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חנוכיות בטון חזקות בעיצוב מרשים. ניתנות לצביעה 
בחומרים שונים כגון טושים, צבעי מים, אקריליק ועוד. 

מתאימות לעבודה בטכניקות שונות.

אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

חנוכיות | בטון אפור

חנוכית בטון אפור דגם כדים
12 יח׳  |  מק״ט: 5855

חנוכית בטון אפור דגם פאזל
12 יח׳  |  מק״ט: 5857

חנוכית בטון אפור דגם גליל
12 יח׳  |  מק״ט: 5859

חנוכית כדים צבועה בצבעי אקריליק FolkArt בעזרת מכחולי פרינסטון, ומעוטרת 
.Plaid בצבע תלת-מימד

רעיון  
ליצירה

חנוכית פאזל צבועה בצבעי אקריליק Martha Stewart בעזרת מכחולי פרינסטון. רעיון  
ליצירה

חנוכית גליל צבועה בצבעי אקריליק Martha Stewart בעזרת מכחולי פרינסטון. רעיון  
ליצירה
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אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

חנוכיות בטון חזקות בעיצוב מרשים. ניתנות לצביעה 
בחומרים שונים כגון טושים, צבעי מים, אקריליק ועוד. 

מתאימות לעבודה בטכניקות שונות.

חנוכיות | בטון לבן

חנוכית בטון לבן דגם גליל
12 יח׳   |  מק״ט: 5860

חנוכית גליל צבועה בצבעי אקריליק FolkArt בעזרת מכחולי פרינסטון, ומשובצת 
באבני מוזאיקה כסף המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה
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חנוכית בטון לבן דגם פאזל
12 יח׳  |  מק״ט: 5858

חנוכית פאזל צבועה בצבעי Marabu דיו אלכוהולי בטכניקת מרבלינג. רעיון  
ליצירה

חנוכית בטון לבן דגם כדים
12 יח׳  |  מק״ט: 5856

חנוכית כדים צבועה בצבעי Apple בעזרת מכחולי פרינסטון, ומשובצת באבני 
מוזאיקה המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה



אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

חנוכיות מתכלות וידידותיות לסביבה. ניתנות 
לצביעה ועיטור במגוון חומרים ויכולות לשמש גם 

כתבניות ליציקה.

חנוכיות | במבוק

חנוכית במבוק מודרנית
24 יח׳ |  מק״ט: 3531

חנוכית במבוק בתים
24 יח׳  |  מק״ט: 85597

חנוכית במבוק מבצר
24 יח׳  |  מק״ט: 85596

חנוכית במבוק מודרנית צבועה בצבעי Martha Stewart בעזרת מכחול טופ, ומעוטרת 
באבקת נצנצים הולוגרפיים, המודבקים בדבק פלסטי Giotto. בתי הנר ממתכת 

.Plaid מודבקים בעזרת דבק מדביכל, ובמרכזם נקודת צבע תלת-מימד

רעיון  
ליצירה

חנוכית במבוק מבצר מעוטרת בחול צבעוני, המודבק בדבק פלסטי Giotto בעזרת 
מכחול פרינסטון, ומשובצת באבני מוזאיקה ופסיפס המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכית במבוק בתים צבועה בצבעי Martha Stewart בעזרת מכחול טופ, מעוטרת 
באלמנטים במוטיב החג מתוך ערכות שרינקיט, צבועים בעזרת עפרונות סטילנובו 

דו־צדדי Giotto, ומשובצת באבני מוזאיקה המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה
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מתכת בסיסי חנוכיה ובתי נר |
בסיסי חנוכיה ממתכת מתאימים לעבודה בכל גיל. גימור המתכת 

אינו חותך והם אינם שבירים. ניתן לצייר, לצבוע ולקשט אותם 
באמצעות מגוון מוצרי סופרקיט.

בסיס מתכת לחנוכיה זהב
20 יח׳  |  מק״ט: 5853

6X21 ס"מ

בסיס מתכת לחנוכיה כסף
20 יח׳  |  מק״ט: 5854

6X21 ס"מ

חנוכית כוכבים עשויה מבסיס מתכת כסף מאויר בטושים אלכוהול Marabu, צבוע בצבעי 
Martha Stewart בעזרת מכחול טופ, ומעוטר באבקת נצנצים הולוגרפיים, המודבקים בדבק 

פלסטי Giotto. בתי הנר פסיפס דגם כוכב מודבקים בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכית כדים עשויה מבסיס מתכת זהב, מעוטרת בבתי נר כדים הצבועים בצבעי 
אקריליק Trip, בעזרת מכחול פרינסטון, ובחרוזי גיהוץ פרלר המודבקים בעזרת דבק 

מדביכל. מסגרת הבסיס משובצת אבני פסיפס, המודבקות בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

בית נר זכוכית
45 יח׳ | 10 קופ׳

מק״ט: 75071

בית נר זהב
180 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 79784

בית נר כסף
180 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 79783

בית נר כתר זהב
90 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 41041

בית נר כתר כסף
90 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 41042

בית נר מעוטר זהב
45 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 92993

בית נר מעוטר כסף
45 יח׳ | 12 חב׳ 

מק״ט: 92994

חנוכית חרוזי גיהוץ עשויה מבסיס מתכת עם חרוזי גיהוץ פרלר, שנאפו בתנור עד להמסת 
החרוזים וחיבורים האחד לשני. בתי הנר מזכוכית ושמש על חרוז בידזמניה ג'מבו מודבקים 

לבסיס בעזרת דבק מדביכל. 

