
קטלוג יומנים
ולוחות שנה

2020-2021
דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3



12

12

12

12

2
70

2
70

PU 432 216

432 216

AP85602

AP16266

21x27 cm

21x27 cm

 2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3



דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

21x27 cm

12

12

12

12

2
70

2
70

21x27 cm

432 216

320 160

AP93479

AP93345

PVCPVC

PVC

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

 3



דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5
12

12

12

12

2
70

2
70

A5
432 216

A5
432 216

AP16267

AP885778

15x21 cm

15x21 cm

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

 4



דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, לב� מינימל, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*18*7.5גודל כולל

12.5*7.5חודשי השנה

7.2*5.2שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 7

דג� 1.9.2.2 דג� 1.9.2.3

גודל ממו: 7*7.5
כמות: 55 ד�

9

12

12

12

12

2
70

2
70

15x21 cm

12x17 cm

A5
PVC 432 216

432 216

AP85618

AP16261

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, נופי א"י, נופי עול�, מכוניות, פתגמי�, 

גורי�, פירות אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי. 
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

9*14*22גודל כולל

10 * 22חודשי השנה

3.7 * 22שטח פר�ומי

     גודל ממו:    7.5 * 22

דג� 1.7.2.2 דג� 1.7.2.3

גודל ממו: 22*7.5
כמות: 55 ד

 5



לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, לב� מינימל, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*18*7.5גודל כולל

12.5*7.5חודשי השנה

7.2*5.2שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 7

דג� 1.9.2.2 דג� 1.9.2.3

גודל ממו: 7*7.5
כמות: 55 ד�

9

16

16

16

16

2
70

2
70

192 96

192 96

AP44505

AP38608

21x27 cm

21x27 cm

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

17.5 * 16גודל כולל

16 * 12חודשי השנה

16 * 5.5שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

דג� 1.11.2.2 דג� 1.11.2.3
גודל ממו: 16*7.5

כמות: 55 ד�

11

 6



16

16

16

16

2
70

2
70

192 96

192 96

AP93276

AP44507

17x24 cm

17x24 cm

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

17.5 * 16גודל כולל

16 * 12חודשי השנה

16 * 5.5שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

דג� 1.11.2.2 דג� 1.11.2.3
גודל ממו: 16*7.5

כמות: 55 ד�

11

 7



לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

18 * 24גודל כולל

14 * 24חודשי השנה

4 * 24שטח פר�ומי

גודל הממו:       7 * 10

דג� 1.13.2.2 דג� 1.13.2.3
גודל ממו: 22*7.5

כמות: 55 ד 

13

16

16

16

16

2
70

2
70

PU 192 96

A5
PU 192 96

AP885792

AP44508

17x24 cm

14x21 cm

 8



16

16
2

70

15x8.5 cm

15x8.5 cm

PU 160 80

AP44506

16

16
2

70

PU 160 80

AP885808

לוחות לציבור הדתי

10 * 14גודל כולל

10 * 7חודשי השנה

10 * 7שטח פר
ומי

*המידות ב
"מ

פר
ו� בצבע על גבי מגנט עבה
שידו� 2 
יכות 60 דפי פני�  המודפ
י�              

בצבע אחד
ציפוי למינציה לראש הפר
ו�

דג� 1.15.3.4

15

 9



ORI  B5  PU

IC7007 בורדו 

IC7010 חום בהיר  IC7006 שחור 

IC7008 כחול 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021

17/24 יומן שבועי 

IC7001 כחול כהה 

IC7002 כחול בהיר 

IC7009 כחול בהיר 

IC7004 אפור כהה 

IC7003 IC7005כתום  אדום 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021

17/24 יומן שבועי 

YONATAN  B5  PU

MIKA  POCKET  PU

IC7401 IC7407ירוק  כחול בהיר 

IC7402 IC7408שחור  אדום 

IC7409 אפור בהיר  IC7403 קאמל 

IC7411 IC7413סגול  חום כהה 

IC7404 חום כהה 

IC7410 IC7412כחול כהה  בורדו 

IC7405 כתום 

IC7406 תכלת 

יומן כיס   9/17

 10



 11

KEREN  B5  PU

IC7017 IC7020כחול בהיר  שחור 

IC7018 כחול כהה 

IC7019 ירוק 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021
עם מקום לעט

17/24 יומן שבועי 

HILA  B5  PU

IC7014 כחול 

IC7015 ירוק 

IC7016 חום 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021
17/24 יומן שבועי 

