
ים
מנ

יו

A4 יומן מדורג
דמוי עור דגם הילה  21/27

יומן כיס קשיח
שבועי 9/17

לוח שנה - בסיס קשוח עם ממו ודגלונים
לוח שנה - 17 חודשים

גודל בסיס 21/16   גודל קלנדר 17/12

לוח שנה - בסיס קשוח
 לוח שנה - 17 חודשים

מבחר צבעי בסיס לבחירה- כולל אינדקס חודשים 
גודל בסיס 17/19    גודל קלנדר 17/14.50

B5 יומן שבועי
דמוי עור דגם אורי
17 חודש  17/24

B5 יומן שבועי
דמוי עור דגם מהודר

17 חודש  17/24



PU מחברת אריג משולב
רצועה לעט. פתיחה אנגלית/עברית

 A5 גודל   A5 80 דף  מחברת

מחברת משולבת שעם ודמוי עור
כריכה קשיחה , סגירת גומי תואם 

A5 100 דפי שורה

מחברת אפורה דמוי עור 
כריכה קשיחה ,עם תופסן לעט 

פתיחה עברית או אנגלית  
   A5 80 דף  מחברת

ות
בר

מח

מחברת כריכת P.U קשיחה 
דפי שורה עם מקום לעט

בסגירת גומי
A5 גודל

מחברת עסקים משולבת
כריכת משולבת PU/בד

 מקום לעט סגירה עם רצועת גומי 
וסימניה מתאימה 
A5 80 דף  מחברת



מחברת ספירלה ועט
כריכה קשה סגירת גומי ומקום לעט

A5 80 דף  גודל

PU בלוק ספירלה  משולב
 עם סט דבקיות ועט

1.5/14.5/18

מחברת ספירלה ועט
עם רצועת גומי לסגירה ועט 

A5 גודל
 

פנקס עם עט 
אקולוגי ספירלה

 דפי שורה במארז
10/15

קוביית ממו שולחנית
250 דפי ממו. 5 דגלונים

10.5/10.5 ס"מ

מעמד שולחני
קוביה יוקרתית
10.5/2.6/10.5

פנקס A6  עם דגלונים
פנקס A6 , כריכה קשה ניירות 

שורה, דיגלונים ועט כדורי

מעמד שולחני דגם בית
דפי ממו ודגלונים

מו
מ

ה /
רל

פי
 ס

ות
בר

מח



עט מחוטב אביזרי מתכת
דיו ג'ל, מראה יוקרתי

ים
עט

עט ג'ל
 דגם פופלארי

עט ג'ל גוף שחור
וקליפס ראבר לחצנים בצבע מטאלי 

עט קוליבר
עט כדורי מעוצב

עט טאצ' כדורי 
מעוצב פתיחה בסיבוב

עט קרח ג'ל
 מתכתי איכותי

עט מתכת
עט כתיבה קטיפתית

חלקה ורכה קליפס כסוף

MATRIX עט יוקרה
עט כדורי מעוצב גוף משולש 

X-PEN מסדרת עטי יוקרה
18K ציפוי זהב 

LORD עט יוקרה
עט כדורי מעוצב כרום מט קליפס זהב מט גוף 

עיפרון עץ
 עם/בלי מחק

עט כדורי מולבן
 איכותי, דיו אירופאי,קל ודק 



אוזניות דיבורית
PRO עמדת טיק טוק

3 מצבי אור

מנקה אוזניות

רמקול טעינה
סוללה ניידת

אוזניות מגנט
אלחוטי במגוון צבעים

רמקול מיני
בלוטוס עשוי ממתכת

איכותי במיוחד 3W פצצה

רמקול רטט תפוח
רמקול נייד רטט, בצורת תפוח, 
הופך כל משטח שנוגע בוא לכלי 

תהודה ולמעשה לרמקול באמצעות 
רטט,מתחבר לטלפונים ניידים, 

מחשבים, IPod ונגני מוסיקה
מתנה מדליקה לראש השנה.

