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אשוש חצב בע"מ
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ערכת מלכות 36 + 8 שמשים
NR 109 :מק"ט

ברקוד: 6997679336773
מחיר: ₪44

סט מלכות מגש
ER 120 :מק"ט

ברקוד: 6925621678558
מחיר: ₪46

ערכות שמן נוזלי



אשוש חצב בע"מ

כוסיות עגולות שמן זית מוצק 
"קנקנר"

ER 250 :מק"ט
ברקוד: 7290115640397

מחיר: ₪60

ערכות שמן מוצק

3

כוס עגול מס' 4



ערכות שמן נוזלי
ראוי למאכל

4

אשוש חצב בע"מ

ערכת מהדרינר גדול - שמן זית נוזלי
ראוי למאכל קוטר 30 מ"מ

ER 103 :מק"ט
ברקוד: 7290115640755

מחיר: ₪65

ערכת מהדרינר - שמן זית נוזלי
ראוי למאכל קוטר 25 מ"מ

ER 102 :מק"ט
ברקוד: 7200115640182

מחיר: ₪60

Medium

Large



ערכות שמן נוזלי
ראוי למאכל

5

ערכת אור מצווה - שמן זית נוזלי
ראוי למאכל

ER 104 :מק"ט
ברקוד: 7290115640847

מחיר: ₪49

אשוש חצב בע"מ

Small



ערכות שמן נוזלי

כוס גדולה, קוטר: 28 מ"מ

דולק כ-4 שעות

אשוש חצב בע"מ

פתילאור גדול קוטר 28 מ"מ
ER 100 :מק"ט

ברקוד: 7290003013265
מחיר: ₪65

6
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אשוש חצב בע"מ

ערכת הידור מצווה

אמפולות הידור מצווה
ER 150 :מק"ט

ברקוד: 7290016496314
מחיר: ₪99

ערכות שמן נוזלי
אמפולות

אמפולות הידור מצווה
ER 151 :מק"ט

ברקוד: 7290016496314
מחיר: ₪99 



אשוש חצב בע"מ

ערכות שמן חדשות

9

כוסיות שמן זית ג'ל הידור מצוה
ER 200 :מק"ט

ברקוד: 7290016496376
מחיר: ₪55

זוג כוס עגול מוצק לשבת
CH500 :מק"ט

ברקוד: 7290016120233
מחיר: ₪7

מארז 10 כוסות שמן זית מוצק
כוס עגול גדול מס' 5, דולק כ-5 שעות

CH 505 :מק"ט
ברקוד: 7290016120284

מחיר: ₪23



אשוש חצב בע"מ

ערכת בית המקדש נוזלי קטן קוטר 20 מ"מ
ER 130 :מק"ט

ברקוד: 7290016496321
מחיר: ₪43

ערכת בית המקדש מוצק צבעוני קטן
קוטר 20 מ"מ

ER 107 :מק"ט
ברקוד: 7290001193037

מחיר: ₪43

ערכת בית המקדש מוצק קטן קוטר 20 מ"מ
ER 105 :מק"ט

ברקוד: 7290001193037
מחיר: ₪43

10

ערכות שמן
נוזלי ומוצק
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אשוש חצב בע"מ

ערכת שלהבת מוצק קוטר 25 מ"מ
ER 104 :מק"ט

ברקוד: 7290001193549
מחיר: ₪43

ערכת שלהבת מוצק צבעוני קוטר 25 מ"מ
ER 106 :מק"ט

ברקוד: 7290001193549
מחיר: ₪43

ערכות שמן
מוצק
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אשוש חצב בע"מ
נר הברכות - 6 יח'

ER 107 :מק"ט
ברקוד: 7290115640724

מחיר: ₪10

נר הברכות צדיקים - 6 יח'
ER 121 :מק"ט

ברקוד: 7290115640991
מחיר: ₪10

נר
הברכות



שמן זית למאור
CH 304 :מק"ט

ברקוד: 729001193792
מחיר: ₪21.5

שמן פראפין
CH 310 :מק"ט

ברקוד: 7290008589185
מחיר: ₪26

זוג כוסיות לשמן פראפין
CH 312 :מק"ט

ברקוד: 9003794241971
מחיר: ₪18.5

זוג כוסיות לשמן פראפין
CH 311 :מק"ט

ברקוד: 9003794241971
מחיר: ₪18.5
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אשוש חצב בע"מ

שמנים למאור

כוסיות מהודרות לשמן
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אשוש חצב בע"מ

חנוכית פח זהב מוטבע
CH 502 :מק"ט

ברקוד: 7290017596112
מחיר: ₪3.80

חנוכית פח מודפס הנרות הללו
CH 521 :מק"ט

ברקוד: 72900016496154
מחיר: ₪4.40

חנוכית פח מודפס דגם כסף
CH 523 :מק"ט

ברקוד: 72900016496154
מחיר: ₪4.40

חנוכית פח מודפס חנוכה שמח
CH 520 :מק"ט

ברקוד: 72900016496154
מחיר: ₪4.40

חנוכית פח מודפס דגם הלויים
CH 522 :מק"ט

ברקוד: 72900016496154
מחיר: ₪4.40

14

חנוכיות פח
לנרות
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CH507 -  חנוכיית פס לשמן + צינורית ופתילות

CH506 -  חנוכיית פס לערכת שמן

CH508 - חנוכיית פס לשמן + כוסיות

ברקוד 7290001193327
מחיר: ₪11

ברקוד 843022871859
מחיר: ₪20

ברקוד 7290001193402
מחיר: ₪13.85

ברקוד 7290001193860
מחיר: ₪6.5

חנוכיות לשמן

CH550 - חנוכיית פס זכוכית+צינוריות גדול
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות מהודרות

CH560 -  'חנוכיית ברזל וינטג
ברקוד 9843022871750
מחיר מבצע: ₪30

CH561 - חנוכיית ברזל אריות
ברקוד 9843022871767
מחיר מבצע: ₪30
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות מפוארות

CH570 -  דגם רויאל
16.5/32.5.6.3 ס"מ

ברקוד 9843022871774
מחיר: ₪55

CH580 -  דגם ירושלים
16.5/32.5.6.3 ס"מ

ברקוד 9843022871781
מחיר: ₪55



אשוש חצב בע"מ

חנוכיה פמוט

CH800 -  דגם
ברקוד 7290115640731

מחיר: ₪75

A

B

C

12 יח' בקרטון

8 יח' בקרטון 37.5x19x5.5 -  מידות

19



אשוש חצב בע"מ

חנוכיה מוכספת

CH810 -  דגם
ברקוד 7290115642445
גודל 35.5/13/31 ס"מ

דגם  - CH812מחיר: ₪70
ברקוד 220611937011
גודל 17/7.80/19 ס"מ

מחיר: ₪35

CH811 -  דגם
ברקוד 7290115642445

גודל 34/10/28 ס"מ
מחיר: ₪70

CH813 -  דגם
ברקוד 220611936022

גודל 26/11/30 ס"מ
מחיר: ₪70



אשוש חצב בע"מ

חנוכיה עם מעמד שיש

CH814 -  דגם
ברקוד 220611936022

גודל 26/32/10 ס"מ
מחיר: ₪50

CH815 -  דגם
ברקוד 220611936022

גודל 26/32/10 ס"מ
מחיר: ₪50



אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR801 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪149