ODEA  B5  PU

IC7011 אפור כהה 

IC7012 כחול בהיר 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021

17/24 יומן שבועי 

IC7013 אדום 



 12

ROMI  B5  PVC

LIEL  B5  PVC

IC7021 חום 

IC7028 IC7032כחול כהה  ירוק 

IC7029 IC7033חום  כסף 

IC7030 IC7034כתום  סגול 

IC7035 שחור  IC7031 כחול בהיר 

IC7022 כחול 

IC7023 שחור 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021

17/24 יומן שבועי 

17/24 יומן שבועי 
17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021

YUVAL  B5  PVC

IC7024 כחול 

IC7025 חום 

IC7026 שחור 

17 חודשים - מתחילת אוגוסט 2020 מסתיימים בדצמבר 2021
17/24 יומן שבועי 

IC7027 אדום 
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 ORI  A4  PU

HILA  A4  PU

יומן שבועי גדול 21/27

יומן יומי מדורג 21/27

IC7101 IC7104כחול  ירוק כהה 

 IC72001 כחול 

IC7102 IC7105חום בהיר  בורדו 

IC7202 ירוק 

IC7103 שחור 

IC7203 חום 

YONATAN  A4  PU

IC7204 IC7207כחול  אפור 

יומן יומי מדורג 21/27

יומן יומי מדורג 21/27

IC7205 כחול בהיר 

IC7206 אדום 

IC7208 כתום 

IC7209 שחור 

IC7210 כחול 

ORI  A4  PU



 14

LIEL  A4  PVC

IC7218 כחול בהיר 

יומן יומי לא מדורג 21/27

IC7219 IC7221כחול כהה  שחור 

IC7220 חום 

 ROMI  A4  PVC
יומן יומי 21/27 מדורג

IC7211 כחול 

IC7213 שחור 

IC7212 חום 

YUVAL  A4  PVC

IC7214 כחול 

יומן יומי מדורג 21/27

IC7215 שחור 

IC216 אדום 

IC7217 חום 
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ORI  A5  PU

ODEA  A5  PU

יומן יומי  מדורג 15/21

יומן יומי  מדורג 15/21

IC7301 IC7305שחור  ירוק 

IC7306 כחול 

IC7307 שחור 

IC7308 אדום 

IC7302 אדום 

IC7303 כחול 

IC7304 חום בהיר 

יומן יומי מדורג 15/21

IC7309 כחול 

IC7310 חום 

IC7311 ירוק 

HILA  A5  PU
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ROMI  A5  PVC

LIEL  A5  PVC

יומן יומי לא מדורג 15/21

יומן יומי לא מדורג 15/21

IC7316 חום 

IC7317 שחור 

IC7318 כחול 

IC7319 כחול כהה 

IC7320 שחור 

IC7322 ירוק 

IC7321 חום 

IC7323 כסף 

IC7324 כחול בהיר 

יומן יומי מדורג 15/21

IC7312 כחול בהיר 

IC7313 אפור 

IC7314 כתום 

IC7315 כחול כהה 

YONATAN  A5  PU



יומני� שבועיי�

9 * 17גודל כולל

9 * 17חודשי השנה

9 * 17שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

כריכה קשה צבעונית 
128 עמ' פני� בצבע מלא 

אופציה לתו�פת עמודי פני� 

2020-21

דג� 2.51.2.2

17
יומני� שבועיי�

24 * 17גודל כולל

24 * 17חודשי השנה

24 * 17שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

כריכה קשה צבעונית 
128 עמ' פני� בצבע מלא 

אופציה לתו�פת עמודי פני� 

דג� 2.52.2.2

18

יומן שבועי קטן
*כריכה קשה צבעונית

*128 עמודי פנים בצבע מלא
*אופציה לתוספת עמודי פנים

גודל: 17*9 ס“מ

יומן שבועי גדול
*כריכה קשה צבעונית

*128 עמודי פנים בצבע מלא
*אופציה לתוספת עמודי פנים

גודל: 17*24 ס“מ
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לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר - נופר
*פרסום על דופלקס 320 גרם/כריכה קשה

*חיבור ספירלה מתכת - 12 דפי קלנדר נתלשים
*הדפסת ראש בצבע מלא

                    נופר      נופר+
גודל כולל:       33*49     33*59
חודשי השנה:  33*24     33*24
שטח פרסומי:  33*24     33*24
שטח פרסום תחתון:       33*10

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3
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דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר - צים
*פרסום על דופלקס 320 גרם/כריכה קשה