ית
טל

גי
די

ה 
יב

סב



טי
חו

אל
ען 

מט

מטען שולחני מהודר
יכול להטעין ארבעה מכשירים בו זמנית:

 10W משטח טעינה אלחוטי- 
 -טעינת מעמד מסתובב למכשירים
MICRO-USB , TYPE-C , IPHON  

-מקום לטעינת אוזניות 
 -מקום להטמעת מטען אלחוטי לשעון חכם

23/9/12 ס"מ

פאוור בנק עגול
 MAH 10000

כולל טעינה אלחוטית מהירה

 2X W10 מטען אלחוטי כפול 
לשני מכשירים יחד

משטח המתאים לטעינה אלחוטית בתקן QI של 2 מכשירים במקביל
 כל אחד מהמשטחים מספק טעינה אלחוטית מהירה למכשירים תומכים 

מתאים לשימוש עם רוב הכיסויים הסטנדרטים עד 3 מ"מ עובי
המטען כולל נוריות לד לחיווי מצב טעינה, הנדלקות בעת הנחת המכשיר על 

המשטח, פשוט מניחים והטעינה מתחילה. אריזת מתנה יוקרתית



מעמד לנייד בעיצוב שלך
חיתוך והדפסה לפי הלוגו שלך

משטח לעכבר ארגונומית
עם כרית ג'ל

ית
חנ

ול
ש

ה 
יב

סב

מעמד לנייד מתקפל
 ומתכוונן למצבים שונים 

12.5/7.5/2.5

מעמד קלנדר
תאריכון קוביות עץ טבעי

 עם כוס לעטים

משטח עכבר מתקפל
עשוי P.U איכותי מבית 

EVERCHARGE
עם מעמד לסמארטפון/כרטיסי 

ביקור ומקום לעטים

עכבר ואוזניות נטענים
עם סוללה עוצמתית המשמשת גם 

כתיבת טעינה חכמה 
עכבר מקצועי שקט ונוח לשימוש

 לאוזניות
 4.3/5.2/2 ס"מ

שטנדר - מעמד שולחני מתקפל 
ארגונומי עשוי מפלסטיק בשילוב סיליקון 

רגליות סיליקון למניעת תזוזה והחלקה
6 זוויות מתכווננות לצפיה אופטימלית 

ושיפור את תנוחת הישיבה. מתאים לכל 
המחשבים הניידים, למחשב נייד וטאבלט



 מטען נייד 5 אלף
הכולל כבל

 ו4 נוריות לחיווי סטטוס
אריזת מתנה

פאוור בנק 20 אלף
טעינה מהירה 

עם 4 כבלים מובנים
צג דיגיטלי ופנס שחור /לבן

פאוור בנק 10 אלף
 15W משולב עם מטען אלחוטי

הכולל 4 כבלים מובנים וצג 
דיגיטלי מטען תומך בכל הניידים 

שתומכים בטעינה אלחוטית

דיסק און קי טוויסט
במארז פלסטי העברת נתונים 

במהירות גבוהה
64GB/ 32GB/16GB

דיסק און קי שאקל
במארז פלסטי
64GB / 32GB 

16GB דיסק און קי
במארז פלסטיק

64GB 32 וגםGB גם

דיסק און קי 
בצורת כרטיס אשראי

כולל נרתיק/מארז
64GB / 32GB

דיסק און קי מתכת מבריק
כולל מארז פלסטיק

64GB/ 32GB/16GB 

סוללת גיבוי 5 אלף
USB עם 2 יציאות

TYPE C ויציאת
המאפשרות הטענת 2 מכשירים 

במקביל עם כבל הטענה 
משולב. מתאים למגוון טלפונים 

ניידים
6.4/8.9/1.3

ען
מט

י/ 
 ק

און
ק 

יס
ד



כוס טרמית נירוסטה 
חוץ ופלסטיק פניני

באישור מכון התקנים
בקבוק ספורט במארז אישי

גודל 2 ליטר

בקבוק אלומניום
כולל קליפס שאקל לתליה

במלאי בצבע לבן
 600 מ”ל

כוס אקולוגי
מבמבוק עם חבק ומכסה מסיליקון

מגיע באריזת מתנה מקרטון ממוחזר מי
טר

ס 
כו

ק/
בו

בק

בקבוק נירוסטה 
טרמי

איכותי. שכבה כפולה 
שומר חום עד 12 שעות

קור עד 24 שעות
 500 מ"ל / 750 מ"ל

כוס נירוסטה טרמית עם נעילה 
איכותית במיוחד. דופן כפולה לבידוד הנוזל וציפוי 
פאודר איכותי. מכסה מיוחד עם נעילה למניעת 
נזילות וטפטופים ותחתית גומי למניעת החלקה

