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 רכישה ואספקה של חומרי יצירה ואומנות – 03/23מכרז 

 מחירון - 12טופס 
 

 

 מס"ד שם פריט מ"חיר ללא מעמ

  .1 שמיניות בריסטול צבעוני 7.95

  .2 שמיניות בריסטול לבן 7.95

  .3 בריסטול שחור שמיניות 11.11

  .4 דף 500נייר צילום צבעוני  28.21

  .5 מארז קרפים מעורב צבעים 7.26

  .6 )בודד(ל לוח סו 2.91

  .A4 7מארז דפי סול צבעוני  6.84

  .A4 8מארז דפי סול צבעוני נוצץ  10.26

  .9 ל"מ 500צבעי גואש  5.13

  .10 ל"מ 500צבעי ידיים  5.98

  .11 קצף גילוח 7.26

  .12 מארז פלסטלינה מעורב צבעים 24.79

  .13 אומגה 1.8-בצק צבעוני  14.53

  .14 גוונים 6טושטושים  15.39

  .15 'רג 90נייר לגואש  32.48

  .16 גירים צבעוני 3.42

  .17 גירי מדרכה צבעוני 7.26

  .18 גלון דבק פלסטי 21.37

  .19 'גר 100פייטים  5.13

  .20 'גר 100נצנצים  3.59

  .21 אומגה '-מ 25צמדן זכר  11.11

  .22 אומגה '-מ 25צמדן נקבה  11.11

  .23 מכחולים בגדלים שונים 10.26

  .24 אקדח דבק חם 14.52

  .25 ג"ק 1מקלות דבק חם  21.37

  .26 חוט שמשון 6.84
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  .27 חוט דיג 3.59

  .28 עיניים זזות 4.35

  .29 1 'פונפונים צבעוניים מס 4.27

  .30 1.5 'פונפונים צבעוניים מס 5.98

  .31 2 'פונפונים צבעוניים מס 9.4

  .32 'גר 100נוצות צבעוניות  2.56

  .33 מקלות ארטיק עץ טבעי 3.59

  .34 מקלות ארטיק עץ צבעוני 4.27

  .35 מקלות רופא עץ טבעי 4.27

  .36 מקלות רופא עץ צבעוני 5.13

  .37 'יח 100מנקה מקטרות צבעוני  5.13

  .38 'גר 450חרוזים מעורב  18.8

  .39 סרט מגנטי דביק 7.26

  .40 גומי תחתונים 4.27

  .41 'יח 25קרטון ביצוע פוליו  11.11

  .42 חוטי ניילון 9.4

  .43 'גר 200סיכות נעיצה פלסטיק ראש עגול  16.24

  .44 'יח 36 -מקלות פלסטיק ליצירה 7.26

  .45 ל"מ 100דבק ביג  6.84

  .46 בדלי 48יוטו עבה 'טוש ג 29.06

  .47 בדלי 96יוטו דק 'טוש ג 29.06

  .48 יוטו'צבעי שעווה בכוס ג 17.95

  .49 'יח 12לורדים פרמננט  21.37

  .50 ליין פלוס '-יח 4טושים מחיקים  10.26

  .51 10שדכן  3.42

  .52 10סיכות  0.86

  .53 26/6שדכן  7.69

  .54 26/6סיכות  3.42

  .55 אומגה 1/12-פסטל שמן  5.81

  .56 אומגה 1/12-צבעי עפרון עבים  11.11

  .57 אומגה 1/12-צבעי עפרון דקים  5.81

  .58 אומגה -פלטה צבעי מים 7.264

  .59 'יח 100 '-מיק A4 80למינציה  18.8

  .60 'יח 100 '-מיק A3 80למינציה  33.33

  .61 'יח 100 -שקפים 22.22

  .62 1/3סלוטייפ  3.42

  .63 לבן-ל "מ 500צבעי גועש  5.13

  .64 ורוד זהב-ל "מ 500צבעי גועש  8.55
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  .65 טוליפ אדום נוצץ 7.69

