יש לגלול עם העכבר לכיוון מטה

על מנת לראות את כל 24

המבצעים

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
הרינו שמחים להציע לכם את הספר משחק "בקור בביתו של צב" במבצע מיוחד !
הספר מאפשר לקוראים לבקר בביתו של הצב ,לטעום גלידת סלק אדומה או ריבת
פטרוזיליה ,ולהציץ בשלל החדרים המפתיעים המסתתרים בתוך הבית הקטן שהוא נושא
איתו על גבו לכל מקום .הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ,כולל
בתוכו  7חלונות גילוי נפתחים ומכיל  20עמודים של דפים קשיחים בגודל  22X25ס"מ.

לגילאי 6 – 2

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד !)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ספר  -בקור בביתו של צב (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם את הספר משחק מברשת השיניים המפונקת במבצע מיוחד !
ספר משחק ופעילות בכריכה קשיחה ובדפים קשיחים המעודד צחצוח שיניים באמצעות
היפוך תפקידים משעשע  -הילדה מעוניינת לצחצח שיניים ונתקלת בהתנגדות מצד מברשת
השיניים .הילדים מתיידדים עם מברשת השיניים ולומדים בעקיפין את חשיבות הצחצוח
היומיומי .לספר מצורפת מברשת שיניים ייחודית המאפשרת לילדכם לראות בתוך  5חלונות
גילוי את המתרחש בתוך חלל הפה ,לפגוש את חבורת החיידקים שמתגוררים שם ולנצח
אותם .הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  14עמודים של
דפים קשיחים בגודל  26X26ס"מ .מומלץ לגילאי 6 - 2

2 X ₪ 18

תש'

(סה"כ  ₪ 36בלבד !) במקום ₪ 95

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מברשת השיניים המפונקת (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם את הספר החיתול שיצא לחפש לו טוסיק אחר במבצע מיוחד !
ספר משחק ופעילות בכריכה קשיחה ודפים קשיחים ,על ילד שהבין כי הוא בוגר מספיק
לתחתונים ,והחליט שיהיה לו יותר נוח בלי חיתולים ,ועל חיתול שבמקום לבכות ולהצטער
יצא לחפש לו טוסיק אחר .ילדכם יכולים להניח את דמות החיתול (המצורפת לספר)
בעצמם במקומות המתאימים באמצעות סקוצים ,ולהפוך לשותפים פעילים בקריאת
הספר .הספר מציג את תהליך הגמילה מנקודת מבטו של החיתול  -זווית מקורית
ומצחיקה שמסייעת להפיג את החששות של ילדכם מהתהליך בדרך ידידותית ופשוטה,
המייצרת אווירה חיובית שחיונית להצלחת תהליך הגמילה מחיתולים .הספר מנוקד
ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  18עמודים של דפים קשיחים
בגודל  23X27ס"מ.

2 X ₪ 18

תש'

(סה"כ  ₪ 36בלבד !) במקום ₪ 85

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :החיתול שיצא לחפש לו טוסיק אחר (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם את הספר משחק על הקיר טיפס לו עכביש קטן במבצע מיוחד !
ספר משחק ופעילות בכריכה קשיחה ובדפים קשיחים המייצר אינטראקציה חיובית עם ילדכם,
הכוללת מגע ומסייעת בתהליך הורדת ההילוך לקראת השינה .הספר נוגע בקלילות ובעדינות
בפחד ללכת לישון ובקושי להיפרד מהיום .שיר הילדים הקלאסי "על הקיר טיפס לו עכביש
קטן" מתעורר לחיים באמצעות בובת משחק של עכביש המופעלת על ידי המספר או על ידי
ילדכם .הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  14עמודים של
דפים קשיחים בגודל  29X24ס"מ .מומלץ לגילאי 6 - 2

2 X ₪ 18

תש'

(סה"כ  ₪ 36בלבד !) במקום ₪ 89

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :על הקיר טיפס לו עכביש קטן (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר משחק "עכבר עכבר" במבצע מיוחד !
ספר משחק ופעילות בכריכה קשיחה ובדפים קשיחים ללימוד פעיל של מילות יחס :מעל  ,מתחת,
לפני ,מאחורי ,ליד ,בתוך .הקנייה והבנה של מילות יחס מתחילות בשלבים הראשונים של
התפתחות השפה .באמצעות הספר מתאמן הילד על יישום מילות יחס  -הוא מניח את דמות
העכבר (המצורפת לספר) בעצמו במקומות המתאימים ,והופך לשותף פעיל בקריאת הספר .הספר
מייצר למידה והנאה גם לילדים שטרם רכשו יכולת דיבור .הספר מנוקד ובכריכה קשה
בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  20עמודים של דפים קשיחים בגודל  21X25ס"מ.