380 מל

כוס שתיה מפלסטיק 
עם ידית דופן כפולה

למשקאות חמים וקרים
באישור מכון התקנים

 480 מ”ל

כוס טרמית מנירוסטה
 פנים וחוץ וואקום בין הדפנות לשמירה

על חום/קור. מכסה נוח לשתיה
ניתן לשטיפה במדיח כלים

אריזה בקופסת מתנה
500 מ”ל

”אין טוב באדם שאכל ושתה

והראה את נפשו טוב בעמלו...“

(קהלת כ"ד)

דניאל



סט סכו"ם רב פעמי 
סט מנירוסטה הכולל 8 חלקים 

מזלג, סכין, כף, 2 קשים, מברשת 
לניקוי הקש, צ'ופסטיק ארוז 

בקופסא 
24.5/6/2.9

כוס  SMOOTHIE  שקופה
כוס קשית דופן כפולה

  לשמירת המשקה צונן לאורך זמן
480 מ”ל

שייקר לסלט
כוס סלט וקופסה נפרדת 

לרוטב חבויה במכסה 
העליון, מזלג בצד הכוס 

באישור מכון התקנים
 1 ליטר

בקבוק שתיה פיית ספורט
באישור מכון התקנים

 500 מ”ל

בקבוק אקולוגי
בקבוק גמיש ומתקפל בשעת הצורך

 קליפס שאקל לתליה 500 מ"ל
ות

וס
 כ

ם -
קי

בו
בק

בקבוק טבעות סילקון
איכותי. פיה נוחה עם קש 

BPA FREE באישור מכון התקנים
750 מ”ל

בקבוק שתיה עם פקק הברגה
בקבוק טריטאן מרשים במיוחד.  500 מ"ל

בקבוק שתיה מסננת
לחליטה וידית אחיזה טריטאן

700 מ"ל

קר
ה 

שק
מ

 ל
וס

/כ
וק

קב
ב

בקבוק שתייה ספורטיבי
עם פיית גומי

באישור מכון התקנים
800 מ”ל



ים
יק

ת

תיק אלבד

תיק פשתן
12/30/30

וך
שר

ד /
ק י

תי

תיק קנווס
כותנה 100%

רצועות כתף רחבות
8/28/36

תיק כותנה 
ידיות ארוכות,  ידידותי לסביבה

38/42

תיק כותנה ידיות שחורות
130 גרם/מ"ר

41/37

תיק שרוך ניילון
 30/40

תיק שרוך קנווס
100% כותנה
140 גר’/מ”ר

42/38

תיק אלבד 
ידית מובנית
40X36/28X35

נפח 6/8 



תיק קלמר שיפון  
עשוי קנווס בשילוב שעם

10/13/25

תיק אופנתי 
עשוי מבד מלנאז'. תא מרכזי גדול

13/10/24

שי
אי

ק 
תי

ר /
מ

קל

קלמר תא אחד
סגירת רוכסן ורצועת נשיאה

12/24
סט ציוד משרדי גדול 

עם 10 חלקים במארז פלסטי שקוף
מכיל: עט כדורי, עיפרון מכני , מספריים, 
מתקן סלוטייפ ,מחורר , שדכן , 3 אטבים  

וסיכות  16/10/2.50

נרתיק נילון עבה  שרוך
לכל מטרה עם סגירת שרוך 

ותאים פנימיים
16.5/25/4

קלמר שעם
קלמר מעוצב תא אחד וסגירת רוכסן

8/8/22

קלמר מעוצב 3 תאים
מתאים להדפסת סובלימציה

15/24

תיק קלמר קרלייט
עשוי קנווס בשילוב שעם

6/18.50/23

SWISS פאוץ' מותן מבית 
מעוצב עשוי בד מלאנז'