KR802 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪149

37.5x14x6 -  12 יח' בקרטוןמידות

8 יח' בקרטון 37.5x19x5.5 -  מידות
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR803 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪149

KR804 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪149

37x8x18 -  מידות

37.5x6.5x4 -  מידות

8 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

20



אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR810 -  דגם
ברקוד 7290115640816 

מחיר: ₪149

KR807 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪149

37.5x22.5x5 -  מידות

37.5x19x6 -  מידות

6 יח' בקרטון

8 יח' בקרטון

21
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR805 -  דגם
ברקוד 7290115640816

מחיר: ₪110

KR806 -  דגם
ברקוד 7290115640816 

מחיר: ₪110

KR808 -  דגם
ברקוד 7290115640816 

מחיר: ₪110

KR809 -  דגם
ברקוד 7290115640816 

מחיר: ₪110

37.5x13x6.5 -  מידות

37.5x12.5x5 -  מידות

37.5x18.5x5.5 -  מידות

38x14.5x7 -  מידות

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR811 -  דגם
ברקוד 7290115640809 

מחיר: ₪54

KR812 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪54

KR813 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪54

KR814 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪54

37.5x6.5x4 -  מידות

38x6.5x4 -  מידות

37.5x6.5x4 -  מידות

38x6.5x4 -  מידות

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR815 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪79

KR816 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪79

KR817 -  דגם
ברקוד 7290115640793 

מחיר: ₪79

37.5x10x5 -  מידות

37.5x10x5 -  מידות

38x11x4.5 -  מידות

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון
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אשוש חצב בע"מ

חנוכיות קריסטל

KR818 -  דגם
ברקוד 7290115640809 

מחיר: ₪79

KR819 -  דגם
ברקוד 7290115640809 

מחיר: ₪79

KR820 -  דגם
ברקוד 7290115640809 

מחיר: ₪79

38x10x4.5 -  מידות

37.5x11x4.5 -  מידות

38x11x4.5 -  מידות

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון

12 יח' בקרטון
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אשוש חצב בע"מ

נרות חנוכה לילדים
NER 401 :מק"ט

ברקוד: 7290015821483
מחיר: ₪3.40

נרות חנוכה לוקס
NER 400 :מק"ט

ברקוד: 7290001193266
מחיר: ₪6.5

נרות חנוכה מיוחדים ארוך
NER 421 :מק"ט

ברקוד: 9842019081431
מחיר: ₪15.40

נרות חנוכה מיוחדים רגיל
NER 420 :מק"ט

ברקוד: 9842019081424
מחיר: ₪10

נרות חנוכה



אשוש חצב בע"מ

נרות חנוכה מקושטים כחול לבן
NER 422 :מק"ט

ברקוד: 9842019081417
מחיר: ₪17

נרות חנוכה מקושטים צבעוני
NER 426 :מק"ט

ברקוד: 9842019081417
מחיר: ₪17

27

נרות חנוכה
מיוחדים

נרות חנוכה מקושטים צבעוני
NER 423 :מק"ט

ברקוד: 9843022871309
מחיר: ₪17

נרות חנוכה מקושטים צבעוני
NER 425 :מק"ט

ברקוד: 9843022871309
מחיר: ₪17

נרות חנוכה מקושטים צבעוני
NER 424 :מק"ט

ברקוד: 9842019081417
מחיר: ₪17
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מארז שמשי רבני 4 יח' 25 ס"מ
NER 403 :מק"ט

ברקוד: 72900011935703
מחיר: ₪13

שמשים

מארז שמשים קטן
NER420 :מק"ט

ברקוד: 984022871248
מחיר: ₪9.5

מארז שמשים גדול
NER421 :מק"ט

ברקוד: 9843022871255
מחיר: ₪12.5

אשוש חצב בע"מ

מארז 100 שמשים ראש קטן
NER408 :מק"ט

ברקוד: 9843022871217 
מחיר: ₪0.80

מארז 100 שמשים ראש גדול
NER407 :מק"ט

ברקוד: 9843022871224 
מחיר: ₪1
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אשוש חצב בע"מ

שרביטים

מארז שרביטים גדול
NER423 :מק"ט

ברקוד: 9843022871293
מחיר: ₪12.5

מחזיק לשמש
NER450 :מק"ט

ברקוד: 7290115642520
מחיר: ₪9.20

מארז שרביטים בינוני
NER422 :מק"ט

ברקוד: 984022871286
מחיר: ₪9.5

שמש רבני ענק
NER413 :מק"ט

ברקוד: 69976793368
מחיר: ₪10



אשוש חצב בע"מ

31

זוג כוסיות+גומי
CO 700 :מק"ט

ברקוד: 7290001193853
מחיר: ₪5.40

זוג כוסיות+רגל
CO 600 :מק"ט

ברקוד: 7290001193952
מחיר: ₪3.85

זוג כוסיות קריסטל קטן
CO 655 :מק"ט

ברקוד: 7290112041913
מחיר: ₪10

זוג כוסיות קריסטל+גומי
CO 650 :מק"ט

ברקוד: 7290017595016
מחיר: ₪10

זוג כוסיות קריסטל+גומי
CO 651 :מק"ט

ברקוד: 7290017595047
מחיר: ₪10

כוס רגל בתפזורת
בלי גומי

CO 501 :מק"ט
ברקוד: 6515802567896 

מחיר: ₪1.44

כוס רגל בתפזורת
בלי רגל

CO 504 :מק"ט
ברקוד: 6515802567896

מחיר: ₪1.44

כוס רגל + גומי
לנרות חימום

CO 503 :מק"ט
ברקוד: 6936036519046

מחיר: ₪2.20

כוס רגל 
לנרות חימום

CO 502 :מק"ט
ברקוד: 6936036519039

מחיר: ₪1.20

כוס רגל בתפזורת
עם גומי

CO 505 :מק"ט
ברקוד: 6936036519060

מחיר: ₪2.20

כוסיות לחנוכה
ושבת
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אשוש חצב בע"מ