מומלץ לגילאי 6 – 2

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד !) במקום ₪ 85

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ספר משחק  -עכבר עכבר (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר משחק "מה בקופסא" במבצע מיוחד !
ספר משחק ופעילות בכריכה קשיחה ובדפים קשיחים המקנה לילדכם מיומנויות שיוך
והתאמה .הספר מלווה בציורים צבעוניים מרהיבים של בעלי חיים המקבלים קופסאות
גדולות וקטנות ובהם מסתתרות מתנות ,וילדכם מתבקש לפתוח את הקופסאות
(באמצעות חלונות גילוי) ולחבר כל מתנה למי היא מתאימה .הספר מנוקד ובכריכה קשה
בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  20עמודים של דפים קשיחים בגודל  25X25ס"מ.

מומלץ לגילאי 6 – 2

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד !) במקום ₪ 74

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ספר משחק  -מה בקופסא (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר משחק "הלו  ,הלו  ,אבא" במבצע מיוחד !
הסיפור הקלאסי המוכר והאהוב כל כך שכתבה חנה הורן ,עכשיו במתכונת חדשה ומיוחדת.
הספר כולל כרטיסים נשלפים המאפשרים לילדכם דרך פעילות אינטראקטיבית ,לקחת חלק
בדיאלוג בין הילד לאביו שנמצא בעבודה .דורות של ילדים נהנו ועדיין נהנים מן הדו-שיח
המשעשע בין האב לבנו הקטן ...הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים,
ומכיל  16עמודים של דפים קשיחים בגודל  21X22ס"מ ,ובתוכם יש  8כרטיסים נשלפים.
הספר מוצע לכם בהנחה משמעותית ביותר .מומלץ לגילאי 6 – 2

2 X ₪ 21

תש'

(סה"כ  ₪ 42בלבד) במקום ₪ 89

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ספר משחק  -הלו הלו אבא (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם מארז של  4ספרי משחק עם טוש ודפים מחיקים במבצע מיוחד !
המארז כולל את  4הספרים הבאים :חיות  /מספרים  /צורות  /אותיות – זה כייף !
בעזרת ספרי הפעילות והתרגול הרב פעמי יוכלו ילדכם להכיר חיות ולהתנסות בציורם .להכיר
מספרים ולהתנסות בכתיבתם .להכיר צורות ולהתנסות ראשונית בשרטוט .ולהכיר אותיות
ולהתנסות בכתיבתם .כל זאת בדרך פשוטה ונעימה באמצעות טוש מחיק והדפים המחיקים.
כל פעילות מלווה בסיפור קצר והומוריסטי ובאיור צבעוני להמחשת הנושא .ומאפשר לילדכם
ליהנות הן מהסיפור והן מחוויית ההתנסות בציור חיות מספרים צורות ואותיות מתוכננים.
כל ספר בגודל  20X26ס"מ בכריכה קשה מנוקד ובשילוב איורים צבעוניים ,ומכיל  14עמודים
של דפים קשיחים בצרוף טוש מחיק ,באמצעותו אפשר לכתוב למחוק ולתרגל שוב ושוב.

מומלץ לגילאי 6 – 2

(הכולל  4ספרים)

4 X ₪ 24

תש'

(סה"כ  ₪ 96בלבד ! ) במקום 228
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז חיות מספרים צורות ואותיות

(נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___

שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם מארז פעילויות חדש ומקסים של " "LOLבמבצע בלעדי !
המארז כולל את  3הפריטים הבאים .1 :מכייפים עם  LOLערכת פעילויות צביעה ואתגרי
חשיבה עם גב קשיח הכוללת  16דפים צבעונים עם ספירלה בגודל  24X29ס"מ .2 .בלוק
צביעה של  LOLעם גב קשיח הכולל  20דפי צביעה ענקיים תפורים בגודל  28X36ס"מ.
 .3מארז ההפתעות של  LOLהכולל  60מדבקות  2 +חוברות צביעה  +פנקס צביעה +
 6צבעי פסטל .המארז בקופסה קשיחה בגודל  2X20X25ס"מ .לגילאי 10 - 4

3 X ₪ 24

תש'