  .66 ל זהב"מ 250גואש  11.97

  .67 140*5סט גואש זוהר  17.95

  .68 140*4סט גואש מתכת  18.8

  .69 140*5סט גואש פנינה  18.8

  .70 140*5סט גואש נוצץ  18.8

  .71 140*5סט גואש פסטל  17.95

  .72 הובצ-ל "מ 500צבעי ידיים  5.98

  .73 150*4סט צבעי ידיים  14.53

  .74 חום-ל "מ 200צבע אקרילי  10.26

  .75 ארד-ל "מ 200צבע אקרילי מטאלי  17.09

  .76 20*7גואש -סטריפ 7.69

  .77 20*7סטריפ גואש זוהר  9.4

  .78 סטריפ ריק לגואש 5.98

  .79 פלטה קטנה-צבעי מים 12 4.27

  .80 לפטה גדולה-צבעי מים פרימו 10 18.8

  .81 וב צבעים קטנהפלטה לערב 2.91

  .82 פלטה לערבוב צבעים גדולה 5.81

  .83 צבעי חולות זוהר 10.26

  .84 גואש ספוג רגיל 16.24

  .85 גואש ספוג זוהר 15.39

  .86 דלי 48טוש גיוטו עבה  29.06

  .87 'יח 32טושים זוהרים  25.64

  .88 96טוש גיוטו דק בדלי  29.06

  .89 אומגה 'יח 8טושים עבים זוהרים  6.84

  .90 1/12גיאוטו-דקים  טושים 5.81

  .91 1/24טושים דקים גיאוטו 10.26

  .92 1/12צבעי שעווה זוהר 5.81

  .93 1/12צבעי שעווה 5.81

  .94 צבעי שעווה בכוס רינגו 36 'יח 14.53

  .95 1/24אומגה-פסטל שמן  11.62

  .96 1/12פסטל שמן זוהר אומגה 8.72

  .97 1/12שמן פנינה אומגה   פסטל 8.72

  .98 1/12פחם שחור אומגה  13.68

  .99 1/12פחם אפור אומגה 13.68

  .100 1/12פחם צבעוני אומגה 13.68

  .101 1/6עפרונות צבעוני דקים 11.11

  .102 1/6עפרונות זוהר 11.11
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  .103 1/6עפרונות מטאלי  11.11

  .104 1/2עפרונות 3.42

  .105 בצק צבעוני בגביע 5.81

  .106 אומגה1.8-בצק צבעוני זוהר  14.53

  .107 פיסולי 12.82

  .108 שבלונות לבצק 9.4

  .109 מערוך+ספרים לבצק צורות מ 13.08

  .110 מזרקים לבצק 4 8.72

  .111 חום 'ג 250פלסטלינה  2.91

  .112 פלסטלינה 'ג160צבעים 8 2.22

  .113 פלסטלינה'ג400צבעים 8 5.81

  .114 פלסטלינה מטאלי 4סט  18.8

  .115 פלסטלינה זוהר 4סט  15.39

  .116 'ג 120דבק פלסטי לבן  2.22

  .117 ל"מ 500דבק פלסטי לבן  5.81

  .118 לבן גלון דבק פלסטי 19.66

  .119 ל"מ 500דבק פלסטי שקוף  5.81

  .120 גלון דבק פלסטי שקוף 23.93

  .121 1/12גירים לבנים  2.91

  .122 גרים לבנים100 14.53

  .123 גרים צבעוני 100 18.8

  .124 'יח 135פונפונים צבעוני  12.82

  .125 'יח 780פונפונים צבעוני  30.77

  .126 מיכל+חורים 2מחדד  5.81

  .127 מחדד שולחני 23.25

  .128 ד מתכתמחד 'יח3 2.22

  .129 מספרים פשוטים לילדים 1.11

  .130 מספרים בנונים 5.13

  .131 מספרים לגננת 7.26

  .132 מספרים לשמאליים 5.13

  .133 מספרים זיג זג 29.06

  .134 שטדלר-מחקים 5 2.91

  .135 1/12עטים כחולים  7.26

  .136 טיפקס 2.91

  .137 מחוגה 7.26

  .138 מ"ס 15סרגל פלסטיק  0.86

  .139 1/14טושים מחיקים 13.68

  .140 1/4זוהרים מרקרים 5.13
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  .141 אקדח סיכות מתכת קנגרו 58.12