מארז 9 כוסות פלסטיק + צינורית
קוטר 30 מ"מ

CO 601 :מק"ט
ברקוד: 7290003013227

מחיר: ₪11.5

מארז 9 כוסות פלסטיק + צינורית
קוטר 25 מ"מ

CO 602 :מק"ט
ברקוד: 7290003013227

מחיר: ₪11.5

מארז 9 כוסות זכוכית
CH 604 :מק"ט

ברקוד: 7290001193075
מחיר: ₪7

מארז 9 כוסות+גומי מס' 14-15
מק"ט: CH 800 מס' 14
מק"ט: CH 801 מס' 15

ברקוד: 7290016496307
מחיר: ₪15.40

מארז 9 כוסות בלי גומי מס' 14-15
מק"ט: CH 608 מס' 14
מק"ט: CH 609 מס' 15

מחיר: ₪9.20

מתאם לכוסיות
CH 605 :מק"ט

ברקוד: 9843022871408
מחיר: ₪11.5

זוג כוסיות עם גומי מס' 21
CO 803 :מק"ט

ברקוד: 7290115640311
מחיר: ₪9.5

פריט גובה )מ"מ(קוטר )מ"מ(מק"ט

CH60410 '2530מס

CH60511 '2538מס

CH60612 '3030מס

CH60713 '3035מס

פריט גובה )מ"מ(קוטר )מ"מ(מק"ט

CH 60814 '3038מס

CH 60915 '2845מס

כוסיות לחנוכה
+ מתאמים



זוג כוסוית עגולות פלסטיק + צינורית מס' 4
קוטר 28 מ"מ
CO 620 :מק"ט

ברקוד: 7290016120271
מחיר: ₪6

מארז 9 כוסיות עגולות + צינורית ופתיל מס' 5
קוטר 35 מ"מ
CO 623 :מק"ט

ברקוד: 7290016120257
מחיר: ₪16

33

אשוש חצב בע"מ
זוג כוסוית עגולות פלסטיק + צינורית מס' 5

קוטר 35 מ"מ
CO 621 :מק"ט

ברקוד: 7290016120226
מחיר: ₪7

כוסיות עגולות

 מארז 9 כוסיות עגולות 
+ צינורית ופתיל מס' 4

קוטר 28 מ"מ
CO 622 :מק"ט

ברקוד: 7290016120240
מחיר: ₪14
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אשוש חצב בע"מ

פתיל נר
PT 205 :מק"ט

ברקוד: 7290003013029
מחיר: ₪2.30

פתילות מיוחדות 100 יח'
PT 300 :מק"ט

ברקוד: 984019072910
מחיר: ₪4.60

מחזיק לפתיל 9 יח'
PT 220 :מק"ט

ברקוד: 7290115640717
מחיר: ₪2.30

פתילות צמר גפן ארוך
PT 215 :מק"ט

ברקוד: 9843022871583
מחיר: ₪2.80

פתילות צמר גפן
PT 213 :מק"ט

ברקוד: 9843022871576
מחיר: ₪2.30

פתילות צמר גפן עבים במיוחד
PT 216 :מק"ט

ברקוד: 9843022871590
מחיר: ₪2.80

פתילות
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אשוש חצב בע"מ

הצינורית בינוני
PT 209 :מק"ט

ברקוד: 6515802567841
מחיר: ₪11

צינורית הזהב
PT 203 :מק"ט

ברקוד: 7290003013036
מחיר: ₪4.50

הצינורית ענק
PT 210 :מק"ט

ברקוד: 6515802567889
מחיר: ₪11

צינוריות

צינורית הזהב גדול - פינצטה
PT 260 :מק"ט

ברקוד: 7290107398213
מחיר: ₪6.80
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אשוש חצב בע"מ

מדליקון דונג
PT 250 :מק"ט

ברקוד: 7290107398107
מחיר: ₪4.40

גפרור גדול
GP 200 :מק"ט

ברקוד: 7290016711219
מחיר: ₪4.60

גפרור גדול
GP 201 :מק"ט

ברקוד: 7290016711219
מחיר: ₪4.60

גפרור גדול
GP 203 :מק"ט

ברקוד: 7290016711219
מחיר: ₪4.60

מדליקון
וגפרורים



אשוש חצב בע"מ

פתיל צף המוכן
PT 500 :מק"ט

ברקוד: 72900016496208
מחיר: ₪4.60

פתיל צף המוכן מתומן
PT 501 :מק"ט

ברקוד: 72900016496208
מחיר: ₪4.60

פתיל צף עגול גדול מוכן
PT 502 :מק"ט

ברקוד: 7290016496352
מחיר: ₪4.60

פתיל צף עגול קטן מוכן-100 יח'
PT 503 :מק"ט

ברקוד: 7290016496345
מחיר: ₪7.70

פתיל צף עגול קטן מוכן-48 יח'
PT 504 :מק"ט

ברקוד: 7290115640199
מחיר: ₪3.5

37

פתיל צף המוכן
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אשוש חצב בע"מ

פתיל צף עגול גדול
PT 200 :מק"ט

ברקוד: 7290016496277
מחיר: ₪3

פתיל צף מתומן גדול
PT 201 :מק"ט

ברקוד: 7290003013128
מחיר: ₪3

פתיל צף מתומן
PT 204 :מק"ט

ברקוד: 72900016496147
מחיר: ₪3

פתיל צף עגול קטן
PT 202 :מק"ט

ברקוד: 7290003013005
מחיר: ₪2.30
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אשוש חצב בע"מ
בית מיני רגיל
BT 702 :מק"ט