רעיון  
ליצירה
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סביבונים שטוחים בחיתוך ואיור בלייזר. מתאימים 
לעבודה עם מגוון רחב של מוצרי סופרקיט.

סביבוני עץ | שטוח

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם שטוח
קוטר 10 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 75035

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם נר
קוטר 11 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 41079

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם סביבון
קוטר 11 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 41072

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם כדים
קוטר 11 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 41082

סביבון עץ לצביעה דגם סביבון 
קוטר 10 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 85862

סביבון עץ לצביעה דגם פרח 
קוטר 10 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 85861

.Giotto סביבון עץ מאויר בעפרונות סטילנובו רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי Apple בעזרת מכחולי 
פרינסטון, ומעוטר בעזרת חודים )צנתרים( לבקבוקי 

Plaid המתחברים לראשי הבקבוק.

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי אקריליק Trip ומשובץ באבני 
מוזאיקה, המודבקות בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

.Giotto סביבון עץ צבוע בטושים רעיון  
ליצירה

.Giotto Decor סביבון עץ צבוע בטושים מטאלים רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי מרבלינג. רעיון  
ליצירה
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מבחר רב של סביבוני עץ שטוחים ומלאים, 
לעבודה עם מגוון עשיר של חומרים, צבעים 

וטכניקות שונות.

סביבוני עץ 

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם רוקם
קוטר 10 ס״מ

10 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  | מק״ט: 1198

סביבון עץ לעיטור וקישוט דגם מחורר 
קוטר 9.5 ס״מ

12 יח׳ בשקית  |  10 יח׳  |  מק״ט: 5830

סביבון עץ צבוע בצבעי אקריליק FolkArt בעזרת מכחולי 
פרינסטון, רקום בחוטי שעווה, ומשובץ באבני מוזאיקה 

זהב וכסף המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי אקריליק FolkArt בעזרת 
מכחולי פרינסטון, ורקום בחוטי שעווה.

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ קלאסי
24 יח׳ | 

מק״ט: 85593

סביבון עץ צבוע ומאויר 
.Giotto Decor בטושים

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי אקריליק 
Tulip בעזרת מכחולי פרינסטון, 

ומעוטר בחרוזי גיהוץ המודבקים 
בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ מפוסל
24 יח׳ |  

מק״ט: 64379

סביבון עץ מעוגל
24 יח׳  |  

מק״ט: 34173

סביבון עץ שכבות
24 יח׳ |  

מק״ט: 5829

סביבון עץ צבוע בצבעי 
אקריליק Trip בעזרת מכחולי 

פרינסטון.

רעיון  
ליצירה

סביבון עץ צבוע בצבעי 
אקריליק Apple בעזרת 

מכחולי פרינסטון.

רעיון  
ליצירה

חוט שעווה
לבן

מק״ט: 92961

חוט שעווה
צהוב לימון

מק״ט: 92951

חוט שעווה
אדום

מק״ט: 92947

חוט שעווה
ורוד זוהר

מק״ט: 92971

חוט שעווה
תכלת

מק״ט: 92979

חוט שעווה
כחול

מק״ט: 92992

חוט שעווה
סגול כהה

מק״ט: 92959

חוט שעווה
טורקיז

מק״ט: 92987

חוט שעווה
ירוק

מק״ט: 92960

חוט שעווה
שחור

מק״ט: 92967

חוט שעווה
כסף

מק״ט: 92921

חוט שעווה
זהב

מק״ט: 92996
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כדים וכוס זכוכית
מבחר רב של כדים המתאימים לכל הגילאים 

ועבודות שונות ומגוונות כגון עיצוב ומילוי בחומרים 
שונים, הכנת תבניות ועוד.

כד שמן זכוכית עם פקק 11 ס״מ

96 יחידות    מק״ט 41510    

כדים צבועים בצבעי אקריליק FolkArt בגוון מטאלי 
בעזרת מכחולי פרינסטון, מעוטרים בסרט בד ואבקת 
.Giotto נצנצים הולוגרפיים, המודבקים בדבק פלסטי

רעיון  
ליצירה

כד זכוכית מעוטר בגפרורים, מקלות מיני ואטבים 
מפורקים המודבקים בדבק מדביכל, ובחרוזי עץ 

הקשורים ברפיה טבעית.

רעיון  
ליצירה

כד פלסטיק צבוע בצבעי אלכוהול Marabu, על ידי 
טפטוף הצבע על גבי הכד.

רעיון  
ליצירה

כוס במילוי פתיתי פרפין 
צבועים בצבעי אקריליק 
FolkArt ואבקת נצנצים, 

ובמרכזו פתיל קשיח.

רעיון  
ליצירה

 Giotto מאויר בטושים ,Trip כד חרס צבוע בצבעי
Decor, ומעוטר בסרט בד המודבק בעזרת דבק 

מדביכל.