*חיבור ספירלה מתכת / הדבקה
*12 דפי קלנדר תלת-חודשיים נתלשים

*הדפסת ראש בצבע מלא
גודל כולל:       33*70

חודשי השנה:  3*16.5*33
שטח פרסומי:  20.5*33

 19
דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3

דג� 1.2.1.2דג� 1.1.1.2

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת 

12 דפי קלנדר נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

59 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

33 * 10                   

49 * 33גודל כולל

24 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר�ומי

        שטח פר�ו� תחתו�

2020/21
2020/21 כריכה

קשה
דג� 1.1.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.2.2.2

3



לוח קיר - יובל
*פרסום על דופלקס 320 גרם/כריכה קשה

*חיבור ספירלה מתכת / הדבקה
*12 דפי קלנדר נתלשים

*הדפסת ראש בצבע מלא
                    יובל      יובל+

גודל כולל:       33*59     33*69
חודשי השנה:  33*35     33*35
שטח פרסומי:  33*24     33*24
שטח פרסום תחתון:       33*10

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

 20

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

לוח קיר

פר�ו� על דופלק� 320 גר� / כריכה קשה
חיבור �פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר תלת-חודשיי� נתלשי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא

70 * 33גודל כולל

3*16.5*33חודשי השנה

20.5 * 33שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

�פירלההדבקה

דג� 1.4.1.2 דג� 1.3.1.2

כריכה2020/212020/21
קשה

דג� 1.4.2.2

4

דג� 1.7.1.2

לוח שולחני דופלק�

ב�י� קרטו� דופלק� 320 גר�
פרחי�, נופי א"י, נופי עול�, מכוניות, פתגמי�, 

גורי�, פירות אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי, 
פלאי עול�.

7*14*22גודל כולל

10 * 22חודשי השנה

4 * 22שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

6
לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, נופי א"י, נופי עול�, מכוניות, פתגמי�, 

גורי�, פירות אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי. 
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

9*14*22גודל כולל

10 * 22חודשי השנה

3.7 * 22שטח פר�ומי

     גודל ממו:    7.5 * 22

דג� 1.7.2.2 דג� 1.7.2.3

גודל ממו: 22*7.5
כמות: 55 ד



דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.6.1.2דג� 1.5.1.2

לוח קיר

פר
ו� על דופלק
 320 גר� / כריכה קשה
חיבור 
פירלה מתכת / הדבקה

12 דפי קלנדר נתלשי�
 הדפ
ת ראש בצבע מלא

69 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

10 * 33                   

59 * 33גודל כולל

35 * 33חודשי השנה

24 * 33שטח פר
ומי

      שטח פר
ו� תחתו�:

2020/212020/21 כריכה
קשה

דג� 1.5.2.2

כריכה
קשה

דג� 1.6.2.2

5

דג� 1.8.2.2 דג� 1.8.2.3

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו	 קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*11*17גודל כולל

12 * 11חודשי השנה

4 * 11שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

גודל ממו: 10*7.5
כמות: 55 ד 

8

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, לב� מינימל, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*18*7.5גודל כולל

12.5*7.5חודשי השנה

7.2*5.2שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 7

דג� 1.9.2.2 דג� 1.9.2.3

גודל ממו: 7*7.5
כמות: 55 ד�

9

לוח שולחני - להט דופלקס
*בסיס קרטון דופלקס 320 גרם

*פרחים, נופי א“י, נופי עולם, מכוניות, פתגמים
 גורים, פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי,

 פלאי עולם.
גודל כולל:       22*14*7

חודשי השנה:  22*10
שטח פרסומי:  22*4

לוח שולחני - להט 
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, נופי א“י, נופי עולם, מכוניות, פתגמים,
 גורים, פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי.

*אופציה להוספת דפי ממו שבועיים
גודל כולל:       22*14*9

חודשי השנה:  22*10
שטח פרסומי:  22*3.7
גודל ממו:        22*7.5

דג� 1.7.1.2

לוח שולחני דופלק�

ב�י� קרטו� דופלק� 320 גר�
פרחי�, נופי א"י, נופי עול�, מכוניות, פתגמי�, 

גורי�, פירות אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי, 
פלאי עול�.

7*14*22גודל כולל

10 * 22חודשי השנה

4 * 22שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

6
לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, נופי א"י, נופי עול�, מכוניות, פתגמי�, 

גורי�, פירות אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי. 
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

9*14*22גודל כולל

10 * 22חודשי השנה

3.7 * 22שטח פר�ומי

     גודל ממו:    7.5 * 22

דג� 1.7.2.2 דג� 1.7.2.3

גודל ממו: 22*7.5
כמות: 55 ד

 21



לוח שולחני - נווה
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, פתגמים, גורים, פירות  אקזוטיים,
 החיים הטובים, אקזוטי.