  .TR 142 13/8סיכות לאקדח 11.11

  .143 מחורר קטן 6.84

  .144 מחורר בינוני 11.11

  .145 נעצים ללוח שעם 2.22

  .146 נעצים ללוח שעם שקוף 2.22

  .147 סיכות ביטחון 2.22

  .148 מ"מ 19סיכות מתפצלות  5.81

  .149 מ"מ 33אטבים משרדים  1.45

  .150 גומיות משרדים 3.68

  .151 גומיות משרדיות צבעוני 3.68

  .152 סכין יפנית 3.68

  .153 'מ 25צמדן זכר  11.11

  .154 אומגה '-מ 25צמדן נקבה  11.11

  .155 מירית+מתקן לדבק בודד 11.97

  .156 8דבק סטיק 2.91

  .157 דבק סטיק בינוניל אונרדו 2.22

  .158 מעמד לדבק סלוטיפ קטן 4.27

  .159 מעמד לדבק סלוטייפ בינוני 6.84

  .160 1/50שמרדפים דקים 3.68

  .161 1/50שמרדפים עבים 8.72

  .162 'מ 1צלופן צבעוני 2.22

  .163 שקוף/צהוב 'מ1צלופן צבעוני  2.22

  .164 צלופן שקוף 'יח 15 9.4

  .165 צלופן צבעוני 'יח 15 11.11

  .166 מדבקיט-דבקיות  6.58

  .167 דף 25כסף /דבקיות זהב 7.26

  .168 דף 32דבקיות צבעוני  4.27

  .169 קלסרים חצי שקופים 20 11.11

  .170 5גב  'רדי גקלסר מש 7.26

  .171 1/12חוצצים פלסטיק  4.27

  .172 1/12חוצצים קרטו ן 2.22

  .173 'ג 240גליון 1/4בלוק ציור  7.26

  .174 'גר 240בלוק ציור קטן  3.68

  .175 שורה A4בלוק כתיבה צהוב  2.91

  .176 שורה A4בלוק כתיבה לבן  2.91

  .177 נייר ממו לבן 2.91

  .178 1 'פנקס שורות מס 0.86



 

 

6 

  .179 מחברת שורה 1.11

  .180 שורות לא מקווקו 10מחברת חכמה  3.68

  .181 בריסטול גליון 1.45

  .A3 182בריסטולים לבנים  25.64

  .183 קרפים מעורב צבעים 12מארז  7.26

  .184 קרפים זוהרים מארז 10.26

  .185 קאפה דקה 6.58

  .186 גיליון מפל 4.36

  .187 פוליגל גיליון 6.58

  .188 מארז פלסטלינה צבעוני 25.64

  .189 מערוף פלסטיק 2.56

  .190 טוליפ 7.26

  .191 4 'מכחול שטוח מס 14.45

  .192 מריות לדבק 4.36

  .193 'ג100נצנצים גרוסים  3.68

  .194 חוט רפיה טבעי 5.13

  .195 חוט ניילון צבעוני 10.26

  .196 שרוכים זוהרים 11.11

  .197 גומי תחתונים שחור 4.27

  .198 מ"מ 10עיניים זזות  4.36

  .199 מ"מ 12עיניים זזות  4.36

  .200 מ"מ 15עיניים זזות  7.26

  .201 1/50ות מטאלימנקה מקטר 3.68

  .202 סיכות ראש עגול לנעיצה ורוד 5.13

  .203 מטפחות משי צבעוניות 'יח10 22.22

  .204 מקלות ארטיק עץ מיני טבעי 3.68

  .205 מבו עץ טבעי'מקלות רופא ג 5.81

  .206 מבו עץ צבעוני'מקלות רופא ג 6.58

  .207 אטבים בינוני עץ טבעי 5.13

  .208 אטבים בינוני עץ צבעוני 5.98

  .209 1/100שיפודים מעץ 2.56

  .210 פייטים כסף 'ג100 5.13

  .211 1/10ס 5כדורי קלקר "מ 3.68

  .212 סרט מתנה צר 7.26

  .213 (עונות/חגים) 'יח 36עבודה יצירה  21.37

  .214 צבעים 6ספוגית אומגה  17

  .215 פלסטלינה אצבעות 6

  .216 'ג 10גליל ניילון פולטינאן  5.9
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  .217 1.20*80לוח פוליגל  5.9