רעיון  
ליצירה

כד שמן קלאסי 
100 יח׳ | 7.5 ס״מ

 מק״ט: 79790

כד שמן זכוכית עם פקק
96 יח׳ | 11 ס״מ

מק״ט: 41510

כד חנוכה פלסטיק לבן
144 יח׳ | 7.5 ס״מ

מק״ט: 90109

כד חנוכה פלסטיק זהב
144 יח׳ | 7.5 ס״מ

מק״ט: 90101

כד חרס חשמונאים 
100 יח׳ |  8 ס״מ

מק״ט: 41470

כד שמן קלאסי לבן 
100 יח׳ | 7.5 ס״מ

מק״ט: 79697

כד חנוכה פלסטיק כסף
144 יח׳ | 7.5 ס״מ

מק״ט: 90108

כוס זכוכית 
144 יח׳ | 4.7 ס״מ

מק״ט: 41891

כד חרס חשמונאים לבן 
100 יח׳ | 8 ס״מ

מק״ט: 79698

מובייל כדים עשוי מכדי חרס מיני ומחרוזי בידזמניה, 
המושחלים בחוטי אלבה ותלויים על גבי מקל עץ.

רעיון  
ליצירה

כדי חרס מיני 3.2 ס״מ
9 יח׳ + 1 הגבהה | 5 סטים 

מק״ט: 92999
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ערכות יצירה לחנוכה
ערכות יצירה להכנת יצירות מגוונות 

ומקוריות לחנוכה.

אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

חנוכיה, סביבון ומחזיק מפיות לצביעה והרכבה הערכה
כוללת

סביבון, פאזל כד השמן וסביבון מסתובב על ציר 
לצביעה והרכבה.

הערכה
כוללת

זוג חרבות, זוג שרשראות וכד שמן להרכבה 
וצביעה.

הערכה
כוללת

חנוכיה צבועה בצבעי אקריליק Apple בעזרת 
מכחולי פרינסטון, ומעוטרת באבני מוזאיקה בגוון 

פנינה ובבתי נר, המודבקים בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכיה צבועה בצבעי אקריליק Trip בעזרת 
מכחולי פרינסטון, ומעוטרת באבני מוזאיקה 

מטאליים המודבקות בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

קיטדיזיין חנוכה שלי
10 יח׳ | מק״ט: 41793

קיטדיזיין משחקים לחנוכה
10 יח׳ | מק״ט: 41795

קיטדיזיין קרב המכבים
10 יח׳ | מק״ט: 41794

ערכה לחנוכית מעות + 9 בתי נר
50 יח׳ | מק״ט: 55503

בסיס לחנוכיה עם שמש סביבון
20 יח׳ | מק״ט: 64449

סביבון מדבקה מעוטר בחול צבעוני. חשיפת 
הדבק ניתנת בעזרת השיפוד המצורף לערכה.

רעיון  
ליצירה

סט סביבון מנדלה 
9 גוונים + חול צבעוני

50 יחידות | מק״ט: 79961
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24 יחידות    מק״ט: 85597 חנוכית במבוק בתים 
)24 יח'(

חנוכית בטון לבן 
דגם פאזל

חנוכית בטון לבן 
דגם פאזל

24 יחידות    מק״ט: 5858

24 יחידות    מק״ט: 5858

אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

 ,Martha Stewart חנוכית סביבונים עשויה מבסיס דאס מרודד לצורה מלבנית, צבוע בצבע אקריליק
.Giotto בעזרת מכחול פרינסטון, ומבתי נר פסיפס המודבקים בדבק פלסטי

רעיון  
ליצירה

חנוכית פרחים עשויה מבסיס דאס מרודד לצורה מלבנית, צבוע בצבע אקריליק FolkArt בעזרת 
מכחול פרינסטון, ומעוטר באבני פסיפס, בתי נר פסיפס וקוביות עץ להגבהת החנוכיה, המודבקים 

.Giotto בעזרת דבק פלסטי

רעיון  
ליצירה

חנוכית כוכבים מעוטרת באבני פסיפס ובבתי נר פסיפס, המודבקים ומצופים במוד פודג' בגימור מבריק, 
ובחרוזי עץ טבעי להגבהת החנוכיה. החרוזים צבועים בצבעי אקריליק FolkArt, בעזרת מכחול פרינסטון 

ומודבקים בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

בתי נר פסיפס סביבון 1 ק״ג
6 יח׳ | מק״ט: 5847

מתאים לכ- 35 חנוכיות

בתי נר פסיפס פרח 1 ק"ג
6 יח׳ | מק״ט: 5849

מתאים לכ- 35 חנוכיות

בתי נר פסיפס כובב 1 ק"ג
6 יח׳ | מק״ט: 5848

מתאים לכ- 35 חנוכיות

מוצרי פסיפס
בעזרת מוצרי הפסיפס כל אחד יכול ליצור אין סוף 

עבודות ייחודיות ומגוונות. העבודה עם הפסיפס 
מפתחת את יכולת התכנון והמוטוריקה העדינה.

חנוכית פסיפס מעורב עשויה מבסיס מתכת מעוטר בחול צבעוני ובנצנצים צבעוניים בשולי הבסיס, 
המודבקים בדבק פלסטי Giotto, בעזרת מכחול פרינסטון. על הבסיס בתי נר פסיפס, המודבקים 

בעזרת דבק מדביכל. 