(סה"כ  ₪ 72בלבד)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את - LOL :מארז בלעדי

(נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___

שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה מארז פעילויות של "חד קרן" במבצע בלעדי !
המארז כולל את  4הפריטים הבאים .1 :לומדים לקרוא שעון עם חד קרן ספר הנועד ללמד
שעון בעזרת מחוגים להזזה ולהכרת מושג הזמן .הספר בכריכה קשה ומכיל  10עמודים
צבעוניים בגודל  24X24ס"מ  .2ספר פאזל הכולל  4פאזלים (כל פאזל מכיל  20חלקים)
הספר בכריכה קשה ומכיל  8עמודים צבעוניים וקשיחים בגודל  23X33ס"מ .ילדכם ייהנו גם
מסיפור וגם ממשחק  .3חוברת צביעה המכילה  16עמודים בגודל  21X29ס"מ  .4חבילה
של  6צבעי פסטל .לגילאי 8 - 3

2 X ₪ 29

תש'

(סה"כ  ₪ 58בלבד) במקום 140

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :חד קרן  -משחקים ונהנים (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם מארז של  2ספרי פאזל צבעונים וקשיחים במבצע מיוחד !
המארז כולל את  2ספרי הפאזל הבאים:
 LOL .1בעיר הגדולה  -שחקו עם דמויות לול הקסומות והרכיבו ארבעה פאזלים צבעוניים
ויפים
 .2לשבור את הקרח  - '2שחקו עם אנה ואלזה ועם שאר הדמויות האהובות והרכיבו
ארבעה פאזלים צבעוניים ויפים
כל ספר פאזל כולל  4פאזלים (כל פאזל מכיל  20חלקים) הספרים בכריכה קשה ומכילים
 8עמודים צבעונים וקשיחים בגודל  23X33ס"מ .ילדכם ייהנו גם מסיפור וגם ממשחק.

לגילאי 10 - 3

(הכולל את  2הספרים)

2 X ₪ 24

תש'

(סה"כ  ₪ 48בלבד ! )
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז  2ספרי פאזל (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
הרינו שמחים להציע לכם מארז הכולל  4ערכות ספירלה ללימוד רב-פעמי במבצע מיוחד !
 .1הולכים לגן  /לגילאי  4-3הערכה מכילה את הנושאים הבאים :כישורי שפה ,כישורי חשיבה,
וכישורי חשבון .בתוך כל  3הנושאים ישנם  16מיומנויות למידה.
 .2הולכים לגן  /לגילאי  5-4הערכה מכילה את הנושאים הבאים :אותיות וקריאה ,מספרים
ומניה ,וחשיבה כמותית .בתוך כל  3הנושאים ישנם  15מיומנויות למידה.
 .3הולכים לגן חובה הערכה מכילה את הנושאים הבאים :כישורי חשיבה ,אותיות ,והתאמת
כמות למספר .בתוך כל  3הנושאים ישנם  16מיומנויות למידה.
 .4שלום כיתה א' הערכה מכילה את הנושאים הבאים :אותיות וקריאה ,מספרים ומניה,
וחשיבה כמותית .בתוך כל  3הנושאים ישנם  16מיומנויות למידה.
הערכות כוללות דפים מחיקים בספירלה וטושים מחיקים לתרגול רב-פעמי! ונועדו לחזק את
ילדכם בגן ולהכין אותם לקראת בית הספר ,וכמו כן להקנות להם כישורים המעודדים חשיבה
ועבודה עצמית .כל ערכה בגודל של  21X27ס"מ ומכילה  32עמודים צבעוניים .לגילאי 6 - 3

(הכולל את  4הערכות)

5 X ₪ 19

תש'

(סה"כ  ₪ 95בלבד) במקום 240

אחריות מלאה ♦

עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז למידה בכייף (( )4נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה מבחר של  2מארזי חוברות צביעה במבצע מיוחד !
מארז מס'  - 1כולל את  6החוברות הבאות :חד קרן וחברים  LOL +מבלים עם

חברים  +הלו קיטי  +חד קרן בארץ הדמיון  LOL +וחברים  +בת הים
מארז מס'  - 2כולל את  6החוברות הבאות :סמי הכבאי  +באטמן  +כח PJ
הגיבורים  +סמי הכבאי ויופיטר בפעולה  +כח  PJוחברים  +מטוסי על
כל מארז כולל  6חוברות צביעה .כל חוברת מכילה  16עמודים בגודל  21X28ס"מ עם
מכחול ו 10 -צבעי מים מובנים .לגילאי 8 - 2