  .218 'יח 36צבעי פנדה  16

  .219 זהב מבריק/כסף ספרי צבע 14

  .220 שטדלר 'יח 12צבעי מים  18

  .221 'ג100גפרוריים עץ צבעוני  14

  .222 מ"ס 0.5 'מט 100חוט דייג  3.9

  .223 מ"ס 1.0 'מט 100חוט דייג  8.9

  .224 שרוכים 14.5

  .225 מתקן לצבעי גועש 36

  .226 'יח 12נייר שעווה אומגה  5

  .227 סרט מתנה צר 1

  .228 צמר אקרילן תכלת 6.84

  .229 מ"ס 7אטבי עץ טבעי  3.85

  .A4 230מארז למינציה 25

  .231 ג"ק 2חול קינטי  80

  .232 5חול קינטי  219

  .233 מראה לשירותים עם תו תקן 189

  .234 90זכוכית מגדלת  6.75

  .235 כל האותיות וקול הצלילים ערכה מלאה 307.69

  .236 חוליה בשורה 281.2

  .237 כדור פיזיו 35

  .238 צבע שמן 8

  .239 חנוכייה 3.9

  .240 כד חרס 2.46

  .241 מסגרת תמונה 17.09

  .242 צמיג פלסטיק 247.86

  .243 60זכוכית מגדלת  4.19

  .244 זוג קביים 17.09

  .245 משקפת שדה 14

  .246 תוף מרים 21.37

  .247 מצלתיים 25.64

  .248 12שליש קטן  17.95

  .249 פעמונים על ידית 14.44

  .250 תיבה סינית כפולה 34.19

  .251 רעשן מנענע 17.01

  .252 קשקשן מרקס 14.96

  .253 קלק בודד קליק 7.61

  .254 פאזל עץ 25.56
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  .255 מי זוג 129

  .256 חוליה גדולה 298.29

  .257 אום ובורג 79.9

  .258 חרוזי ענק 129

  .259 הארכיטקט הצעיר 336

  .260 כדור גומי מעורב 6.75

  .261 פיקולינו ליצנים 68.29

  .262 בקופסא 262תואם לייזי  170.09

  .263 עכברים בגובה 59.9

  .264 לוטו קרוטי 99

  .265 תפוס תדרקון 99

  .266 דלי מים 2.14

  .267 כף חול 0.86

  .268 שפךמ 8.55

  .269 מגרפה 0.86

  .270 מריצה 67.52

  .271 משאית שפיכת חול גדולה 127.35

  .272 מ"ס 40חישוק פלסטיק שטוח  6.75

  .273 מ"ס 50חישוק פלסטיק שטוח  7.61

  .274 מ"ס 60חישוק פלסטיק שטוח  8.55

  .275 מ"ס 50קונוס  29.91

  .276 מוט פעילות מטר 13

  .277 'יח 1/10מ "ס 14חישוקים  14.9

  .278 550גואש  4.9

  .279 ת רגילותמדבקו 4.9

  .280 צבעוני/טבעי ארטיק מקלות 4.5

  .A4 281נייר צילום  14.8

  .282 מדבקה +שקית צלופן +הגדה +בקבוק +סט כוס מהודר 3.9

  .283 מעודדות זהב זוג 6

  .284 כובע יום העצמאות 5

  .285 בנדנה יום העצמאות 4

 דגל ישראל 1
 

286.  
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 מס"ד שם פריט מ"מע ללא מחיר ספק/חברה

  .1 תשע דלתות 103 

  .2 תפוס אותי שי לי 149 שי לי

  .3 תןף עם מקל הקשה 26 חלילית

  .4 תלת חשבון 39.9 ישרטוויס

  .5 תלת אופן מתכת 300 פרומונטר

  .6 תלת אופן מתכת 300 פרומונטר

  .7 תלת אופן 250 מולטו

  .8 תיבה סינית כולל פטישון 25 חלילית

  .9 תוף צבעוני ללא עור 17 חללית

  .10 מ חום"ס 14תוף עור  20 חלילית

  .11 תוף מצנט 46 חלילית

  .12 תוף גננת חלילית 48 חלילית

  .13 מ"ס 25תוף גננת  42 חלילית

  .14 שרלוק 48 פוקס מיילד

  .15 )שקית שעועית(שקית תחושה  10 תנועה בהנעה

  .16 שקי קפיצה 40 ספורט טוי

  .17 1-6שקי דילוג 132 תנועה בהנעה

  .18 שער כדורגל פלסטיק איכותי 500 פרומונטר

  .19 ידיתשלושה פעמונית על י 15 חלילית

  .20 מספרים-שטיח שמשונית  209 גן לי

  .21 אותיות-שטיח שמשונית 229 גן לי

  .PVC 22עשוי  3*1שטיח צעדים  231 פרומונטר

  .23 שורות 3שטיח ידיים רגליים  210 פרומונטר

  .24 שורות 3שטיח ידיים רגליים  210 פרומונטר

  .25 את הכלב שחרר 51 

  .A3 26שולחן אור  650 פרומונטר

  .27 ת במדרווןרכב 870 פרומונטר

  .28 קשת צהובה קשיחה 59 תנועה בהנעה

  .29 'מ 1קפצית  153 

  .30 חלקים 200קפלה  128 פרומונטר

  .31 חלקים 650קליקס  304 קליקס

  .32 קליק קלאק 250 שי לי

  .33 )קסטניאטה)קליק  8 חלילית

  .34 קורקינט משולש ממתכת 340 פרומונטר

  .35 קוביז 77 

 0-5חכמה   קוביה 69 ריטרם
 

 