רעיון  
ליצירה

בתי נר פסיפס מעורב 1 ק"ג
12 יח׳ | מק״ט: 64867 

מתאים לכ- 35 חנוכיות
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אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

חנוכית מבצר משובצת אבני פסיפס המודבקות בדבק פלסטי Giotto, בעזרת מכחולי פרינסטון, 
ומעוטרת בבתי נר ממתכת המודבקים בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכיה צבועה בצבע אקריליק Martha Stewart בגוון אפור, ומצופה בחול צבעוני שהודבק בעזרת
מוד פודג'. החנוכיה מעוטרת בצבע תלת מימד כסף Plaid, ובאבני מוזאיקה שקופות המודבקות בעזרת 

דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

אבני פסיפס מעורב צבעים 1 ק"ג
24 יח׳ | מק״ט: 25550 
מתאים לכ-35 חנוכיות

אבני פסיפס
כסף/זהב | 1 ק״ג 

מק״ט: 41750

אבני פסיפס
טורקיז | 1 ק״ג 
מק״ט: 201269

אבני פסיפס
כחול | 1 ק״ג 

מק״ט: 201276

אבני פסיפס
ירוק | 1 ק״ג 

מק״ט: 201252

אבני פסיפס
אדום | 1 ק״ג 

מק״ט: 201290

אבני פסיפס
חום | 1 ק״ג 

מק״ט: 201238

אבני פסיפס
צהוב | 1 ק״ג 

מק״ט: 201214

אבני פסיפס
לבן | 1 ק״ג 

מק״ט: 201207

חול צבעוני
ירוק כהה | 1 ק״ג

מק״ט: 40008

חול צבעוני
צהוב | 1 ק״ג

מק״ט: 41702

חול צבעוני
ורוד זוהר | 1 ק״ג

מק״ט: 41705

חול צבעוני
ירוק זוהר | 1 ק״ג

מק״ט: 41704

חול צבעוני
פוקסיה זוהר | 1 ק״ג

מק״ט: 41706

חול צבעוני
חום | 1 ק״ג

מק״ט: 40011

חול צבעוני
אדום | 1 ק״ג

מק״ט: 41701

חול צבעוני
סגול | 1 ק״ג

מק״ט: 40006

סט חול צבעוני 140 גר׳     6 גוונים
6 יח׳  |  מק״ט: 40020

x כד מעוצב בחול צבעוני שפוזר על גבי דבק
פלסטי Giotto, ומשובץ באבני פסיפס 

המודבקות בעזרת דבק מדביכל. 

רעיון  
ליצירה

חול צבעונימוצרי פסיפס
בעזרת מוצרי הפסיפס כל אחד יכול ליצור אין סוף 

עבודות ייחודיות ומגוונות. העבודה עם הפסיפס 
מפתחת את יכולת התכנון והמוטוריקה העדינה. 

החול הצבעוני עשיר בגווניו והדבקתו 
על גבי החנוכיה מאפשרת שכבת הגנה 

נוספת.

סביבונים שטוחים עשויים מדאס בטון מרודד במערוך וחתוך 
בכלי הכיור, ומעוטרים באבני פסיפס המודבקות בעזרת דבק 

מדביכל. ליצירת מגנט יש להוסיף מגנט כפתור.

רעיון  
ליצירה
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אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחת מבוגר

אבקת נצנציםחרוזי עץ טבעי
חרוזי עץ טבעי בצורות וגדלים שונים, מתאימים 

לעיטור מגוון עבודות ויצירות לחג. 
אבקות נצנצים איכותיות במגוון צבעים לקישוט 

והוספת גוון עשיר לעבודות החג. מיכל האבקות 
ידידותי ומאפשר שליטה בכמות הנצנצים הרצויה. 

סט נצנצים הולוגרפיים
9 גר׳ | 6 יח׳  |  מק״ט: 8517

סט נצנצים מטאליים
9 גר׳ | 6 יח׳  |  מק״ט: 8515

סט נצנצים ניאון ופנינה
9 גר׳ | 6 יח׳  |  מק״ט: 8516

חנוכיה עשויה חרוזי עץ טבעי בדוגמת קוביה, סליל וכדור שהודבקו יחד בעזרת דבק מדביכל. 
 ,Martha Stewart ובצבע אקריליק טורקיז ,FolkArt החנוכיה צבועה בצבע אקריליק מטאלי זהב

ומעוטרת בבתי נר כתר המודבקים בעזרת דבק מדביכל. 

רעיון  
ליצירה

סביבון צבוע בצבע אקריליק לבן Martha Stewart, ומעוטר בעזרת שרוך זוהר לצעיף, לבד ופונפוני 
.Lyra Aquabrush Duo צמר לכובע. הפנים מאוירות בעזרת טוש שחור

רעיון  
ליצירה

חרוזי קוביה
12 יח׳ בשקית | 2 ס"מ 

12 יח׳ | מק״ט: 6530

חרוזי כדור
7 יח׳ בשקית | 2 ס"מ 

12 יח׳ | מק״ט: 459

חרוזי סליל
15 יח׳ בשקית | 14x20 מ״מ

12 יח׳ | מק״ט: 6570

חרוזי חבית מוארכת
12 יח׳ בשקית | 18x26 מ״מ

12 יח׳ | מק״ט: 6510

חרוזי יהלום
9 יח׳ בשקית | 2 ס"מ 

12 יח׳ | מק״ט: 6550

קוביות עץ                         קוביות עץ
72 יח׳ בשקית | 15 מ״מ      9 יח׳ בשקית | 25 מ״מ

12 יח׳ | מק״ט: 233            12 יח׳ | מק״ט: 270

קוביות עץ צבעוני
72 יח׳ בשקית | 15 מ״מ 

12 יח׳ | מק״ט: 232

23 22

נרות מעוטרים בדפי שעווה ובאבקת פוליאסטר נצנצים. רעיון  
ליצירה

סט אבקת פוליאסטר נצנצים
מעורב זוהר

15 גר׳ |  24 יח׳  |  מק״ט: 3318



שעווה ופרפין
הכנת נרות וקישוטי נרות ממוצרי השעווה 

השונים מתאימה במיוחד לחג האור. המוצרים 
מאפשרים לימוד טכניקות שונות לעבודה 

בשילוב מוצרי השעווה.

