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5-סביבון ו, נרות44: במארז
29₪מטבעות שוקולד 

משחק זיכרון עם כל סמלי  
22₪החג בקופסא אישית 

סדר הדלקת  , קופת חסכון
23₪נרות ומטבע מתוק 

22₪קרמיקה / ספל חרס

26₪ספל פלסטיק 

13₪על גבי מגנט 

18₪על גלוית אלומיניום 

אקרילן מפנק  -כובע צמר
23₪עם שם 

חמסה מגנטית בשילוב  
14₪הקדשה / תמונה/ שם

חנוכיית מגנט בטיחותית 
19₪! לקטנטנים ללא אש

משחק טריוויה מדליק  
23₪וחינוכי בנושא חנוכה 

24₪צעיף מפנק עם שם 

12חוברת צביעה הכוללת 
20₪איורי חנוכה לצביעה 

סינר בישול ויצירה עם  
22₪מתכון לסופגניות 

במחיר  –מנורת לילה 
32₪" חג האור"מיוחד ל

ואולי  ... כדור שלג מתוק
28₪סוף יבוא חורף -סוף

,  משחק מלחמה מדליק
23₪מעוצב ברוח החנוכה 

ספרון מתכונים לחג כולל 
17₪דפים למילוי עצמי 

או  לוח מחיק קשיח עם 
25₪כולל טוש , תמונה

מארז פינוקי חורף לשדרוג 
25₪השוקו או התה 

25או 9: פאזל קשיח
22₪בעיצוב חגיגי , חלקים

יאמי-מגנט עם מתכון לחג
10-1514₪ /15-2018₪

, משחק סודוקו לחנוכה
23₪מעוצב ברוח החנוכה 

מ  "ס16*11שקית בד 
11₪מה שבא למילוי בכל 

שקית הפתעות חנוכה כולל  
14₪מטבעות שוקולד 4

כירבולית, שמיכת פליז
42₪מפנקת במיוחד 

ממו מגנטי חגיגי עם 
17₪כולל טוש , תמונה

!המחיר בקניה כמותית הוא המחיר במחירון זה ולא המחיר המופיע באתר, 2021חנוכה 
בהזמנה יש לוודא מחיר סופי ומעודכן-ומשתנים מעת לעת10/2021המחירים מעודכנים לחודש 

☺כל תמונה במחירון היא לינק לדף המוצר ומגוון הדגמים באתר 

058-5542254: ווטסאפ/נייד, 03-6448463:  טלפון קווי, 1תל אביב קומה מינוס 17קהילת ונציה : כתובתנו
www.sucarya.com, info@sucarya.co.il,  www.facebook.com/sucarya

!דברים שכדאי לדעת לפני ההזמנה
.  הפקת המתנות ואריזתן באריזת מתנה, ללא תוספת תשלום-לוגו ורקעים שונים , איורים, הוספת כיתוב, עיצוב אישי וייחודי, מ"מע: המחירים כוללים* 
058-5542254וואטאפ. 3במייל. 2בכל דף משמאל למטה באתר סוכריה –"העלאת קבצים . "1: ניתן להעביר אלינו תמונות באחת מהדרכים הבאות* 
ימי3עד לפתח הגן תוך 65₪למי שקצת רחוק לו יש כמובן גם הובלה בתשלום של , ללא תשלום ובתוספת חיוך–ניתן לאסוף את המתנות מהסטודיו * 

.ימים אלו נספרים בנפרד. עסקים מרגע שהמתנות מוכנות ותואם משלוח
לא כולל זמני משלוח-הגרפיקהמרגע אישור סופי של ימי עבודה5ולפחות , מהיום בו כל החומרים נשלחו לסוכריהימי עבודה7זמן הפקת המתנות עד * 
058-5542254: בפייבוקסאו : בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי , (רק באיסוף עצמי)ק מזומן 'במזומן או בצ: התשלום יתבצע* 
.  יתבצע במעמד איסוף המתנות או לפני משלוח המתנותהתשלום *

http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D
http://www.sucarya.com/p/%D7%A1%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94?refc=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%90%D7%95_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.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
http://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
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://www.sucarya.com/
mailto:info@sucarya.co.il
http://www.facebook.com/sucarya
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97%D7%92
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.sucarya.com/p/%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9D_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%92?refc=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A8_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94?refc=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%92
http://www.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=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.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%9C%D7%97%D7%92
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%A9%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.sucarya.com/p/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%96_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D?refc=53341
http://www.sucarya.com/p/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%92
http://www.sucarya.com/p/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%92_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%9D
http://www.sucarya.com/p/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9D_%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94