ברקוד: 694302286524
צבעים: לבן, כסף, זהב

מחיר: ₪50

בית קטן מוגבה מחוסם
BT 711 :מק"ט

ברקוד: 7290107398589
צבעים: קרם, כסף, זהב

מחיר: ₪55

ר - 30 ס"מ
ג - 14.5 ס"מ
ע - 5.5 ס"מ

ר - 32 ס"מ
ג - 16.5 ס"מ
ע - 5.8 ס"מ

בתים לחנוכה
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אשוש חצב בע"מ

הבית המפואר בינוני
זכוכית מחוסמת

הבית המפואר
BT 703 :מק"ט

ברקוד: 6936038519015
צבעים: לבן, כסף, זהב

מחיר: ₪80

ר - 33 ס"מ
ג - 21 ס"מ
ע - 11 ס"מ

בתים לחנוכה

הבית המיוחד

הבית המיוחד
BT 701 :מק"ט

ברקוד: 6943022888123
צבעים: לבן, כסף, זהב

מחיר: ₪65



אשוש חצב בע"מ

אפיריון לנרות חנוכה
גובה 60 ס"מ, רוחב 40 ס"מ

עומק 15 ס"מ
BT 750 :מק"ט

ברקוד: 7290115640762

מחיר: ₪190

אפיריון לנרות חנוכה
גובה 50 ס"מ, רוחב 40 ס"מ

עומק 15 ס"מ
BT 760 :מק"ט

ברקוד: 7290016496253

מחיר: ₪160

אפיריון לנרות חנוכה
גובה 40 ס"מ, רוחב 40 ס"מ

עומק 15 ס"מ
BT 761 :מק"ט

ברקוד: 7290115640779

מחיר: ₪130

41

בתים לחנוכה

60

50
40



אשוש חצב בע"מ

בית ארובה ירושלים חדש
גובה 44 ס"מ, רוחב 40 ס"מ

עומק 12 ס"מ
BT 708 :מק"ט

ברקוד: 6943022867630

מחיר: ₪120

בית מהודר

חנוכה + שבת
גובה 44 ס"מ, רוחב 40 ס"מ

עומק 12 ס"מ
BT 720 :מק"ט

ברקוד: 7290115640748

מחיר: ₪120

42

בתים לחנוכה

ר - 39 ס"מ
ג - 21.5 ס"מ
ע - 8.5 ס"מ



אשוש חצב בע"מ

30

הבית המהודר 

הבית המהודר בינוני
BT 708 :מק"ט

ברקוד: 7290016496192
מחיר: ₪60

הבית המהודר מיני
BT 710 :מק"ט

ברקוד: 7290016496352
צבעים: לבן, כסף, זהב

מחיר: ₪50

ר - 30 ס"מ
ג - 17 ס"מ
ע - 7 ס"מ

ר - 39 ס"מ
ג - 21.5 ס"מ
ע - 8.5 ס"מ

בתים לחנוכה



31

הבית המהודר 

הבית המהודר הגדול
BT 709 :מק"ט

ברקוד: 7290016496369
מחיר: ₪75

ר - 39.5 ס"מ
ג - 27.5 ס"מ
ע - 8.5 ס"מ

אשוש חצב בע"מ

בתים לחנוכה
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אשוש חצב בע"מ

בתים לחנוכה

בית עגול מודפס
חומות ירושלים
זכוכית מחוסמת
PT 800 :מק"ט

ברקוד: 9843022871910
מחיר: ₪65

בית מיני מוגבה מודפס
חומות ירושלים
PT 801 :מק"ט

ברקוד: 9843022871927
מחיר: ₪60



אשוש חצב בע"מ

בתים לחנוכה

בית עגול מודפס
חומות ירושלים
זכוכית מחוסמת
BT900 :מק"ט

ברקוד: 7290115642520
מחיר: ₪280

A

B

C
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אשוש חצב בע"מ

בתים לחנוכה

בתים לחנוכה מתברגים

BT500 ברקוד 7290115642001   מק"ט בית מתברג 20/36/13 ס"מ 

BT501 ברקוד 7290115640922   מק"ט בית מתברג 30/40/20 ס"מ 

BT502 ברקוד 7290115642094   מק"ט בית מתברג 40/40/20 ס"מ 

BT503 ברקוד 7290115642100   מק"ט בית מתברג 45/40/20 ס"מ 

BT504 ברקוד 7290115642117   מק"ט בית מתברג 50/40/20 ס"מ 

BT505 ברקוד 7290115642087   מק"ט בית מתברג 55/50/25 ס"מ 

BT506 ברקוד 7290115642032   מק"ט בית מתברג 60/50/25 ס"מ 

BT507 ברקוד 7290115642070   מק"ט בית מתברג 65/50/25 ס"מ 

BT508 ברקוד 7290115642049   מק"ט בית מתברג 70/50/25 ס"מ 

BT509 ברקוד 7290115642063   מק"ט בית מתברג 75/50/25 ס"מ 

BT510 ברקוד 7290115642056   מק"ט בית מתברג 80/50/25 ס"מ 

מחיר  ₪130

מחיר ₪180

מחיר ₪210

מחיר ₪225

מחיר ₪240

מחיר ₪275

מחיר ₪300

מחיר ₪325

מחיר ₪350

מחיר ₪375

מחיר ₪400
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אשוש חצב בע"מ

בתים לחנוכה

BT600 מק"ט ברקוד 7290115640915   בית מתקפל 20/36/18 ס"מ 

BT601 מק"ט ברקוד 7290115642124   בית מתקפל 30/40/20 ס"מ 

BT602 מק"ט ברקוד 7290115642131   בית מתקפל 40/40/20 ס"מ 

BT603 מק"ט ברקוד 7290115640939   בית מתקפל 50/40/20 ס"מ 

BT604 מק"ט ברקוד 7290115642018   בית מתקפל 60/45/22.5 ס"מ 

BT605 מק"ט ברקוד 7290115642025   בית מתקפל 70/45/22.5 ס"מ 

מחיר ₪120

מחיר ₪150

מחיר ₪180

מחיר ₪210

מחיר ₪250

מחיר ₪280

בתים לחנוכה מתקפלים



אשוש חצב בע"מ

מארז חנוכה חגיגי

מארז חנוכה חגיגי
SH200 :מק"ט

ברקוד: 9843022871514
מחיר: ₪23

מארז סביבונים
SH300 :מק"ט

ברקוד: 7290115642452
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אשוש חצב בע"מ

מגשים
דקורטיבים

מגש לחנוכיה אלומיניום רחב
SH 102 :מק"ט

ברקוד: 6980259088179
מחיר: ₪6

מגש לחנוכיה אלומיניום צר
SH 109 :מק"ט

ברקוד: 9843022871514
מחיר: ₪3.85

מגשי זכוכית לחנוכה ולשבת
SH 108 :מק"ט

מחיר: ₪22



אשוש חצב בע"מ

47

דיסק שירים לחנוכה
SH 200 :מק"ט

ברקוד: 6920459905036



FreeText
WWW.SHALHEVETLIGHT.COM



אשוש חצב בע"מ

נר הבדלה פירמידה 25/15 ס"מ
DK 003 :מק"ט

ברקוד: 6201506010010
מחיר: ₪12.35

נר הבדלה עששית
DK 004 :מק"ט

ברקוד: 6201506010119
מחיר: ₪12.35

נר הבדלה מעמד
DK 005 :מק"ט

ברקוד: 6201506010027
מחיר: ₪12.35

49

נרות הבדלה
דקורטיבי



50

A C D EB

צמה דונג מפואר צבעוני
ST110 :מק"ט

ברקוד 72901155640533

מחיר: ₪11

צמה דונג מפואר צבעוני
ST111 :מק"ט

ברקוד 7290115640573

מחיר: ₪11

נר הבדלה דונג רבני
ST 1000 :מק"ט

נר הבדלה
שעוות דבורים

מחיר: ₪5

נר הבדלה צמה מיוחד
ST 103 :מק"ט

ברקוד: 9843022871460
מחיר: ₪10

נרות הבדלה
צמות
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אשוש חצב בע"מ