פתיל להכנת נרות 5 מטר
10 יח׳ | מק״ט 75005   

פתיתי פרפין
6 יח׳ | מק״ט 14550   

דפי שעווה צבעוניים 6 גוונים 10x5 ס"מ
12 יח׳ | מק״ט 41899   

שעווה פיסולית 6 גוונים
12 יח׳ | מק״ט 2184   

מקלוני שעווה 60 יח' | 6 צבעים
12 יח׳ | מק״ט 41899   

פתיל קשיח לשעווה 10 ס״מ
10 יח׳ | מק״ט 4245   

פתיל קשיח לשעווה 18 ס״מ
10 יח׳ | מק״ט 4244  

 ,Giotto נר כוכב עשוי מפתיתי פרפין מותכים ומעורבבים עם צבעי שעווה
יצוקים לתוך תבנית פלסטיק משומנת, ומחוררים במרכזם לאחר התמצקות 

השעווה. שכבות נרות הכוכב מושחלות לתוך פתיל שעווה קשיח.

רעיון  
ליצירה

 FolkArt כוס זכוכית נר עשוי מפתיתי פרפין, הצבועים בצבעי אקריליק
ואבקת נצנצים, ובמרכזו פתיל שעווה קשיח.

רעיון  
ליצירה

נרות מעוטרים במקלוני שעווה. 
המנדלה עוצבה על גבי נייר פרגמנט והוצמדה לנר.

רעיון  
ליצירה

כדי שעווה עשויים מפתיתי פרפין מותכים וצבועים בצבעי 
שעווה ובמרכזם פתיל קשיח. ידית הכד והעיטורים נוצרו 

באמצעות לישה, רידוד ועיצוב השעווה הפיסולית.

רעיון  
ליצירה

נרות עגולים מעוטרים בדפי שעווה חתוכים בעזרת סכין 
חיתוך דאס, ומודבקים על גבי הנר בעזרת חום היד.

רעיון  
ליצירה

אין להשאיר נרות דלוקים ללא השגחת מבוגר

המסת צבעי שעווה 
GIOTTO ביחד עם 

פתיתי הפרפין יוצרים 
נרות צבעוניים!
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מוצרי נייר ושרינקיט

דפדפי נייר חנוכה 
מק״ט 41544

הכנת נרות וקישוטי נרות ממוצרי השעווה השונים מתאימה 
במיוחד לחג האור. המוצרים מאפשרים לימוד טכניקות 

שונות לעבודה בשילוב מוצרי השעווה.

דפדפי נייר מעוצבים כשקיות מתנה לחג, ומודבקים 
האחד לשני בדבק פלסטי Giotto. השקיות מעוטרות 

בגזרי נייר ובסרטי בד המודבקים בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

קופסאות למעות חנוכה צבועות בצבעי אקריליק 
Apple בעזרת מכחולי פרינסטון, ומעוטרות 

באלמנטים במוטיב החג העשויים שרינקיט נאון, 
ומודבקים לקופסא בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

שבלונה 4 דגמים לחנוכה
5 יח׳ |  מק״ט 41606

שרינקיט ניאון
5 יחידות  |  מק״ט 610   

שרינקיט לחנוכה
10 יחידות  |  מק״ט 36280   

שרינקיט שקוף
5 יחידות | 

מק״ט 36287   

קופסא למעות חנוכה 
11X6.5 ס״מ | 12 יחידות  

מק״ט 602505   

20 דפי קסם צבעוני 
10 יח׳  |   מק״ט 41191

20 דפי קסם 
רקע כסוף נוצץ

10 יח׳  |   מק״ט 41945

A4 דפי סול נוצצים
10 יח׳  |  מק״ט 67025

דפי חמרן צבעוני
28X20 ס"מ 

6 יח׳  | מק״ט 41193

חמרן דו צדדי זהב/כסף בגליל
5 מטר    25 ס"מ 

6 יח׳  |   מק״ט 1504

חמרן צבעוני בגלילים 
5 מטר    25 ס"מ

6 יח׳  |   מק״ט 41192

סטנד נייר אלומיניום מתכתי 
דו צדדי | 0.78x0.50 מטר

50 יח׳  |  מק״ט 400049549

לוח סול נוצץ  10 גוונים 
10 יח׳ | מק״ט 41962

6 דפי קסם חנוכה גוון שחור 
רקע צבעוני 

10 יח׳  |   מק״ט 22300

xx

בסיס נר עם כד עשוי משרינקיט צבוע בעפרונות סטילנובו 
 .Marabu ומאויר בטוש אלכוהול שחור ,Giotto דו צדדי

הבסיס עשוי מאבקת שיש יצוק לתוך תבנית פלסטיק ובתוכו 
נר, וצבוע בצבע אקריליק Apple בעזרת מכחול פרינסטון.

רעיון  
ליצירה
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מוזאיקהחרוזי גיהוץ
חרוזי הגיהוץ האהובים לשימוש בכל גיל 

מהווים תוספת מרהיבה למוצרי החג 
ומאפשרים ליצור אינסוף רעיונות.