2 תאים, רצועה נשיאה רחבה
 7.5/ 36/13

תיק אלכסוני או מותן 
צעיר ואופנתי
 39/14.5/10

תיק צד צעיר ואופנתי
 12/17.5/04

 פאוץ' מותן 
בעיצוב שלך

בייצור מיוחד
עם הגרפיקה שלכם



תיק מסמכים/מחשב
איכותי רב תאים 

ורצועת כתף

תיק יד למסמכים
 עשוי אריג איכותי

8/29/40

 יובל התשעים

לתורה ולתפילה

 בנוסח אשכנז -  עפ”י במנהגי הגר”א

תרצ”ב-תשפ”ב

רח‘ חרל”פ 15, קריית שמואל, ירושלים

 בית המדרש אהל רבקה

תיק ועידה
40X30 

ים
יק

ת

צידנית אישית אלגנט
בשילובי צבעים.  איכותית במיוחד

ידיות נשיאה קשיחות 
מבודדת חום/קור  22/21/12.5

צידנית אוכל אישית
סגירת וולקרו, ציפוי פנימי מאלומיניום

ספוג לבידוד,בד מלאנז 
6 ליטר   22/24/14  

קופסת אוכל
2  קומות  משולבת בסכום וחבק גומי

מכסה עליון עשוי במבוק
אריזת מתנה.קופסא מודפסת

10.5/10.5/18.5

תיק גב קלאסי
תיק עם תא המתאים גם למחשב 
נייד עד 15.6" מרופד בציפוי בד 

PVC עם תא חיצוני
 45/30/11

תיק גב מרופד למחשב
 15 אינץ. תא מרכזי רחב

חיבור USB עם כבל, כיס קדמי עם 
רוכסן. שני כיסי צד

הגב והרצועות מרופדות 

תיק גב אורתופדי למחשב
שני תאים מרכזיים עם מקום יעודי 

ללפטופ ואייפד.  כיס פנימי למחשב 
מערכת ארגון פנימית רצועה מותאמת 

למזוודה   13.5/40/30

תיק גב קומפקטי
 מעוצב,קורדורה ואיכותי,

תא מרכזי גדול ותא קטן בחזית 
גב ורצועות כתף מרופדות

40/23/11



חולצת פולו
כותנה/דרי פיט

קפוצון רוכסן 
ZIP UP
כובע וכיס 

קפוצון קנגרו
  HOODIE

כובע כיס 

חולצה כותנה/דרי פיט שרוול קצר  שרוול ארוך

פוטר סוטשורט 
CREW NECK

מפית אוכל/מגבת
מקרופייבר בשילוב קטיפה

40/40

וד
יג

ב

חולצת אלגנט
עם/בלי כיס

באפ מצח/ראש
12 דרכים לשימוש

כובע כותנה מוברש
5/6 פנלים



אוזניות קומפקטיות 
במארז מבחנה שקוף עם מכסה 
סיליקון ושאקל לתלייה על תיקים 

וחגורות

אוזניות בקופסת 
מבחנה ושאקל בשילוב מנקה

 מסך ומעמד לטלפון  

מראת כיס
עגולה נפתחת
בשילוב מסרק

מ"מ חיתוכי לייזר
לפי הלוגו והצורה שתבקשו

מ"מ פנס ומטבע
לפתיחת לעגלת סופר

סט 3 מדגשים
שלא מתייבשים במארז

 8.5/4.5

קה
לו

 ח
שי

 עט קומי כדורי
מפלסטיק עם שיער

 לניקוי מסכי מגע

מ"מ "מפתח"
 מתכת עם לולאת עור ולוחית למיתוג

לולאת עור שחורה  וחומה

מ"מ  "את מלכה" 
מתכת מבריק כתר עם יהלומים

כולל לוחית לחריטה

צמיד סילקון
מידות ילד, נער ומבוגר כיס סילקון

מתאים לטלפון, לכרטיס אשראי
5.5/8.6 ס"מ

מגן לנייד
כיסוי אטום במים לטלפונים ניידים עם אטימה 

כפולה, סקוצ' ושרוך לצוואר


