
    

 2023  חודש המשפחה והאהבה, ינואר קניה כמותית ל מחירון מיוחד ל 
 2023פברואר -המחירים תקפים רק לחודשים ינואר המחירים כוללים מע"מ.

 ניתן להוסיף בנפרד  - לוחישי צילום ותהמחירים אינם כוללים שירו
 )מחירי השירותים הנוספים מופיעים מיד אחרי המחירון(

  שם המוצר  מע"מ  מחיר כולל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ס"מ בהדפסה איכותית ישירות על העץ 15*10בלוק עץ    20.00           ₪

 בקבוק מיני מרשמלו ממותג 15.00           ₪

 ס"מ עם מגנט 15*10גלוית אלומיניום מעוצבת   16.00           ₪

דפי מילוי   6+  מתכונים 6חוברת מתכונים משפחתית בשילוב שם/תמונה,    15.00           ₪
 למתכוני הבית 

דפים נתלשים לציור/ צביעה/   18 –חוברת פעילויות לזמן איכות עם הילדים    19.00           ₪
 הדבקה ומילוי 

 דפי צביעה איכותיים 12חוברת צביעה אישית בשילוב שם/תמונה,    15.00           ₪

 כולל שם/ תמונה/ ברכת הבית או שלט לדלת חמסה מגנטית  12.00           ₪

 כדור שלג משפחתי או אישי  26.00           ₪

 כובע צמר אישי ומפנק 24.00           ₪

 או עם תמונה ס"מ, מגיע עם שם הילד29*20לוח הודעות מגנטי    20.00           ₪ 

 ס"מ כולל סט מדבקות מתאים 40*14לוח חגיגות משפחתי ענק  19.00           ₪

  ס"מ, בשילוב תמונת הילד, כולל טוש 30*20 (מגנט)לוח מחיק גמיש    20.00           ₪

  הילד, כולל טוש שםס"מ, בשילוב  30*20 (מגנט)לוח מחיק גמיש    20.00           ₪

 עם שם ס"מ במגוון עיצובי הבית 32*29לוח שעם במחיר חגיגי!   23.00           ₪

 עם תמונה  ס"מ במגוון עיצובי הבית 32*29לוח שעם במחיר חגיגי!  23.00           ₪

 לוח תכנון שבועי מחיק משפחתי. כולל טוש מתאים   20.00           ₪

 )ללא הקופסא( מגנטים 12מארז ברכות מגנט כולל  15.00           ₪

 בקופסה אישית שוקולדים 4-ו מגנטים 12מארז ברכות מגנט כולל  22.00           ₪

 ס"מ  15*10ס"מ/ מגנט גלויה מעוצב  20*14מגנט ענק מעוצב   13.00/8.00   ₪

 ס"מ  14*10מעוצבים כסט, כל אחד בגודל רביעיית מגנטים  15.00           ₪

 זוג מחזיקי מפתחות מפלסטיק עם תמונה/ שם או הקדשה 17.00           ₪

 עם שם מחזיק מפתחות מעץ איכותי בגימור לייזר יחיד או זוג   13.00/22.00   ₪

 עם תמונה מחזיק מפתחות מעץ איכותי בגימור לייזר יחיד או זוג   13.00/22.00   ₪

 כולל טוש מחיק.עם שם "ממו" מגנטי למקרר  15.00           ₪

 כולל טוש מחיק.עם תמונה "ממו" מגנטי למקרר  15.00           ₪ 

 משחק חלומות מתוקיייייייים    20.00           ₪

 משחק בפנטומימה  –משחק מי אני?     20.00           ₪

 ☺שאלות ומשימות ליום שכולו משפחה -משחק משימות משפחתי   20.00           ₪

 מתאימים הורים וילדים –משחק משפחה וחיות אחרות    20.00           ₪

 מי מכיר אותי הכי טוב בבית? –משחק "משפחתולוגיה"    20.00           ₪

 סיכת דש או לתיק הילד עם שם /תמונה/ הקדשה 10.00           ₪

https://sucarya.com/p/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7_%D7%A2%D7%A5?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%92?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%A6%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%A7?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%A9%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%A9%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%A8?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A5_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A5_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%93%D7%A9_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482