אבני מוזאיקה ומוזאיקה לנעיצה 
מאפשרים עיטור משטחים שונים. 

המוזאיקה מוסיפה עושר ונותנת גימור 
מרשים ליצירות.

חנוכיה מנחש חימר שבמרכזו ממוקם בית נר, מעוטרת מוזאיקה לנעיצה בחימר )לח(, ובכדי חרס מיני 
המודבקים בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכיה צבועה בצבעי אקריליק FolkArt, מעוטרת בחרוזי גיהוץ ובבתי נר המודבקים 
בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

מוזאיקה גווני קשת 
מגוון צורות

6 יח׳ | מק״ט 41032

מוזאיקה פנינה
צבעוני מגוון צורות

6 יח׳ | מק״ט 75070

מוזאיקה לנעיצה פרחים 
ולבבות פנינה מעורב צבעים

10 יח׳ | מק״ט 64782

מוזאיקה צבעוני 
שקוף מרובע

6 יח׳ | מק״ט 41166

מוזאיקה לנעיצה גיאומטרי 
אטום מעורב צבעים

10 יח׳ | מק״ט 64779

מוזאיקה זהב וכסף
מגוון צורות

6 יח׳ | מק״ט 41031

מוזאיקה אטום
צבעוני מרובע

6 יח׳ | מק״ט 41167

מוזאיקה לנעיצה גיאומטרי 
כסף / זהב

10 יח׳ | מק״ט 64780

מוזאיקה זהב וכסף 
מרובע

6 יח׳ | מק״ט 41067

מוזאיקה צבעוני 
שקוף מגוון צורות

6 יח׳ | מק״ט 41066

חרוזי גיהוץ- מעורב גוונים
22,000 יח׳ | 1 יח׳ 

מק״ט: 17000

חרוזי גיהוץ- מעורב גוונים
6,000 יח׳ באריזה  |  1 יח׳

מק״ט: 8011090

חרוזי גיהוץ+ 3 לוחות סידור מנדלות 
מעורב גוונים  6,000 יח׳ באריזה

2 יח׳ |  מק״ט: 8042934

חרוזי גיהוץ- מעורב גוונים
11,000 יח׳ באריזה 
1 יח׳ | מק״ט: 17500

4 לוחות סידור מתחברים
לחרוזי גיהוץ

1 יח׳ | מק״ט: 8026085

חרוזי גיהוץ- זוהר בלילה
2,000 יח׳ באריזה | 6 יח׳

מק״ט: 18167

חרוזי גיהוץ- מעורב גוונים + 5 
לוחות סידור 5,500 יח׳ באריזה 

1 יח׳ | מק״ט: 42766

5 לוחות סידור לחרוזי גיהוץ 
מעורב צורות 

6 יח׳ | מק״ט: 28000

 ,Giotto סביבון צבוע בצבעי אקריליק ניאון
ומעוטר בחרוזי גיהוץ פרלר שהודבקו 

בעזרת דבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה
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בטון ותבניות פלסטיק
בטון הוא חומר עם אסוציאציות של בניה מאסיבית 

ותעשייתית, והוא אינו קונבנציונלי ליצירה, אך בכל זאת 
התוצאות שלו מדהימות.

כדור פלסטיק שקוף |  12 יח׳
6 ס״מ קוטר  | מק״ט 789          

8 ס״מ קוטר  | מק״ט 790

כדור פלסטיק בדולח 
20 יח׳ | 8 ס״מ קוטר   

מק״ט 602369   

תבנית פלסטיק ריבוע | 4 יח׳
4.5/4.5 ס״מ | מק״ט 602208
6.5/6.5 ס״מ | מק״ט 602215

תבנית פלסטיק עיגול | 4 יח׳
4.5 ס״מ | מק״ט 602185

6.5 ס״מ | מק״ט 602192   

תבנית פלסטיק לב | 4 יח׳
5.5 ס״מ | מק״ט 602277

8.5 ס״מ | מק״ט 602284  
18.5 ס״מ | 3 יח׳ | מק״ט 602291     

סט 3 תבניות
פלסטיק גאומטרי

3 יח׳ | מק״ט 602260   

סט 3 תבניות 
פלסטיק חווה

3 יח׳ | מק״ט 602246   

Pastart חימר טבעי לבן
1.5 ק״ג  |  6 יח׳

מק״ט 1290106   

 w12אבקת שיש ליציקה | 1 ֿק״ג
יח׳  |  מק״ט 85833   

חימר טבעי מתייבש באוויר
Hardpast לבן

0.5 ק״ג | 16 יח׳  | מק״ט 64868   

חימר טבעי מתייבש באוויר 
Hardpast טרה-קוטה

0.5 ק״ג |  16 יח׳ | מק״ט 64875   

Pastart חימר טבעי טרה-קוטה
1.5 ק״ג  |  6 יח׳

מק״ט 1290206   

אבקת בטון ליציקה | 1 ק״ג
12 יח׳  |  מק״ט 85834   

חנוכית לב שבור מעוצבת מאבקת בטון לבנה 
ואפורה, יצוקה לתוך תבנית פלסטיק לב, בעזרת 

רצועת קרטון מקופלת זיג זג. התהליך בוצע ב- 2 
שלבים ליבוש כל חצי לב בנפרד. 

רעיון  
ליצירה

תמונות באווירת חג עשויות מחימר טבעי 
Pastart, בשילוב כדי חימר שהוטבעו בחימר 

טבעי, מעוטרות בסיכות נעיצה מוזאיקה.