נר הבדלה
כחול לבן

JR 300 :מק"ט
ברקוד: 984302287102

מחיר: ₪5.40

נר הבדלה בשמים קטן
כחול לבן

JR 500 :מק"ט
ברקוד: 9843022871071

מחיר: ₪6

נר הבדלה כחול לבן קטן
14.3/4.5/1.8 ס"מ
JR 503 :מק"ט

ברקוד: 9843022871651

מחיר: ₪4.20

נר הבדלה דונג קטן
14.3/4.5/1.8 ס"מ

JR504 :מק"ט
ברקוד: 9843022871668

מחיר: ₪5

נר הבדלה בשמים בינוני
כחול לבן

JR 501 :מק"ט
ברקוד: 9843022871088

מחיר: ₪7.5

נר הבדלה בשמים גדול
צבעוני

JR 502 :מק"ט
ברקוד: 9843022871095

מחיר: ₪10

נר הבדלה צמה
צבעוני

JR 301 :מק"ט
ברקוד: 9843022871033

מחיר: ₪6

נר הבדלה צמה
דונג

JR 302 :מק"ט
ברקוד: 9843022871019

מחיר: ₪6

נר הבדלה אלגנט
כחול לבן

JR 400 :מק"ט
ברקוד: 984022871057

מחיר: ₪7.70

נר הבדלה אלגנט
צבעוני

JR 401 :מק"ט
ברקוד: 98422871064

מחיר: ₪7.70

נר הבדלה אלגנט
דונג

JR 402 :מק"ט
ברקוד: 984022871040

מחיר: ₪7.70

נרות הבדלה
ירושלים צמות



אשוש חצב בע"מ

52

נר הבדלה צדיקים מעמד
HL 100 :מק"ט

ברקוד: 6201506010027
מחיר: ₪13

נר הבדלה צדיקים עששית
HL 101 :מק"ט

ברקוד: 6201506010119
מחיר: ₪13

נרות צדיקים
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אשוש חצב בע"מ

נר הבדלה אתרוג
DK 007 :מק"ט

ברקוד: 7290016496215

נר הילולה 3 ק"ג
HL 009 :מק"ט
מחיר: ₪185

נרות הבדלה פירמידה צדיקים
HL 010 :מק"ט
מחיר: ₪15.40

נרות הבדלה פמוט צדיקים
HL 011 :מק"ט
מחיר: ₪18.5

נר הילולה 5 ק"ג
HL 008 :מק"ט
מחיר: ₪245

נרות צדיקים
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נרות הבדלה
צדיקים קטן

נר הבדלה צדיקים קטן
20.5/6/6 ס"מ
HL020 :מק"ט

ברקוד: 7290115640328
מחיר: ₪12.30
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נרות הבדלה
צדיקים גדול

נר הבדלה צדיקים גדול
29.5/9/9 ס"מ
HL300 :מק"ט

ברקוד: 7290115640656
מחיר: ₪24



נר הבדלה עששית ירושלים
JR 600 :מק"ט

ברקוד: 9843022871125
מחיר: ₪15.40

ABCD

56

אשוש חצב בע"מ

נרות הבדלה
ירושלים דקורטיבי



אשוש חצב בע"מ

57

נר הבדלה ירושלים מעמד
JR 601 :מק"ט

ברקוד: 9843022871132
מחיר: ₪15.40

ABC

נרות הבדלה
ירושלים מעמד
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אשוש חצב בע"מ

נר הבדלה ירושלים פירמידה
JR 602 :מק"ט

ברקוד: 9843022871156
מחיר: ₪15.40

ABC

נרות הבדלה
ירושלים פירמידה
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אשוש חצב בע"מ

נר הבדלה ירושלים כינור
27/12/6 ס"מ
JR 770 :מק"ט

ברקוד: 9843022871101
מחיר: ₪27.70

DEG

נרות הבדלה דקורטיבי
כינור ובשמים גדול

B
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נר הבדלה כינור קטן
18/7.5/4 ס"מ
JR 870 :מק"ט

ברקוד: 9843022871491
מחיר: ₪15.40

נר הבדלה דקורטיבי
כינור ובשמים קטן

A

C

B

D



A

63

נר הבדלה עמודי שלמה
JR 800 :מק"ט

ברקוד: 9843022871118
מחיר: ₪24

נרות הבדלה דקורטיבי
עמודי שלמה

B

C



A

64

נר הבדלה פמוט אבוקה
JR 900 :מק"ט

ברקוד: 9843022871170 
מחיר: ₪24

B

C



נרונים 6 שעות
NB109 72 יח' מק"ט 

נרונים 4 שעות
NB108 72 יח' מק"ט 

65

אשוש חצב בע"מ

ברקוד 7290001193693ברקוד 7290001193662

נרות חימום 3 ש' תפזורת
NB 111 :מק"ט

ברקוד: 729000119354
מחיר: ₪8.5

נרות זכרון
ושבת

מחיר: ₪23מחיר: ₪20



אשוש חצב בע"מ

66

נר נשמה בכוס
NB105 שבועי מק"ט 

מחיר: ₪9.20

נר נשמה בכוס
NB104 72 שעות מק"ט 

מחיר: ₪5
נר נשמה בכוס

NB103 48 שעות מק"ט 

מחיר: ₪4.60
נר נשמה בפח 24 שעות 

NB100 מק"ט

מחיר: ₪1.36

נר נשמה בזכוכית 26 שעות 
NB110 מק"ט

מחיר: ₪1.85

ברקוד 7290002381808

ברקוד 7290008590082

ברקוד 7290000432207
ברקוד 7290004256319

ברקוד 7290016496055

נרות זכרון
ושבת

נרות שבת מספרים 
איכותיים במיוחד. כשרות בד"ץ מאושר לפסח

נרות שבת מספרים 
איכותיים במיוחד. כשרות בד"ץ מאושר לפסח

נרות שבת 10 יח'
7290008589970

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 360 יחידות

נרות שבת 8 יח'
7290008590013

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 288 יחידות

נרות שבת 20 יח'
7290008589994

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 720 יחידות

נרות שבת 4 יח'
7290008590020

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 144 יחידות

נרות שבת 16 יח'
7290008589987

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 576 יחידות

נרות שבת 12 יח'
7290008590006

36 מארזים בקרטון
סה"כ: 432 יחידות

מחיר: ₪2.30



אשוש חצב בע"מ

גובה: 18.8 ס"מ
ברקוד 7290115640977

גובה: 21.60 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 24.3 ס"מ
ברקוד 7290115640953

גובה: 17 ס"מ
ברקוד 7290115640977

גובה: 13.7 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 17.7 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 21.5 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 22 ס"מ
ברקוד 7290115640960

פמוטי קריסטל

זוג פמוטי זהב

זוג פמוטי קריסטל מרובע מהודר

זוג פמוטי קריסטל מרובע חלק

685

8667
8668

8676
8678

8677

8669

גובה: 26.5 ס"מ
ברקוד 7290115640953

- 52 -

מחיר: ₪100

מחיר: ₪70מחיר: ₪80מחיר: ₪80

מחיר: ₪100
מחיר: ₪90

מחיר: ₪50מחיר: ₪60מחיר: ₪60



אשוש חצב בע"מ

פמוטי קריסטל

86608661
8662

זוג פמוט עגול חלק

זוג פמוט עגול יהלום

גובה: 22.8 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 19 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 19 ס"מ
ברקוד 7290115640984