 

36.  
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  .37 צלחת וסטיבולרית 280 שבלולים

  .38 (וסטיבולרית קטנה(צלחת בילבו  76 

  .39 צורות בעיגולים שי לי 350 שי לי

  .40 צורות בכמויות 49.9 ישרטוויס

  .41 צורה יצירה 36 יצירה

  .42 צבע צורה כמות 36 יצירה

  .43 הדירן-פרחים וללבות  260 הדירן

  .44 פנטומימה 85 

  .45 פלונטר 130 קודקוד

  .46 פיקסי קיובס 85 

  .47 שפיר-פיקולו  55 שפיר

  .48 פוף צבעוני 220 ספורט טוי

  .49 פוף אגס גדול 384 

  .50 חלקים 72פאזל יום הולדת  55 ישרטוויס

  .51 חלקים 48פאזל יום הולדת  45 ישרטוויס

  .52 חלקים 64 עמית מגנט 252 פרומונטר

  .53 עברית שפה יפה 360 ר מיכל רוזנביירג"ד

  .54 ספר קלאסיקה 45 

  .55 תנועה ספורטספוטים  137 תנועה בהנעה

  .56 ספוטים תנועה ספורט 137 תנועה בהנעה

  .57 סלט יווני 40 פוקס מיילד

  .58 סיקטיק 147 פרומונטר

  .59 סטנד קליעה למטרה מפלסטיק 45 תנועה בהנעה

  .60 סט קאטש בול מרופד 42 

  .61 כדור +סט קאטש בול  50 

  .62 סט פירות 40 שבלולים

  .63 ותפטרי +250דגמים 32סט פטריות גדול  50 ישרטוויס

  .64 סט מכוניות 17 

  .65 סט לחמים ברשת 22 שבלולים

  .66 סט ירקות 22 שבלולים

  .67 סט הברגה עם לוחות ודגמים לרביעייה 199 הדר לטף

  .68 קורות לאיזון וכיון שיווי משקל 6סט  244 תנועה בהנעה

  .69 צעדים מסלול הליכה על דליים 6 סט 244 פרומונטר

  .70 אומטריותקוביות עץ צורות ג 250סט  153 פרומונטר

  .71 סופר בנאי 1090 סופר עץ

  .72 נדנדת תנין 110 סטארפלסט

  .73 מתקן כדורסל מתכוונן 320 פרומונטר

  .74 משפך פלסטיק 11.9 פרומונטר
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  .75 משימות מהלב 136 