רעיון  
ליצירה

קוביית עץ וכד מיני 
צבועים בצבעי אקריליק 

Trip, ומודבקים בדבק 
מדביכל.

רעיון  
ליצירה

מעמד לנרות חימר טבעי עשוי מבסיס ו- 3 צלוחיות 
שעוצבו מ- Hardpast, וצבועות בצבעי אקריליק 

Martha Stewart בעזרת מכחול פרינסטון והודבקו 
בדבק מדביכל.

רעיון  
ליצירה

חנוכיה מעוצבת מאבקת בטון, וצבועה בצבע זהב 
אקריליק Martha Stewart בעזרת מכחול פרינסטון.

רעיון  
ליצירה

מעמד לנרות עשוי אבקת בטון ליציקה, 
.Giotto Decor וצבוע בטושים

רעיון  
ליצירה
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חומרי פיסול
מאז ימי קדם נחשב החימר לאחד החומרים 

הנגישים והפופולריים ביותר ליצירת כלים, כדים, 
פסלים ועוד. עבודה עם חומרים אלו מאפשרת 

המחשה כיצד יצרו בעבר.

דאס טרה-קוטה 1 ק״ג
1 יח׳  |  מק״ט 387600   

דאס לבן 1 ק״ג
1 יח׳  |  מק״ט 387500   

דאס טרה-קוטה 1/2 ק״ג
1 יח׳  |  מק״ט 387100   

פלסטלינה פונגו זוהרים
6 גוונים | 120 גר׳ | 20 יח׳  

מק״ט 514702   

פלסטלינה פונגו
24 גוונים | 500 גר | 24 יח׳

מק״ט 515200  
 

פלסטלינה פונגו ניאון 
12 גוונים | 250 גר | 10 יח׳ 

מק״ט 514802   

פלסטלינה פונגו 
6 גוונים | 120 גר׳ | 20 יח׳ 

מק״ט 514701   

פלסטלינה פונגו  
10 גוונים | 60 יח׳ | מק״ט 514900 
12 גוונים | 72 יח׳ | מק״ט 515000 

פלסטלינה פונגו
12 גוונים | 250 גר | 10 יח׳

מק״ט 514801    דאס לבן 1/2 ק״ג
1 יח׳  |  מק״ט 387000   

דאס ג׳וניור 10 גוונים
24 יח׳ בסטנד | מק״ט 349400   

  STONE דאס
1 יח׳ |  מק״ט  348200

פסטלינת פונגו זוהרים
4 גוונים | 250 גר׳ | 20 יח׳  

מק״ט 515100   

תמונות בשילוב פלסטלינה פונגו Giotto עשויות 
ממריחת פלסטלינה על גבי שבלונות חנוכה וקאפות 

שחור/לבן.

רעיון  
ליצירה

חנוכית בטון מעוצבת מדאס דמוי בטון, ומעוטרת בהתזת צבע 
.Martha Stewart אקריליק

רעיון  
ליצירה

קופסת ממתקים לחג בנויה מקופסת גפרורים, צבועה בצבעי 
אקריליק Trip, ומעוטרת בכדורים עשויים דאס ג'וניור צבעוני, 

.Giotto המודבקים בעזרת דבק פלסטי

רעיון  
ליצירה

1 ק״ג
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GIOTTO מוצרי
 .FILA מבית GIOTTO מגוון רחב של מוצרי

מוצרים המותאמים לילדים על בסיס מים או 
שעווה בצבעים איכותיים ובטיחותיים לשימוש.

GIOTTO כוס עפרונות
גווני זהב וכסף

1 יח׳ |  מק״ט 518000   

טוש GIOTTO טורבו פסטל
10 יח׳  |  מק״ט 431000   
טוש GIOTTO טורבו ניאון

10 יח׳  |  מק״ט 433000  

צבעי שעווה עבים  
12 גוונים | 10 יח׳ | מק״ט 291200   
36 גוונים | 20 יח׳ | מק״ט 523700  

צבעי שעווה דקים  
12 גוונים | 10 יח׳| מק״ט 281200   

8 גוונים בקופסא | 8 יח׳ |  מק״ט 523600  

GIOTTO טושים צבעוניים מנצנצים
10 יח׳ | מק״ט 425800 

GIOTTO טושים מנצנצים פסטל
10 יח׳ | מק״ט 426300

  GIOTTO DECOR בלוק צבעי שעווה
12 גוונים | 5 יח׳

מק״ט 442000   

סט צבעי מים GIOTTO ומכחול  
23 מ"מ  | 12 גוונים

10 יח׳  |  מק״ט 352300   

GIOTTO DECOR טושים
6 גוונים  | 6 יח׳ | מק״ט 453300   
12 גוונים | 4 יח׳ | מק״ט 453400   