(מתוך מבחר של  2מארזים)

2 X ₪ 29

תש'

)סה"כ  ₪ 58בלבד למארז)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארזי חוברות צביעה (נא להקיף בעיגול את המארזים המבוקשים)  1ו /או 2
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר "ספר ההפכים הגדול" במבצע מיוחד !
הספר כולל הכרות עם  120מילים והיפוכם .הספר מסייע לילדכם למיין ולסווג ,ותורם
להתפתחותם השכלית .האיורים הנלווים מחזקים את הבנת משמעות המילה וכך מעשירים
את השפה של ילדכם .הספר מכיל חלונות גילוי נפתחים בכל העמודים .הספר מנוקד
ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  21עמודים של דפים קשיחים בגודל
 25X25ס"מ .הספר מוצע לכם בהנחה משמעותית ביותר .מומלץ לגילאי 6 – 2

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד !) במקום ₪ 90

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את" :ספר ההפכים הגדול" (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את מארז הספרים של "ברבאבא" במבצע מיוחד !
המארז כולל את  3הספרים הבאים:

 .1ברבאבא  -אין כמוך בעולם  .2הבית של ברבאבא  .3בית הספר של ברבאבא
סדרת הספרים של ברבאבא אהוב הילדים שהפכה לסדרת טלויזיה מיתולוגית בשנות
השמונים ,חוזרת בעיבוד מחדש בשפה העברית מאת יורם טהרלב  -מחבר השיר
"ברבאבא" שהיה לקלאסיקה בעולם הילדים .הספרים מנוקדים ובכריכה קשה בשילוב
איורים בצבעים מלאים .כל ספר מכיל  30עמודים בגודל של  21X28ס"מ .לגילאי 8 - 3

(הכולל את  3הספרים)

3 X ₪ 29

תש'

(סה"כ  ₪ 87בלבד ! ) במקום 150
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ברבאבא  -מארז ספרים (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת)

____

שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר "משחקים באצבעות" במבצע מיוחד !
הספר "משחקים באצבעות" – מי יצחיק את הנסיכה? הינו ספר משחק הכולל  9בובות
אצבע :אריה ,לביאה קטנה ,דוב ,קוף ,היפופוטמית ,ג'ירף ,ינשוף ,שור וגם ילדה אחת
קטנה .הבובות מאפשרות לקורא הצעיר לקחת חלק ממשי בעלילה ומעניקות לו חווית
משחק מהנה ותיאטרלית ,ומשפרות את יכולות המוטוריקה העדינה של ילדכם
ומפתחות את כישוריו היצירתיים .הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים
מלאים ,ומכיל  10עמודים של דפים קשיחים בגודל  21X25ס"מ .לגילאי 5 - 2

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד !) במקום ₪ 88

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את" :ספר משחקים באצבעות" (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר לילדים "המוצץ של סבא" במבצע מיוחד !
סיפור מצחיק עד דמעות על ילד שדחה ודחה את הפרידה מהמוצץ עד שהפך לסבא עם מוצץ.
ומה עכשיו ? אחד האתגרים הגדולים בגמילה ממוצץ הוא להניע את הילד לרצות לעבור את
התהליך .בספר מוצג השימוש במוצץ בדרך הומוריסטית  -אבסורדית .העלילה מסייעת לילד
הקורא להפנים את הצורך בגמילה ממוצץ ,והשליטה שלו בשימוש במוצץ של כל הדמויות
בספר ,משפרת את היכולת שלו לבצע את תהליך הפרידה האישי ,מהמוצץ שלו .הספר
בכריכה קשה ,מנוקד בשילוב איורים בצבעים מלאים ,ומכיל  20עמודים של דפים קשיחים
בגודל  21X26ס"מ .הספר מוצע לכם בהנחה ובתנאי תשלום נוחים.

2 X ₪ 21

תש'

)סה"כ  ₪ 42בלבד)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :הספר  -המוצץ של סבא (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה מארז של  4ספרי ילדים חדשים וקשיחים במבצע מיוחד !