  .76 משחק רביעיות בעלי מקצוע נטו 26 

  .77 חלקים 813משחק פיקסליים  340 הדר ולטף

  .78 משחק עץ סוכריות וצבעים 49 

  .79 משחק מעגל החיים 330 הדר ולטף

  .80 משחק חשבון מעץ כולל לוחות דייג 379 

  .81 1משחק הצמדנים  80 שי לי

  .82 משושה מטפס הדירן 280 הדירן

  .83 משולש קטן 20 חלילית

  .84 משולש גדול 22 חלילית

  .85 הדירן-משולבים 350 הדירן

  .86 מ"ס 55משאית ענק  145 וודר

  .87 מרוץ מילים בוגל 68 

  .88 מרגישון חדש 199 

  .89 מקל גשם גדול 59 ליליתח

  .90 מ"ס 14מצילתיים נירוסטה  34 חלילית

  .91 מערכת שיווי משקל עם צורות משתנות 295 

  .92 מסלול פעילות 90 הדר ולטף

  .93 מנקלה 39 קודקוד

  .94 (הדר ולוטף)מנהרה בצורת פלוס 390 הדר לטף

  .95 180*60מנהרה  160 פרומונטר

  .96 מלבנים הדירן 210 הדירן

  .97 אחסון עם מכסהמיכל  28 סטרפלסט

  .98 מ"ס 4*100*200מזרן כפות רגלים  376 ספורט טוי

  .99 מוכנים לקרא 750 ר מיכל רוזנביירג"ד

  .100 מה בתמונה 99 פוקס מיילד

  .101 מגנט לונה פארק 229 זיתים

  .102 2מגנה דיסק  127 

  .103 מגן טרמפולינה 60 

  .104 מבוך מגנטי מספרים וצורות 176 פרומונטר

  .105 ו צדדימבוך מגנטי ד 196 פרומונטר

  .106 מדנס נטו 'מאצ 102 

  .107 מאטיקו 51 

  .108 למה כובע נטו 77 

  .109 יחידות 10לייזי דמויות סט של  10 פרומונטר

  .110 חלקים 262לייזי  300 פרומונטר

  .111 לוטי קרוטי 110 

  .112 יחידות XL 35לגו ענק  570 פרומונטר
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  .113 חלקים קטנים 1800לגו  360 פרומונטר

  .114 כפתורים בתנועה 420 הדירן

  .115 כדור איכותי זוג כפות עם כדור כף 29.9 ועה בהנעהתנ

  .116 כלי מטבח נירוסטה 55 פרומונטר

  .117 חלקים 28כלי אוכל במגש  52 פרומונטר

  .118 כל האותיות וקול הצלילים 360 ר מיכל רוזנביירג"ד

  .119 אדומה נטו כיפה 110 

  .120 מדפים 4כוננית  364 

  .121 מ"ס 40כדור קפיצה עם קרניים  40 תנועה בהנעה

  .122 מ"ס 20כדור ספוג  24 

  .123 ינשופים מגנטים לפי דגם 235 פרומונטר

  .124 ידון פעמונים 15 חלילית

  .125 מ"ס 102טרמפולינה  162 

  .126 טפט לוח גיר 19.9 גורי

  .127 טלפון צינורות 89 פרומונטר

  .128 טיק טק הדירן 247 הדירן

  .129 טטריס עומד 36 פרומונטר

  .130 טאקי 47 

  .131 חשבשבת סיסטמה 359 

  .132 וטחשבון פש 43 

  .133 חשבון בראשון 39.9 ישרטוויס

  .134 חלומות 43 

  .135 חייגן המספרים 149 הדירן

  .136 הדירן -חוליה בשורה  310 הדירן

  .137 ג"ק 2חול קינטי  80 סופר קיד

  .138 זמן תגובה 138 קודקוד

  .139 חדש-זיכרון מספרים 39.9 ישרטוויס

  .140 זוללים משחק קלפים נטו 43 

  .141 זוג מרקס 17.9 חללית

  .142 מקלות הקשה מעץ אלוןזוג  20 חלילית

  .143 התאמות חדש קטן בינוני גדול 29.9 ישרטוויס

  .144 התאמות חדש הצבע הראשון שלי 29.9 ישרטוויס

  .145 חלקים 800הרכבת קשיות  108 

  .146 הרכבת מוטות גמישים 143 פרומונטר

  .147 חלקים 100הרכבת מגנטים  150 פלמיימאגר

  .148 'ג 800הרכבה סברס  29 

  .149 מגוונים 'גר 800קית הרכבה בש 29.91 שבלולים

  .150 הפכים 24 ישרטוויס
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  .151 הידד אני סופר שי לי 129 שי לי