גובה: 17 ס"מ
ברקוד 7290115640977

גובה: 21 ס"מ
ברקוד 7290115640960

גובה: 25 ס"מ
ברקוד 7290115640953

8666 8665 8664

- 53 -

מחיר: ₪70מחיר: ₪80מחיר: ₪80

מחיר: ₪50מחיר: ₪60מחיר: ₪60
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אשוש חצב בע"מ

עזרים להדלקה

לפידים להדלקה
LP102 :מק"ט

מדליק פחמים אקולוגי
LP1oo :מק"ט

מחיר: ₪7.70
מדליק פחמים נוזלי 1 ליטר

LP101 :מק"ט
מחיר: ₪13



דף פירוט מוצרים וכמויות
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טופס הזמנהד"בס 
:שם הלקוח

כמותקרטון/ ' יחמוצרט"מקקוד-בר
6925621678558ER 120 12  יח 44סט מלכות
6997679336773NR 109 12 שמשים8 + 36ערכת מלכות
7290115640397ER 250 12כוסיות עגולות שמן זית מוצק" קנקנר"ערכת
7290016120233CH500144זוג כוס עגול מוצק לשבת
729001612284CH 505 12 שעות5דולק כ ,5'  כוסות שמן זית מוצק מס10מארז
7290115640847ER 300 12מ" מ22ערכת אור מצווה ראוי למאכל
7920115640182ER 102 12מ" מ25ערכת מהדרינר ראוי למאכל
7290115640755ER 11012מ" מ30רכת מהדרינר ראוי למאכל ע
7290003013265ER 100 12מ" מ28ערכת פתילאור
729016496314ER 15010ערכת הידור מצווה צבעוני
729016496314ER 15112ערכת הידור מצווה רגיל
729115640168ER 15212ערכת הידור מצווה בינוני
7290016496376ER 20012ל הידור מצוה'כוסיות שמן זית ג
729016496321ER 130 12מ" מ20ערכת בית המקדש נוזלי קטן
7290001193037ER 105 12מ" מ20ערכת בית המקדש מוצק קטן
7290001193037ER 107 12מ" מ20ערכת בית המקדש מוצק צבעוני קטן
7290001193549ER 104  12מ" מ25ערכת שלהבת מוצק רגיל
7290001193549ER 106 12מ" מ25ערכת שלהבת מוצק  צבעוני
7290115640991ER121 24 יח 6נר הברכות צדיקים
7290115640724ER 120 24' יח6נר הברכות

7290008589185CH 31012שמן פראפין
729001193792CH 30412שמן זית למאור

9003794241971CH 31148זוג כוסיות לשמן פראפין  עגול

9003794241971CH 31248זוג כוסיות לשמן פראפין מסולסל

7290017596112CH 502100חנוכית פח זהב מוטבע
72900016496154CH 520100חנוכית פח מודפס חנוכה שמח
72900016496154CH 522100חנוכית פח מודפס דגם הלויים
72900016496154CH 521100חנוכיית פח מודפס הנרות הללו
72900016496154CH 523100חנוכית פח מודפס דגם כסף
7290001193402CH 50712*6צינוריות ופתילות+חנוכית פס לשמן

93402CH 50712צינוריות ופתילות קרטונית+חנוכית פס לשמן
843022871859CH 55012*6צינוריות גדול+חנוכיית פס זכוכית

71859CH 55012צינוריות גדול קרטונית+חנוכיית פס זכוכית
9843022871842CH 50832*2כוסיות+חנוכיית פס לשמן

93327CH 50832כוסיות קרטונית+חנוכיית פס לשמן
7290001193860CH 50624*2חנוכיית פס לערכת שמן

93860CH 50624חנוכיית פס לערכת שמן קרטונית
9843022871750CH 56012'חנוכיית ברזל וינטג
9843022871767CH56112חנוכיית ברזל אריות
9843022871820CH562צינוריות +חנוכיית פס פלסטיקPVC2*32
9843022871774CH 5708חנוכייה דגם רויאל
9843022871781CH 5808חנוכייה דגם ירושלים

7290001193266NER 40024נרות חנוכה לוקס
9842019081431NER 421 24נרות חנוכה מיוחדים ארוך
9842019081424NER 421 24נרות חנוכה מיוחדים רגיל
7290015821483NER 40150נרות חנוכה לילדים
9842019081417NER 42424נרות חנוכה מקושטים צבעוני

חנוכיות
נרות חנוכה

שמן
כוסיות ל

ערכות וכוסות
שמנים למאור
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9842019081417NER 42624נרות חנוכה מקושטים צבעוני
9842019081417NER 42224נרות חנוכה מקושטים כחול לבן
9843022871309NER 42524נרות חנוכה מקושטים צבעוני
9843022871309NER 42324נרות חנוכה מקושטים צבעוני
7290001193020NR 404 100*10גדול'  יח8מארז שמשים

93020NR 404 100גדול קרטונית'  יח8מארז שמשים
7290001193259NR 405 100*10קטן'  יח8מארז שמשים
7290001193259NR 405 100קטן קרטונית'  יח8מארז שמשים
7290001193570NER 403 50מ" ס25'  יח4מארז שמשי רבני
9843022871255NER 42150מארז שמשים גדול
98422871248NER 42050מארז שמשים קטן

9843022871224NER 407 100*10 שמשים ראש גדול100מארז
9843022871224NER 407 100 שמשים ראש גדול  קרטונית100מארז
9843022871217NER 408 100*10 שמשים ראש קטן100מארז
9843022871217NER 408 100 שמשים ראש קטן קרטונית100מארז
9843022871293NER 42350מארז שרביטים גדול
984022871286NER 42250מארז שרביטים בינוני
6997679336803NER 41350שמש רבני ענק

7290001193853CO 70048גומי +זוג כוסיות
7290001193952CO 60048רגל +זוג כוסיות
7290017595016CO 65012*6גומי +זוג כוסיות קריסטל

95016CO 65012גומי  קרטונית+זוג כוסיות קריסטל
7290017595047CO 65112*6גומי +זוג כוסיות קריסטל

95047CO 65112גומי קרטונית+זוג כוסיות קריסטל
7290112041913CO 65512*6זוג כוסיות קריסטל קטן

41913CO 65512זוג כוסיות קריסטל קטן  קרטונית
6515802567896CO 501144כוס רגל בתפזורת בלי גומי
6936036519060CO 505144כוס רגל בתפזורת עם גומי
6515802567896CO 504144כוס בתפזורת בלי רגל
6936036519046CO 503144גומי לנרות חימום+כוס רגל
6936036519039CO 502144כוס רגל לנרות חימום

7290001193075CH 604 24*102'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 604 24 קרטונית10'  כוסות זכוכית מס9מארז

7290001193075CH 605 24*112'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 605 24 קרטונית11'  כוסות זכוכית מס9מארז