*אופציה להוספת דפי ממו
גודל כולל:       17*11*9

חודשי השנה:  11*12
שטח פרסומי:  11*4

גודל ממו:        10*7.5

לוח שולחני - גליה
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה
*פרחים, פתגמים, גורים, לבן מינימל,

 פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי.
*אופציה להוספת דפי ממו

גודל כולל:       7.5*18*9
חודשי השנה:  7.5*12.5
שטח פרסומי:  5.2*7.2

גודל ממו:        7*7.5

דג� 1.8.2.2 דג� 1.8.2.3

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו	 קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*11*17גודל כולל

12 * 11חודשי השנה

4 * 11שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

גודל ממו: 10*7.5
כמות: 55 ד 

8

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, לב� מינימל, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

9*18*7.5גודל כולל

12.5*7.5חודשי השנה

7.2*5.2שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 7

דג� 1.9.2.2 דג� 1.9.2.3

גודל ממו: 7*7.5
כמות: 55 ד�

9

 22

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

23*16.5גודל כולל

16.5 * 16חודשי השנה

6.5 * 16שטח פר�ומי

גודל הממו:     7.5 * 16.5

דג� 1.10.2.2 דג� 1.10.2.3
גודל ממו: 16.5*7.5

כמות: 55 ד�

10

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

17.5 * 16גודל כולל

16 * 12חודשי השנה

16 * 5.5שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

דג� 1.11.2.2 דג� 1.11.2.3
גודל ממו: 16*7.5

כמות: 55 ד�

11



לוח כריכה קשה

15 * 15גודל כולל

 15 * 10חודשי השנה

15 * 5שטח פרומי

גודל הממו:       7.5 * 10

בי קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להופת דפי ממו. 

דג� 1.12.2.2 דג� 1.12.2.3
גודל ממו: 15*7.5

כמות: 55 ד�

12
לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

18 * 24גודל כולל

14 * 24חודשי השנה

4 * 24שטח פר�ומי

גודל הממו:       7 * 10

דג� 1.13.2.2 דג� 1.13.2.3
גודל ממו: 22*7.5

כמות: 55 ד 

13

לוח שולחני - צליל
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, פתגמים, מים ושמיים, גורים,
 פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי.

גודל כולל:       16.5*23
חודשי השנה:  16*16.5
שטח פרסומי:  16*6.5

גודל ממו:        16.5*7.5

לוח שולחני - אושר
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, פתגמים, מים ושמיים, גורים,
 פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי.

אופציה להוספת דפי ממו
גודל כולל:       16*17.5
חודשי השנה:  16*12

שטח פרסומי:  16*5.5
גודל ממו:        10*7.5

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

23*16.5גודל כולל

16.5 * 16חודשי השנה

6.5 * 16שטח פר�ומי

גודל הממו:     7.5 * 16.5

דג� 1.10.2.2 דג� 1.10.2.3
גודל ממו: 16.5*7.5

כמות: 55 ד�

10

לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו. 

17.5 * 16גודל כולל

16 * 12חודשי השנה

16 * 5.5שטח פר�ומי

גודל הממו:       7.5 * 10

דג� 1.11.2.2 דג� 1.11.2.3
גודל ממו: 16*7.5

כמות: 55 ד�

11
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לוח שולחני - מיני אושר
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, פתגמים, מים ושמיים, גורים,
 פירות  אקזוטיים, החיים הטובים, אקזוטי.

אופציה להוספת דפי ממו
גודל כולל:       15*15
חודשי השנה:  10*15
שטח פרסומי:   5*15

גודל ממו:        10*7.5

לוח שולחני - שיר
*בסיס קרטון קשיח בציפוי מדבקה

*פרחים, פתגמים, גורים, פירות  אקזוטיים,
 החיים הטובים, אקזוטי.

אופציה להוספת דפי ממו שבועיים
גודל כולל:       24*18
חודשי השנה:  24*14
שטח פרסומי:  24*4
גודל ממו:        10*7

לוח כריכה קשה

15 * 15גודל כולל

 15 * 10חודשי השנה

15 * 5שטח פרומי

גודל הממו:       7.5 * 10

בי קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, מי� ושמיי�, גורי�, פירות 

אקזוטיי�, החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להופת דפי ממו. 

דג� 1.12.2.2 דג� 1.12.2.3
גודל ממו: 15*7.5

כמות: 55 ד�

12
לוח כריכה קשה

ב�י� קרטו� קשיח בציפוי מדבקה
פרחי�, פתגמי�, גורי�, פירות אקזוטיי�, 

החיי� הטובי�, אקזוטי.
אופציה להו�פת דפי ממו שבועיי�.