GIOTTO DECOR עפרונות שעווה
10 גוונים | 5 יח׳ 

מק״ט 443000   

GIOTTO סט צבעי מים
+ מכחול | 12 גוונים

10 יח׳ |   מק״ט 351200   

GIOTTO DECOR זוג טושים
מתכתיים זהב / כסף

10 יח׳  |  מק״ט 014500   

סט צבעי מים GIOTTO+מכחול
30 מ״מ | 12 גוונים

12 יח׳  |  מק״ט 535200   

 GIOTTO דבק פלסטי
ויניליק דואו דו צדדי

24 יח׳ |  מק״ט 543500   

צבעי שמן פסטל 
12 גוונים | 10 יח׳ | מק״ט 293000
24 גוונים | 6 יח׳ | מק״ט 293100 

טושים  GIOTTO DECOR  מטאליים 
5 גוונים | 6 יח׳

מק״ט 452900   

חנוכיית בתים צבועה 
 Giotto ומאוירת בטושים

.Decor

רעיון  
ליצירה

כד חרס חשמונאים צבוע בצבעי ניאון ובצבעי 
אקריליק FolkArt מטאליים, ומעוטר באבקת 

.Giotto נצנצים המודבקים בדבק

רעיון  
ליצירה

סט סימפלי 5 צבעי אקריליק
ניאון + 1 זוהר בחושך

12X6 מ"ל | מק״ט 126500306   
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 ART RANGERS צבעי
צבעי אקריליק, שמן, מים וגואש במגוון צבעים, שמשאירים 

חותם מרשים על כל יצירה ועבודה.

סט ארט רנג'רס צבעי גליטר אקריליק
8 גוונים | 22 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 7334   

סט ארט רנג'רס צבעי אקריליק פסטל
8 גוונים | 22 מ״ל פסטל

6 יח׳ | מק״ט 7358   

סט ארט רנג'רס צבעי אקריליק ניאון
8 גוונים | 22 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 7341   

סט ארט רנג'רס צבעי גואש
24 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 5040   

סט ארט רנג'רס צבעי גואש
12 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳| מק״ט 4875   

סט ארט רנג'רס צבעי שמן
12 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 4968   

סט ארט רנג'רס אקריליק
12 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 4685   

סט ארט רנג'רס צבעי מים
12 גוונים | 12 מ״ל | 6 יח׳ | מק״ט 4951  

24 גוונים | 12 מ״ל | 6 יח׳ | מק״ט 95057

סט ארט רנג'רס צבעי שמן
24 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 8317   

סט ארט רנג'רס צבעי אקריליק
24 גוונים | 12 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 95033   

סט ארט רנג'רס צבעי אקריליק מתכתי
8 גוונים | 22 מ״ל

6 יח׳ | מק״ט 7372   

סט ארט רנג'רס צבעי אקריליק
24 גוונים )6 פסטל( | 22 מ״ל | 1 יח׳ | מק״ט 8287 

36 גוונים | 22 מ״ל | 1 יח׳ | מק״ט 8393
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PLAID מוצרי
הדבקים ליצירה במיוחד עם ילדים הם בעלי 

מרקם נוזלי נוח במיוחד, אינם רעילים ומושלמים 
ליצירת אביזרי חנוכה שנשמרים לאורך זמן.

צבעי Plaid מתאימים לעבודה על 
מגוון רחב של משטחים ויוצרים 

אפקטים מיוחדים ומרהיבים.

מדבקות חלון עשויות מצבעי מרבלינד Plaid בעזרת ראשי צנטרים, וצבע תלת מימד Plaid לקונטור המדבקה. 
המדבקות נעשו על גבי שמרדף, שלתוכו הוכנס דף איורים במוטיבי החג.

רעיון  
ליצירה

דבק רב תכליתי - מדביכל | 12 יח׳ 
250 מ"ל  | מק״ט: 85148      100 מ"ל  | מק״ט: 85146    

60 מ"ל    | מק״ט: 85147   

פורינג מדיום 
לצבעי אקריליק

3 יח׳  | מק״ט 44839  

אקדח דבק חם מקצועי מדביכל
60 וואט  |  1 יח׳ | מק״ט 22422   
10 וואט  |  1 יח׳ | מק״ט 41889   

נרות לאקדח דבק חם
10 וואט | 12 יח׳ | מק״ט 41888

נרות לאקדח דבק חם
60 וואט | 6 יח׳ | מק״ט 41054   

אקדח דבק סופרקיט
40 וואט  |  1 יח׳

מק״ט 1601   

צבע מרבלינג 
תפוח 

מק״ט 16941

צבע מרבלינג 
כחול 

מק״ט 16927

צבע מרבלינג 
כתום

מק״ט 16940

צבע מרבלינג 
צהוב 

מק״ט 16924

צבע מרבלינג 
אדום 

מק״ט 16922

צבע מרבלינג 
ירוק 

מק״ט 16931

צבע מרבלינג 
צבע מים

מק״ט 16926

צבע מרבלינג 
לבן

מק״ט 16921

צבע מרבלינג 
ורוד 

מק״ט 16923

צבע מרבלינג 
שחור 

מק״ט 16928

ראש גלגלת + 2 ראשי סיליקון
גדלים: 5.08 ס״מ, 1.59 ס״מ

3 יח׳ | מק״ט 30729   

4 ראשי ספוג
גדלים: 3.17 ס״מ, 4.44 ס״מ

3 יח׳ | מק״ט 30771   

6 חודים )צנטרים( דקים
גדלים: 0.6 ס״מ, 0.9 ס״מ, 0.13 ס״מ.

3 יח׳ | מק״ט 30728   

חנוכית במבוק בתים מצופה באבני מוזאיקה. המודבקות בעזרת דבק מדביכל. רעיון  
ליצירה

כד חרס ובית נר מאבקת שיש צבועים 
בצבעי ארט ריינג'רס פסטל, ומשובצים 

באבני מוזאיקה המודבקות בדבק בדביכל.

רעיון  
ליצירה
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