  .152 הדירן -האטב החכם 217 הדירן

  .153 דרבוקה צבעונית 38 חלילית

  .154 שי לי-דיקומט 225 שי לי

  .155 דיספליי מטוס יציקה 6 

  .156 דומה וגם שונה 130 ר מיכל רוזנביירג"ד

  .157 דגמים במלבנים 350 שי לי

  .158 דאבל קלאסי 85 פוקס מיילד

  .159 דאבל חיות 95 פוקס מיילד

  .160 חלקים 4גשר שיווי משקל  882 פרומונטר

  .161 גלימת כוכבים ליומולדת 22 שבלולים

  .162 גלה לי 51 

  .163 גלגל כמות וצבע 215 

  .164 גלגל המזל פרלמוטר 215 

  .165 גומיית הפעלה אישית 16 ספורט טוי

  .166 שי לי-גודל צורה וצבע  225 שי לי

  .167 ע עץ עם פטישוןגבי 21 חלילית

  .168 גביע עץ משונן עפ פטישון 29 חלילית

  .169 ונגל ספיד'ג 68 

  .170 הדירן -בריק קליק 260 הדירן

  .171 בנה מספר שי לי 350 שי לי

  .172 בימבה שוקו 85 פרומונטר

  .BIG 173מכונית  בימבה 210 פרומונטר

  .174 בימבה כלב 155 פיירפליי

  .175 בימבה כוכב 110 

  .176 בימבה בכייף 100 

  .177 בימבה אופנוע ביג 210 פרומונטר

  .178 ביבה תלת גלגל 192 פרומונטר

  .179 דמויות 6בובות משפחה  220 הדר לטף

  .180 בובות כפפה משפחה דתית 200 הדר לטף

  .181 מ"ס 40גוף רך פנים גפיים פלסטיק אורך  בובה 55 פרומונטר

  .182 מ"ס 40בובה גומי  55 פרומונטר

  .183 מ""ס 52בובה אנטומית  68 פרומונטר

  .184 בובה אנטומית 130 הדר לטף

  .185 מ"ס 50בובה  36 פרומונטר

  .186 1,2,3ארכיטקט הצעיר  359 שי לי

  .187 ארגז אחסון ענק 55 סטרפלסט
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  .188 ארגז אחסון מלבני נמוך 63 סטרפלסט

  .189 ארגז אחסון בנוני 45 סטרפלסט

  .190 אל תפיל את הקרוקודיל 43 

  .191 אוצר הטבעות 75 שפיר

  .192 אופני איזון 230 אלפיט

  .193 אבלון קלאסי 149 

  .194 אבידות ומציאות 59 

  .195 דיסקיות הרכבה 24 110 פרומונטר

  .196 רייס מרוץ 51 

  .197 פיקולו 68 

  .198 קלאק קלאק 102 

  .199 קוקו טאקי 51 

  .200 מלך הפלאפל קלפים 43 

  .201 מונופול קלאסי 136 

  .202 מה עובר עליך 85 

  .203 חשבון פלוס 119 

  .204 נחש מי 110 

  .205 שמתי בסל משחק זיכרון 38 נטו

  .206 חשבון זיכרון 36 נטו

  .207 חלומות 43 

  .208 דאבל קלאסי 68 

  .209 לוטו חשבון כפל חילוק 21 

  .210 שש בש דמקה עץ 20 

  .211 מאזני שקילה 2054 נטו

  .212 סיפור קלף 34 נטו

  .213 מ"ס 15קוביה צבעונית עם כיסים  34 

POY 274 214 פוינט אוף יו אימון גדול אריזה לבנה.  

  .215 ארץ יצורי הנפש 187 

  .216 יד על הלב 68 נטו

  .217 ות את הכבשים(ע)ראל 136 

  .218 מ"ס 33כרית אויר פיתה זיזים  51 

  .219 'גר 300בצק קינטי  43 

  .220 ?מה קורה כאן 239 

  .221 כדור תחושות 30 

  .222 'יח 70מגנטים קוביות  85 

  .223 נחש מי 110 

  .224 משחק התאמות -רגשות  34 

  .225 הקרוסלה 43 נטו
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  .226 עכברים על הגובה 68 

  .227 בול פגיעה פלסטיק 43 

  .228 סטנגה 51 

  .229 שבע בום 43 נטו

  .230 טיימר סטופר דיגיטלי 60 

  .231 סט קוביות אותיות רכות 34 

  .232 הוקי אוויר שולחני עם רגליים 127 נטו

  .233 משחק בומבה חדש 110 

  .234 מוט ללא ושאקל שרשרת + טיפולי בד ערסל נדנדת 214 

  .235 כדורסל דאנק 34 

  .236 מחשבון מדעי קאסיו 40 

  .237 לעוף על פתרון 102 

  .238 למטרה מגנטי בגליל שחורקליעה  34 

  .239 מטקות 17 

  .240 קטאן המתיישבים של קטאן משחק בסיס 153 

  .241 דאבל קלאסי 68 

  .242 צלחת שיווי משקל -מבוך גולות  170 

  .243 עניין של זמן 102 

  .244 'שלום כיתה א 110 

  .245 כפיסים מגנטיים 100 127 

  .246 חלקים במיכל 200מקליקונים  59 

  .247 'יח 366מקדו סט  427 

  .248 רמיין'ג 'אינץ 15בידורית ניידת  512 

  .249 אוזניות בלוטוס 85 

  .250 חלקים 12סט שיווי משקל צעדים עגול  256 נטו

  .251 לדוג דגים 205 

  .252 55כדור פיזיו  60 

  .VIGA 253שולחן נגרות גדול  196 

  .254 עומדים ולא נופלים 127 

  .255 חלקים 30מגנטונים סופר סט  136 

  .256 אותיות מגנטיות 60 

  .257 מטר 1ת מגן קפצי 149 

  .258 נגה רצפתי ענק'דומינו ג 130 

  .259 לוטו אני יוצא דופן 43 נטו

  .260 בימבה יטבתה 102 

  .261 הארכיטקט הצעיר 299 נטו

  .262 זיג זג 145 נטו
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  .263 מ"ס 45כדור קרניים  50 

  .264 משחק זיכרון -קלפי יוגה לילדים  59 

AGB 196 265 כרטיסי נסיעה מיחיד ורבים.  