7290001193075CH 606 24*122'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 606 24 קרטונית12'  כוסות זכוכית מס9מארז

7290001193075CH 607 24*132'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 607 24 קרטונית13'  כוסות זכוכית מס9מארז

7290001193075CH 608 24*142'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 608 24 קרטונית14'  כוסות זכוכית מס9מארז

7290001193075CH 609 24*152'  כוסות זכוכית מס9מארז
93075CH 609 24 קרטונית15'  כוסות זכוכית מס9מארז

32*2 חדש בזה מדליקין9מארז 9843022871354
984302287CH 60524*2מתאם לכוסיות

7290003013227CO 602 12*12מ" מ25צינורית קוטר + כוסות פלסטיק 9מארז
13227CO 602 12מ קרטונית      " מ25צינורית + כוסות פלסטיק 9מארז

7290003013227CO 601 12*12מ" מ30צינורית קוטר + כוסות פלסטיק9מארז
13227CO 601 12מ קרטונית   " מ30צינורית + כוסות פלסטיק9מארז

נרות חנוכה
כוסיות לחנוכה ושבת
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7290016120271CO 620 24*6מ" מ28 4' צינוריות מס+ זוג כוסיות עגולות פלסטיק
20271CO 620 24 קרטונית4צינוריות + זוג כוסיות עגולות פלסטיק

7290016120226CO 621 24*6מ" מ35 5' צינוריות מס+ זוג כוסיות עגולות פלסטיק
20226CO 621 24 קרטונית5צינוריות + זוג כוסיות עגולות פלסטיק

7290016120257CO 623 12*510' צינורית ופתיל מס+ כוסיות עגולות9מארז
20257CO 623 12 קרטונית5צינורית ופתיל + כוסיות עגולות9מארז

7290016120240CO 622 12*410' צינורית ופתיל מס+ כוסיות עגולות9מארז
20240CO 622 12  קרטונית4צינורית ופתיל + כוסיות עגולות9 מארז

9843022871421CH 61154*42' גומי עבודת יד מס+ זוג כוסיות עגולות זכוכית
71421CH 61154 קרטונית4גומי + זוג כוסיות עגולות זכוכית

9843022871538CH 61232*52' גומי עבודת יד מס+ זוג כוסיות עגולות זכוכית
71538CH 61232  קרטונית5גומי + זוג כוסיות עגולות זכוכית

9843022871545CH 61330*62' גומי עבודת יד מס+ זוג כוסיות עגולות זכוכית
71545CH 61330 קרטונית6גומי + זוג כוסיות עגולות זכוכית

984019072910PT 300 50*8' יח100פתילות מיוחדות
72910PT 300 50קרטונית'  יח100פתילות מיוחדות

7290003013029PT 205  50*16 יח50פתילנר
13029PT 205  50 יח קרטונית50פתילנר

9843022871576PT 213100*10פתילות צמר גפן
871576PT 213100פתילות צמר גפן קרטונית

984302287590PT 21620*50פתילות צמר גפן עבים במיוחד
87590PT 21620פתילות צמר גפן עבים במיוחד קרטונית

9843022871583PT 21520*50פתילות צמר גפן ארוך
71583PT 21520פתילות צמר גפן ארוך קרטונית

6515802567841PT 20924*6הצינורית בינוני
67841PT 20924הצינורית בינוני קרטונית

9843022871415PT 26024*6פיצנטה - צינורית הזהב גדול
71415PT 26024פיצנטה קרטונית- צינורית הזהב גדול

6515802567889PT 21024*6הצינורית ענק
67889PT 21024הצינורית ענק קרטונית

7290003013036PT 20324*8צינורית הזהב
13036PT 20324צינורית הזהב קרטונית

72901077398107PT 25050*12מדליקון דונג
98107PT 25050מדליקון דונג קרטונית

7290016711219GP 20024*2גפרור גדול
11219GP 20024גפרור גדול קרטונית

72900016496208PT 50030*12פתיל צף המוכן
96208PT 50030פתיל צף המוכן קרטונית

72900016496208PT 50130*12פתיל צף המוכן מתומן
96208PT 50130פתיל צף המוכן מתומן קרטונית

7290115640199PT 50448*10פתיל צף עגול קטן מוכן אדום
40199PT 50448פתיל צף עגול קטן מוכן אדום קרטונית

7290016496345PT 50330*12פתיל צף עגול קטן מוכן כחול
96345PT 50330פתיל צף עגול קטן מוכן כחול קרטונית

7290016496352PT 50230*12פתיל צף עגול גדול מוכן זהב
96352PT 50230פתיל צף עגול גדול מוכן זהב קרטונית

7290003013005PT 20250*20פתיל צף עגול קטן
13005PT 20250פתיל צף עגול קטן קרטונית

72900016496147PT 20450*12פתיל צף מתומן
96147PT 20450פתיל צף מתומן קרטונית

7290016496277PT 20050*12פתיל צף עגול גדול
96277PT 20050פתיל צף עגול גדול קרטונית

כוסיות לחנוכה ושבת
פתילות וצינוריות
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7290003013128PT 20150*12פתיל צף מתומן גדול
13128PT 20150פתיל צף מתומן גדול קרטונית

9843022871798BT 715 8בית מיני ללא כוסיות
9843022871705BT 702 8בית מיני עם כוסיות
7290107398589BT 711 8בית קטן מוגבה מודפס  מחוסם
6936038519015BT 7034הבית המפואר בינוני זכוכית מחוסמת
6943022867630BT 708 5בית ארובה ירושלים
7290115640762BT 750 3מ" ס60/40/15אפיריון לנרות
7290016496253BT 760 3מ" ס50/40/15אפיריון לנרות
7290115640779BT761 3מ" ס40/40/15אפיריון לנרות
9843022871910PT 8005בית עגול מודפס חומות ירושלים מחוסם
9843022871927PT 8018בית מיני מוגבה מודפס חומות ירושלים

7290115642001BT 500 12מ" ס20/36/13בית מתברג
7290115640922BT 501 6מ" ס30/40/20בית מתברג
7290115642094BT 502 6מ" ס40/40/20בית מתברג
7290115642100BT 503 6מ" ס45/40/20בית מתברג
7290115642117BT 504 6מ" ס50/40/20בית מתברג
7290115642087BT 505 1מ" ס55/50/25בית מתברג
7290115642032BT 506 1מ" ס60/50/25בית מתברג
7290115642070BT 507 1מ" ס65/50/25בית מתברג
7290115642049BT 508 1מ" ס70/50/25בית מתברג
7290115642036BT 509 1מ" ס75/50/25בית מתברג
7290115642056BT 510 1מ" ס80/50/25בית מתברג