 סינר בישול ויצירה, ממגוון הסינרים באתר   22.00           ₪ 

ספל פלסטיק מלמין קשיח ועמיד במיוחד מעוצב בשילוב הקדשה   24.00           ₪
 ושם או תמונה

 ספל קרמיקה מעוצב בשילוב הקדשה ושם או תמונה  20.00           ₪

 חובה בכל מטבח –עציץ אישי ממותג לגידול עשבי תיבול   20.00           ₪

 חלקים 25או  9פאזל בקופסא, עשוי קרטון דחוס קשיח או מגנט,  20.00           ₪

מתאים גם -פאזל מגנטי כולל תמונת מתכת משפחתית/ אישית  20.00           ₪
 חלקים 25או  9לתליה כקישוט 

 צעיף מחמם בשילוב שם/ תמונה    19.00           ₪ 

 קופסת פינוקים לחורף: "סיידר חם" או "פינוקי שוקו"  22.00           ₪

 ס"מ 14*20מוקצף או ממתכת בגודל  PVC –שלט לחדר   13.00/16.00  ₪  

 ס"מ  29*20תמונה מעוצבת, על לוח מתכת קשיח בעיצובי בוטיק    19.00           ₪ 

 
ללא תוספת תשלום,  -המחיר כולל: מע"מ, הוספת כיתוב ,שילוב תמונות, שילוב לוגו והקדשה 

 הפקת המתנות ואריזתן באריזת מתנה. 

 ניתן לשלוח אלינו תמונות דרך האתר או במייל   ✓

ילדים בגילאי גן עירייה ומעלה מאזור המרכז ניתן להוסיף שירות צילום ילדי הגן לגני  ✓
 שקלים. 150בעלות של 

 ☺ם ובתוספת חיוך ללא תשלו –ניתן לאסוף את המתנות מהסטודיו  ✓
 ₪ עד לפתח הגן 65)למי שקצת רחוק לו יש כמובן גם הובלה בתשלום חד פעמי של 

ניתנת גם האפשרות גם לשלוח לנקודת מסירה בקרבת  -הקטנות יותר -ולחלק מהמתנות
 (שקלים 30הבית או הגן בעלות מופחתת של 

ימי עבודה מרגע אישור  4ימי עבודה מיום שליחת התמונות ועד  10-7זמן אספקה עד  ✓
  הגרפיקה.

 צ'ק מזומן/ העברה בנקאית/ אשראי/ ביט/ פייבוקסבמזומן/ באיסוף עצמי התשלום  ✓
  לכל המאוחר בעת איסוף המתנות.מועד השלמת התשלום  -

 בלבד העברה בנקאית/ אשראי/ ביט/ פייבוקס* במשלוחים ניתן לשלם ב
 050-5542254הנייד לתשלומים מרחוק 

 ע"ש דרנליה בעמ.  344864, חשבון 094, סניף 31העברות: הבינלאומי  פרטי חשבון לביצוע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1תל אביב קומה מינוס  17, קהילת ונציה 058-5542254, 6448463-03טלפון: 

  info@sucarya.co.il  :מייל  http://www.sucarya.com : אתר 

www.facebook.com/sucarya :דף האוהדים 

  

https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A8_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F?refc=58482
https://sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90?refc=58482
https://www.sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D?refc=53342
https://www.sucarya.com/p/%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D?refc=53342
https://www.sucarya.com/p/%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a3_%d7%a2%d7%9d_%d7%a9%d7%9d_%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%a1
https://sucarya.com/p/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D?refc=58482
https://www.sucarya.com/p/%d7%a9%d7%9c%d7%98_%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%aa_%d7%a2%d7%9d_%d7%a9%d7%9d
https://sucarya.com/p/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA?refc=58482
http://www.sucarya.com/