המארז כולל את  4הספרים הבאים 100 .1 :מילים ראשונות  100 .2חיות ראשונות
 100 .3מילים ראשונות  /בתוך הבית שלי  100 .4חיות ראשונות  /מחוץ לבית שלי.
הספרים שיסייעו לילדיכם לבנות ולהעשיר את אוצר המילים שלהם .יותר מ 100 -תמונות יפהפיות
של פריטים מוכרים וחדשים :פירות ,ירקות ,חפצים ,צבעים ,צורות ועוד ...יותר מ 100 -תמונות
יפהפיות של חיות יער ,חיות חווה ,חיות מחמד ,חיות ים ועוד 100 ...תמונות יפהפיות של פריטים
מגוונים ,מוכרים וחדשים שיעזרו לילדיכם לזהות ,להכיר וללמוד את כל מה שיש בבית שלנו100 .
תמונות יפהפיות של פריטים מגוונים ,מוכרים וחדשים שיעזרו לילדיכם לזהות ,להכיר וללמוד את כל
מה שיש בסביבה שלנו .כל ספר בגודל  25X25ס"מ ,בכריכה קשה ודפים קשיחים ,מנוקד ,ומכיל
 16עמודים צבעוניים .מומלץ לגילאי 4 – 1

(הכולל את  4הספרים)

4 X ₪ 24

תש'

(סה"כ  ₪ 96בלבד ! ) במקום 288
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז  100 -מילים ראשונות (( )4נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את הספר "איפה המפלצת" במבצע מיוחד !
ספר חדש המסייע לילדכם להתמודד עם פחדי הלילה השונים .הפנס הייחודי המצורף
לספר מאפשר לילדכם להפיח קסם באיורים המרהיבים ,ומספק להם תחושת שליטה
המסייעת בהעלמת הפחד .הספר כולל פנס ייחודי הנועד להאיר בתוך  6חלוניות הגילוי.
הספר מנוקד ובכריכה קשה בשילוב איורים בצבעים מלאים ומכיל  12עמודים של דפים
קשיחים בגודל  25X25ס"מ .מומלץ לגילאי 8 – 3

2 X ₪ 21

תש'

(סה"כ  ₪ 42בלבד !) במקום ₪ 89

אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :ספר  -איפה המפלצת (נא לציין את כמות הספרים המוזמנת) ____
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה מארז של  3חוברות  1000מדבקות במבצע מיוחד !
המארז כולל את  3החוברות הבאות :מפרץ ההרפתקאות  +ספיידרמן  +סמי הכבאי
כל חוברות בגודל  21X27ס"מ ומכילה  5עמודים עם  1000מדבקות  24 +עמודים צבעונים
הכוללים שפע פעילויות מגוונות .לגילאי 8 - 4

(הכולל את  3החוברות)

2 X ₪ 24

תש'

)סה"כ  ₪ 48בלבד)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז  3חוברות  1000מדבקות (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם מארז של  6ערכות המכילות חוברות צביעה * +מתנה במבצע מיוחד !
המארז כולל את  6הערכות הבאות:

 2ערכות של חד קרן  2 /ערכות של  2 / LOLערכות של לשבור את הקרח II
כל ערכה כוללת  3חוברות צביעה :חוברת בגודל  21X29ס"מ הכוללת  16עמודים  +חוברת בגודל
 21X25ס"מ הכוללת  12עמודים  +חוברת בגודל  13X20ס"מ הכוללת  12עמודים עם דוגמאות צביעה
 6 +צבעי פסטל .כל  6הערכות במארז מגיעות כל אחת בשקית נפרדת .למארז מצורף תכשיט מתנה
המכיל ארנק ,טבעת ,ו 2-סיכות ראש.
הצביעה מסייעת לשיפור הכישורים המוטוריים ,הקואורדינציה והראייה ,מחדדת ומשפרת את
יכולת הריכוז ומפתחת יצירתיות .לגילאי 10 - 2

(הכולל את  6הערכות)

3 X ₪ 29

תש'

(סה"כ  ₪ 87בלבד למארז)
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז  6ערכות צביעה (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
הרינו שמחים להציע לכם מארז של  2חוברות צביעה עם קווי מתאר בולטים במבצע מיוחד !
המארז כולל את  2החוברות הבאות:
 .1בואו נצבע חיות  -החוברת בגודל  18X24ס"מ וכוללת  20עמודים צבעוניים מרהיבים עם
דמויות גדולות ,בלי הרבה פרטים ועם קוי מתאר בולטים במיוחד שיעזרו לילדכם לצבוע בתוך
הקווים ולא לצאת מהם ,ומדגישים את הדמות שהם צובעים.
 .2בואו נצבע צעצועים  -החוברת בגודל  18X24ס"מ וכוללת  20עמודים צבעוניים מרהיבים
עם דמויות גדולות ,בלי הרבה פרטים ועם קוי מתאר בולטים במיוחד שיעזרו לילדכם לצבוע בתוך
הקווים ולא לצאת מהם ,ומדגישים את הדמות שהם צובעים.
תרגול צביעה בתוך קוים (מסגרות) מפתח את המוטוריקה העדינה .מומלץ לגילאי 5 - 2