7290115640915BT600 12מ" ס20/36/18בית מתקפל
7290115642124BT601 6מ" ס30/40/20בית מתקפל
7290115642131BT602 6מ" ס40/40/20בית מתקפל
7290115640939BT603 6מ" ס50/40/20בית מתקפל
7290115642018BT604 1מ" ס60/45/22.5בית מתקפל
7290115642025BT605 1מ" ס70/45/22.5בית מתקפל

7290115640816KR51512חנוכיית קריסטל גדולה
7290115640809KR52412חנוכיית קריסטל בינוני
7290115640793KR528 12חנוכיית קריסטל קטן

7290115640953PM 10112זוג  פמוטים קריסל גדול
7290115640960PM 10212זוג  פמוטים קריסל בינוני
7290115640977pm103 זוג פמוט קריסטל קטןA12
7290115640984PM 104  זוג  פמוטים קריסל קטןB12

6920459905036SH 200 200דיסק שירים לחנוכה
6980259088179SH 102100מגש אלומניום רחב

SH 108 12מגש זכוכית לחנוכה
9843022871574SH 109 100מגש  אלומניום  צר

6201506010010DK 003 20נר הבדלה פירימידה
6201506010119DK 00420נר הבדלה עששית
6201506010027DK 00520נר הבדלה מעמד
7290001193143ST 101 12*10צמה כחול לבן רגיל

93143ST 101 12צמה כחול לבן קרטונית
62901506010034ST 10312*10נר הבדלה צמה מיוחד

10034ST 10312נר הבדלה צמה מיוחד קרטונית
6201506010058ST 10212*10נר הבדלה צמה דונג

10058ST 10212נר הבדלה צמה דונג קרטונית
ST 104 12*200110נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 00012 קרטונית2001נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 12*200210נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 12 קרטונית2002נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 12*200310נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 12 קרטונית2003נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
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ST 104 12*200410נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 104 12 קרטונית2004נר הבדלה דונג עבודת יד דגם
ST 100020נר הבדלה דונג רבני

6201506010027DK00520נר הבדלה מעמד צדיקים
6201506010119HL 10120נר הבדלה צדיקים עששית

HL 01116נרות הבדלה פמוט צדיקים
HL 01020נרות הבדלה פירמידה צדיקים

7290016496215DK 00715נר הבדלה אתרוג
HL 009 1ג" ק3נר הילולה
HL 008 1ג" ק5נר הילולה

984302287102JR 30012*10נר הבדלה  כחול לבן
87102JR 30012נר הבדלה  כחול לבן קרטונית

9843022871033JR 30112*10נר הבדלה צמה צבעוני
71033JR 30112נר הבדלה צמה צבעוני קרטונית

9843022871019JR 30212*10נר הבדלה צמה דונג
71019JR 30212נר הבדלה צמה דונג קרטונית

984022871057JR 40012*10נר הבדלה אלגנט כחול לבן
71057JR 40012נר הבדלה אלגנט כחול לבן קרטונית

98422871064JR 40112*10נר הבדלה אלגנט צבעוני
71064JR 40112נר הבדלה אלגנט צבעוני קרטונית

984022871040JR 40212*10נר  הבדלה אלגנט דונג
71040JR 40212נר  הבדלה אלגנט דונג קרטונית

9843022871095JR 50212*10נר הבדלה בשמים גדול צבעוני
71095JR 50212נר הבדלה בשמים גדול צבעוני קרטונית

9843022871088JR 50112*10נר הבדלה בשמים בינוני כחול לבן
71088JR 50112נר הבדלה בשמים בינוני כחול לבן קרטונית

9843022871071JR 50012*10נר הבדלה בשמים קטן כחול לבן
71071JR 50012נר הבדלה בשמים קטן כחול לבן קרטון

9843022871651JR 50312*10נר הבדלה כחול לבן קטן
71651JR 50312נר הבדלה כחול לבן קטן קרטון

9843022871125JR 60020נר הבדלה עששית ירושלים
9843022871132JR 60120נר הבדלה ירושלים מעמד
9843022871156JR 60220נר הבדלה ירושלים פירמידה
9843022871101JR 770 12זהבמ " ס27/12/6נר הבדלה ירושלים כינור
9843022871101JR 770 12כסףמ " ס27/12/6נר הבדלה ירושלים כינור
9843022871491JR 870 12כסףמ " ס18/7.5/4נר הבדלה ירושלים כינור קטן
9843022871491JR 870 12אדוםמ " ס18/7.5/4נר הבדלה ירושלים כינור קטן
9843022871491JR 870 12זהבמ " ס18/7.5/4נר הבדלה ירושלים כינור קטן
9843022871491JR 870 12נחושתמ " ס18/7.5/4נר הבדלה ירושלים כינור קטן

7290115640328HL 020 20כסף 20.5/6/6נר הבדלה צדיקים קטן
7290115640328HL 020 20כחול 20.5/6/6נר הבדלה צדיקים קטן
7290115640328HL 020 20זהב 20.5/6/6נר הבדלה צדיקים קטן
7290115640328HL 020 20אדום 20.5/6/6נר הבדלה צדיקים קטן
7290115640656HL 300 מ " ס29/9/9נר הבדלה צדיקים גדולA15
7290115640656HL 300 מ " ס29/9/9נר הבדלה צדיקים גדולB15
7290115640656HL 300 מ " ס29/9/9נר הבדלה צדיקים גדולC15
7290115640656HL 300 מ" ס29/9/9נר הבדלה צדיקים גדול D15

9843022871118JR 800 נר הבדלה עמודי שלמהA12
9843022871118JR 800 נר הבדלה עמודי שלמהB12
9843022871118JR 800 נר הבדלה עמודי שלמהC12
9843022871170JR 900 נר הבדלה פמוט אבקהA12
9843022871170JR 900 נר הבדלה פמוט אבקהB12
9843022871170JR 900 נר הבדלה פמוט אבקהC12

נרות שבת וזיכרון 

נרות
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7290001193662NB 108 12' יח72 שעות 4נרונים
7290001193693NB 109 8' יח72 שעות 6נרונים

NB 113 8' יח72 שעות 4נרות שבת דלוקס
NB 112 8' יח72 שעות 3נרות שבת דלוקס

729000119354NB 111 10 שעות תפזורת3נרות חימום
7290016496055NB 105 12נר נשמה בכוס שבועי
7290004256319NB 104 24 שעות 72נר נשמה בכוס
7290000432207NB 103 24 שעות 48נר נשמה בכוס
7290002381808NB 100 48 שעות 24נר נשמה בכוס
36' יח10נרות שבת מספרים 7290008589970
36' יח16נרות שבת מספרים 7290008589987
36' יח12נרות שבת מספרים 7290008590006
36' יח8נרות שבת מספרים 7290008590013
36' יח20נרות שבת מספרים 7290008589994
36' יח4נרות שבת מספרים 7290008590020

LP 10012מדליק פחמים אקולוגי
LP 101 12 ליטר1מדליק פחמים נוזלי
LP 102 לפידים להדלקה
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