  .266 שולחן פיקניק 162 נטו

  .267 מ"ס 55שאית שפיכת חול גדולה מ 145 

  .268 טרקטור שופל ענק וודר 205 

  .269 מ"ס 70/100חבית רכה  778 

  .270 מ פלסטיק"ס 40סקוטר  85 

  .271 ג"ק 4.5צלחת וסטיבולרית  298 

  .272 מטר 1כיסוי לקפצית  127 

  .273 שער כדורגל יצוק 298 נטו

  .274 כדורסל עמוד פלסטיק יצוק 298 

  .275 52/52משטח ללגו ענק  102 

  .276 חלקים 100לגו תואם  102 

  .277 נתת קיבלת 55 

  .278 דקות 5שעון חול  27 

  .279 דקות 10שעון חול  34 

  .280 דקות 3שעון חול  23 

  .281 התנהגות טובה 127 

  .282 401הרכבה לייזי  280 

  .283 צורות בחשיבה 290 הדירן

  .284 אופנוע וודר 197 

  .285 'יח 6בובות תיאטרון כפפה משפחה  170 

  .286 פיצה'תפוס ת 127 קודקוד

  .287 שעת השיא 77 וניור'ג

  .288 טאבו צעיר 136 קודקוד

  .289 חתול ועכבר 110 

  .290 חלקים 125קליק  136 

  .291 לוח הכפל אישי 42 מכפל

  .292 30*40לוח מחיק מגני  26 

  .293 חבורת הלשונאים -ת .מר משפט וגברת א 50 יסוד

  .294 חבורת הלשונאים -מר הלחם  50 יסוד

 חבורת - תיבות וראשי קיצור גברת 50 יסוד

 ונאיםהלש

295.  

  .296 חבורת הלשונאים -גברת סיומת  50 יסוד

  .297 חבורת הלשונאים -מר שלו  50 יסוד

  .298 בונים בניינים משחקי שפה 80 שגית כהן

  .299 נחש חמש משחקים שפה 80 שגית כהן
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  .300 עניין של זמן משחקים שפה 80 שגית כהן

  .301 חבורת הלשונאים -מר בנאי  50 יסוד

  .302 דו מילי משחקים שפה 80 שגית כהן

  .303 ב"ערכת מעק 202 יסוד

  .304 ערכה להקניית כללי הניקוד באנגלית 250 יסוד

  .305 רכבת תחתית -לגו רוחות רפאים  170 

  .306 רביעיית רגשות 77 שלי זאנטקרן

  .307 ערכת בנייה בתלת מימד פבר 800 

  .308 מ"ס 85כדור פיזיו   188 נטו

  .309 דיבור בשידור 111 נטו

  .310 נסיך ונסיכה 110 נטו

  .311 ...להיות ש לא יכול 145 נטו

  .312 אבא יושב בעגלה 76 נטו

  .313 פיל וחתול הרפתקה במסלול 47 

  .314 50*60*80מדרגות  427 

  .315 לוחות 8משחק גומיות פינים צפופים  127 

  .316 1/6משטח דריכה תחושה 102 

  .317 תפישה ותפיסה 597 נטו

  .318 עגלת סופר מתכת יצוקה 153 

  .319 ארגז כלים 85 נטו

  .320 'יח 90מגנטים גמישים  170 נטו

  .321 פוף 160 

  .322 מתקן שיווי משקל 270 

  .323 מיקסר עץ 60 

  .324 37/37חלקים  24הרכבת וופלים  590 

  .325 מנקלה 35 

  .326 דיסקיט 145 נטו

  .327 קסילופון 70 

  .328 שליש 30 

  .329 מצילה בודדת 60 

  .330 זוג מצילות 80 

  .331 תיבה סינית 35 

  .332 קסטניטות 10 

  .333 תוף מרים 30 

  .334 על הגובה קוביות 300 

  .335 תחושתית כפפה 300 

  .336 מערוך תחושתי 400 

 מליסה ודאג ערכה מעץ להכנת פיצה 100 נטו
 

337.  



 

 

 


