צבעוניות  

 
 



 12אריזה    'יח 29מ "ס 59מקלות עץ 
 

 12אריזה    'יח 199שיפודי עץ  
 

פייטים רגילים  
ועוד 6סגול6כסף6כחול6ירוק6זהב

 'גר 199מגוון צבעים 
 12אריזה   

 

 199פייטים הולוגרמי במגוון צבעים  
 'גר

 12אריזה   
 

 12אריזה    'גר 199פייטים מט במגוון צבעים  
 

פייטים הולוגרמי  
מ6טוליפים6פרפרים6פרחים6עיגולים

כוכבים 6פרח קטן 6עלים6עורב צורות
 'גר 199

 12אריזה   
 

פייטים לייזר  
עלה 6פרפרים6פרח6עלים

 'גר 199כוכבים קטן 6תילתן
 12אריזה   

 

 
 12אריזה    אבני דמוי ספיר פרח מיני 

 

 
 12אריזה    אבני דמוי ספיר פרח קטן

 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר פרח גדול 
 

 
 12אריזה    מ"מ 8אבני דמוי פרח הולוגרמי 

 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר מקושט פרח  
 

 
 12אריזה    אבני דמוי ספיר עלים

 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר עלה קטן 
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר הולוגרמי עלה גדול 
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר הולוגרמי עלה קטן 
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר לב קטן  
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר לב גדול  
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר מקושט  
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר מחוספס  
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר כוכבים קטן  
 

 12אריזה    אבני דמוי ספיר פרפרים  
 

אבני דמוי ספיר בצורות טיפות  
 גדולות 

 12אריזה   
 

6 אבני דמוי ספיר נעיצה עגול קטן  
 'יח 199גדול 

 12אריזה   
 

 12אריזה    יח 19*19 מ"ס 4חצאי כדור קלקר  
 

 12אריזה    ' יח 19*19 מ"ס 6חצאי כדור קלקר  
 

 12אריזה    19*19 מ"ס 8חצאי כדור קלקר  
 

 12אריזה    19*19מ "ס 19חצאי כדור קלקר  
 

 12אריזה    'יח 199קלקר כדור בגדלים שונים  
 

 



 12אריזה    'יח 199קלקר ביצה בגדלים שונים 
 

 12אריזה    'יח 19מ "ס 3קלקר לב  
 

 12אריזה    'יח 19מ "ס 0קלקר לב  
 

 יח  199   מ"ס 1.5קלקר קוביות  
 

 יח  199   מ"ס 2קלקר קוביות  
 

 יח  199   מ"ס 3קלקר קוביות  
 

 יח  59   מ"ס 4קלקר קוביות  
 

 12אריזה    ' יח 6חול בקבוק קטן רגיל  
 

 12אריזה    'יח 6חול זוהר בקבוק קטן  
 

 12אריזה    מ"ס 10*24שקיות מתנה קרפט  
 

 6אריזה    יארד 399מ "מ 5סרט מתנות  
 

 6אריזה    מ"מ 10מתנות רחב סרט  
 

 6אריזה    מ"מ 31סרט מתנות רחב  
 

 6אריזה    מ"מ 59סרט מתנות רחב  
 

 6אריזה    יארד 299מ "מ 5סרט מתנות מתכתי  
 

 6אריזה    'יח 19מ מודפס "מ 10סרט מתנות   
 

 19מ "מ 10*25סרט מתנה הולוגרמי  
 'יח

 1אריזה   
 

לקישוט )' יח 259פרחי מיני מטאלי  
 (מתנות

 1אריזה   
 

 12אריזה    גירלנדות דקורטיבי  
 

 12אריזה    גירלנדות דקורטיבי  
 

 12אריזה    גירלנדות דקורטיבי  
 

 12אריזה    'יח 12כובע ליצן חלק לבן  
 

 12אריזה    ליצן מעץ לתליה 
 

6 אבני מוזאיקה בצורות שונות זהב  
 כסף

 12אריזה   
 

מוזאיקה בצורות שונות פנינה אבני  
 'גר 299

 12אריזה   
 

 12אריזה    'גר 299אבני מוזאיקה מרובע פנינה  
 

 12אריזה    כסף6אבני מוזאיקה מרובע קטן זהב 
 

אבני מוזאיקה מרובע שקוף צבעוני  
 'גר 299

 12אריזה   
 

 12אריזה    ג שקית"ק 1פסיפס מרובע קטן  
 

 12אריזה    דפי קסם לחנוכה 
 

מטר בצבעים  5חמרן  
 זהב6סגול6ירוק6כחול6אדום

 12אריזה   
 

 12אריזה    מטר כחול לבן 59דגל שובלים  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע

 . ובמידה ויהיו תקונים נא לחתום ליד התיקון, יש למלא את כל הסעיפים 

 

 :פרטי מגיש ההצעה

 

 ______________תאריך   _____________ חתימה וחותמת_______________        שם העסק   

 

 ________________טלפון __________________  איש  קשר 

 

 12אריזה    מטר צבעוני 59דגל שובלים 
 

 12אריזה    ר"מ 59דגל לאום שרשרת  
 

 12אריזה    דגל לאום שרשרת משולש 
 

 12 אריזה   מטר 5מ "מ 59לבן 6סרט בד כחול  
 

 12אריזה    לבן6 כחול ' יח 19מטר  1.5נייר קרפ  
 

 12אריזה    'יח 59 לבן6 כחול 2" פונפון  
 

 12אריזה    'יח 59 לבן6 כחול  1"פונפון  
 

 12אריזה    'יח 59 לבן6כחול 1.5" פונפון  
 

 12אריזה    'יח 59 כחול לבן 364" פונפון  
 

 12אריזה    'יח 49קלקר מגן דוד  
 

 12אריזה    'יח 59לבן 6 מנקה מקטרות כחול  
 

גרם תוצרת הארץ קופי 89נייר צילום  
  קל או קופי רייט

  
 

 
    

 
 

 מ "כ כולל מע"סה
 

 