18 * 24גודל כולל

14 * 24חודשי השנה

4 * 24שטח פר�ומי

גודל הממו:       7 * 10

דג� 1.13.2.2 דג� 1.13.2.3
גודל ממו: 22*7.5

כמות: 55 ד 
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לוחות לציבור הדתי

21 * 21גודל כולל

21 * 15חודשי השנה

21 * 6שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

פר�ו� על דופלק� 320 
הדפ�ת 60 דפי פני� המודפ�י� בשני 

צבעי� / צבע אחד
שידו� וחירור ב-2 צבעי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא 

דג� 1.14.1.4

14

לוחות לציבור הדתי

10 * 14גודל כולל

10 * 7חודשי השנה

10 * 7שטח פר
ומי

*המידות ב
"מ

פר
ו� בצבע על גבי מגנט עבה
שידו� 2 
יכות 60 דפי פני�  המודפ
י�              

בצבע אחד
ציפוי למינציה לראש הפר
ו�

דג� 1.15.3.4

15



לוחות מגנטיי�

18 * 10גודל כולל

11 * 10חודשי השנה

7 * 10שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

הדפ�ת ראש בצבע על גבי דופלק� 320 מוצמד 
למגנט עבה

12 דפי קלנדר בצבע מלא 
כריכת �יכות \ �פירלה מתכת 
 ציפוי למינציה לראש הפר�ו�

דג� 1.16.3.4דג� 1.16.3.2

16

כריכה קשה

30*41.5גודל כולל

41 * 24דפי פני

41 * 5שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

ב�י� כריכה קשה 
ראש כריכה קשה 5*41 בשילוב �פוג

55 דפי שבועיי מודבקי בבלוק לב�י�

3.89.2.1 דג

26

לוח רבנות
*פרסום על דופלקס 320

*הדפסת 60 דפי פנים בשני צבעים/צבע אחד
*הדפסת ראש בצבע מלא

גודל כולל:       21*21
חודשי השנה:  21*15
שטח פרסומי:  21*6

לוח זמנים מגנט
*פרסום בצבע על גבי מגנט עבה

*שידוך 2 סיכות 60 דפי פנים בצבע אחד
*ציפוי למינציה לראש פרסום

גודל כולל:       10*14
חודשי השנה:  10*7
שטח פרסומי:  10*7

לוחות לציבור הדתי

21 * 21גודל כולל

21 * 15חודשי השנה

21 * 6שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

פר�ו� על דופלק� 320 
הדפ�ת 60 דפי פני� המודפ�י� בשני 

צבעי� / צבע אחד
שידו� וחירור ב-2 צבעי�
הדפ�ת ראש בצבע מלא 

דג� 1.14.1.4

14

לוחות לציבור הדתי

10 * 14גודל כולל

10 * 7חודשי השנה

10 * 7שטח פר
ומי

*המידות ב
"מ

פר
ו� בצבע על גבי מגנט עבה
שידו� 2 
יכות 60 דפי פני�  המודפ
י�              

בצבע אחד
ציפוי למינציה לראש הפר
ו�

דג� 1.15.3.4

15

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום
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לוח שבועי
*בסיס כריכה קשה

*ראש כריכה קשה 41*5 בשילוב ספוג
*55 דפים שבועיים מודבקים בבלוק לבסיס

גודל כולל:       41.5*30
חודשי השנה:  41*24
שטח פרסומי:  41*5

לוחות מגנטיים
*הדפסת ראש בצבע ע“ג דופלקס 320

 מוצמד למגנט עבה, 12 דפי קלנדר בצבע מלא
*כריכת סיכות/ספירלה מתכת

גודל כולל:       10*18
חודשי השנה:  10*11
שטח פרסומי:  10*7

לוחות מגנטיי�

18 * 10גודל כולל

11 * 10חודשי השנה

7 * 10שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

הדפ�ת ראש בצבע על גבי דופלק� 320 מוצמד 
למגנט עבה

12 דפי קלנדר בצבע מלא 
כריכת �יכות \ �פירלה מתכת 
 ציפוי למינציה לראש הפר�ו�

דג� 1.16.3.4דג� 1.16.3.2

16

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

2020/21
תשפ“א

˘טח פרסום

כריכה קשה

30*41.5גודל כולל

41 * 24דפי פני

41 * 5שטח פר�ומי

*המידות ב�"מ

ב�י� כריכה קשה 
ראש כריכה קשה 5*41 בשילוב �פוג

55 דפי שבועיי מודבקי בבלוק לב�י�

3.89.2.1 דג
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