(הכולל את  2החוברות)

2 X ₪ 16

תש'

(סה"כ  ₪ 32בלבד ! ) במקום 80
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :חוברות צביעה עם קווי מתאר (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם לראשונה מארז של  2ספרים קשיחים לילדים במבצע מיוחד !
המארז כולל את  2הספרים הבאים:
 .1אני יכול לבד  -ספר פעילות קסום על כל הדברים שילדים קטנים יכולים לעשות בעצמם:
איך לצחצח שיניים ,איך לשטוף פנים ,איך לנעול נעליים  ...טקסטים פשוטים המיועדים לקריאה
משותפת של הורים וילדים בשילוב פעילות המסייעת לילדכם לבנות אוצר מילים.
 .2כייף ללכת לגן  -ספר על כל מה שילדים עושים בגן .ספר על חוויות ילדי הגן שמאפשר
להם להזדהות ולהעשיר את אוצר המילים שלהם .הספר עוזר לילדים להתמודד עם ההתרגשות
הנלווית לכניסה לגן ,ועם הפחד מפני הלא נודע.
כל ספר בגודל  20X25ס"מ ,בכריכה קשיחה ודפים קשיחים ועמידים במיוחד ,מנוקד ,ומכיל
 20עמודים בצבעים מרהיבים .לגילאי 6 – 2

(הכולל את  2הספרים)

2 X ₪ 24

תש'

(סה"כ  ₪ 48בלבד ! ) במקום 100
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :אני יכול לבד  +כייף ללכת לגן (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

במבצע מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון
עובדים יקרים !
הרינו שמחים להציע לכם מארז חדש של  4ערכות צביעה לכל המשפחה במבצע מיוחד !
כל ערכה כוללת  2אלבומי צביעה הנפתחים לצדדים  12 +עפרונות צבעוניים המצויים בתוכה.
המארז כולל את  4הערכות הבאות:
 .1רגעים קסומים  -הערכה כוללת  2אלבומי צביעה של פרחים וחיות ו 12 -עפרונות צבעוניים
גדולים .הערכה בגודל של  11X19ס"מ .כל אלבום מכיל  25דפי צביעה.
 .2רגעים של שלווה  -הערכה כוללת  2אלבומי צביעה של ציפורים ורקעים ו 12 -עפרונות
צבעוניים גדולים .הערכה בגודל של  11X19ס"מ .כל אלבום מכיל  25דפי צביעה.
 .3העולם הקסום של החיות  -הערכה כוללת  2אלבומי צביעה של חיות ומתחת למים ו12 -
עפרונות צבעוניים גדולים .הערכה בגודל של  11X19ס"מ .כל אלבום מכיל  25דפי צביעה.
 .4העולם הקסום של פיות ודרקונים  -הערכה כוללת  2אלבומי צביעה של פיות ודרקונים ו-
 12עפרונות צבעוניים גדולים .הערכה בגודל של  11X19ס"מ .כל אלבום מכיל  25דפי צביעה.

(הכולל את  4הערכות)
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(סה"כ  ₪ 64בלבד ! ) במקום 160
אחריות מלאה ♦ עד גמר המלאי

ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי
ההזמנה תישלח לכתובת הרצויה לכם בתוספת  ₪ 18בלבד דמי משלוח בדואר רשום
בהזמנה של מספר מוצרים דמי המשלוח יאוחדו ויקבעו ע"פ המשקל הכולל של החבילה.

לבירורים והזמנות בטלפון יש לפנות לאביבים הפצות
ניתן להעביר את ההזמנה גם בפקס או למייל avivimh@smile.net.il

טלפון 03-7315333 :פקס03-5734331 :
הננו מזמינים את :מארז  4ערכות צביעה (נא לציין את כמות המארזים המוזמנת) ___
שם הלקוח/ה ______________________ כתובת למשלוח_________________________
כ .אשראי מס' _______  _______ - _______ - _______ -תוקף ____  _______ cvv ____ -תשלומים ___
טל עבודה_________________ טל נייד _________________ ת.ז ________________ .חתימה ______

