
קטלוג 

לרגל ראש השנה, מציעה לכם עמותת כוכב הצפון )ע”ר(                                                             

מגוון מתנות מיוחדות. כל ההכנסות מן המכירות הן קודש לרווחתם של 

אנשים עם צרכים מיוחדים ומשמשות למענם.

זוהי ההזדמנות שלכם לקנות מתנה אטרקטיבית, שמייצרים אנשים עם 

צרכים מיוחדים ובכך, לקבל מוצרים מעוצבים, מוקפדים ואיכותיים וגם 

לסייע לקהילה.

ראש השנה 
תשע”ו 
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צלחת ריבוע 
מחיר: 40 ₪ 

קערה קעורה
מחיר: 60 ₪ 

אינגליש קייק 
מחיר: 50 ₪ 

מפיון רימון
מחיר: 40 ₪ 

קערית + דבשית
מחיר: 15 ₪ 

קעריות טיפה
מחיר: 60 ₪ 

קופסת רימון
מחיר: 40 ₪ 

סט צלוחיות
מחיר: 50 ₪ 

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון
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פמוטים על צלוחית
מחיר: 35 ₪ 

כיף כף
מחיר: 25 ₪ 

תחתית לסיר חם
מחיר: 40 ₪ 

אנשים יושבים
גדול - 60 ₪ קטן - 40 ₪

חסידה
מחיר: 40 ₪ 

ברבור
מחיר: 40 ₪ 

ציפור על אבן
מחיר: 25 ₪ 

יונה
מחיר: 40 ₪ 

ציפור
מחיר: 20 ₪ 

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון
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בבושקה
מחיר - 40 ₪

מעצור לדלת חתול 
מחיר - 60 ₪

מארג לתינוק )תיק, שמיכה ובובה(
מחיר 250 ₪

110X110 מפת שולחן
מחיר - 80 ₪

לבבות מבד
מחיר - 5 ₪

תיק נשיאה מבד בגדלים שונים
קטן 80 ₪ בינוני 110 ₪ גדול 150 ₪

מובייל זוג דגים מבד
מחיר - 45 ₪

שמיכות פיקה
מחיר - 90 ₪

כריות מבד 
מחיר - 80 ₪

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון
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קולבים בחיתוך לייזר 17 מ”מ
מחיר- 100 ₪

מילים בחיתוך לייזר
מחיר - 60 ₪

מנדלות מעץ
גדול ₪60  בינוני ₪40 קטן 25 ₪

מנדלות מעץ 60 ס”מ  
מחיר- 200 ₪

קולבים בחיתוך לייזר 17 מ”מ
מחיר- 100 ₪

סט שלוש ציפורים מעץ
מחיר : 75 ₪

משפחת כבשים
מחיר : 45 ₪

אופני עץ
מחיר : 80 ₪

פרסה למזל
מחיר ₪80

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון
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קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון

ברכות בודדות מודפסות על נייר קוזו 
מחיר - 5 ₪ 

מארז ברכות ומעטפות בנייר קוזו 
מחיר - 40 ₪ 

שרשרת דגלים מעץ בחיתוך לייזר
מחיר 100 ₪

ארגזי עץ  בחיתוך לייזר
גדול 100 ₪ בינוני 75 ₪ קטן 50 ₪

סכומון עץ
מחיר 90 ₪

סט כוכבים
מחיר 25 ₪

סט לבבות
מחיר 25 ₪

אדנית מעץ
מחיר 90 ₪

מדף עץ
מחיר 85 ₪
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שולחן גינה
מחיר 120 ₪

תמונה עם כיתוב
מחיר 60 ₪

כסא גינה מעץ 
מחיר 375 ₪

סולם מעץ דקורטיבי
מחיר 120 ₪ 

זוג נוריות מחיר: 15 ₪ 
נורית בודדת מחיר: 8 ₪

דג + תליון
מחיר - 25 ₪

חבקים למפיות
מחיר: 2 ₪ ליחידה

מובייל פעמונים
מחיר - 50 ₪

דג עץ
גדול 55 ₪ בינוני 40 ₪ קטן 25 ₪

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון
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חמסה גדולה
מחיר: 35 ₪ 

מובייל רימון על מקל
מחיר: 40 ₪ 

5 דגים גדולים
מחיר: 60 ₪ 

חמסה חמסה
מחיר: 10 ₪ 

מובייל צורות חמסה
מחיר: 10 ₪ 

מובייל צורות גיאומטריות
מחיר: 10 ₪ 

שלישיית דגיגונים
מחיר: 10 ₪ 

שלישית חמסות
מחיר: 10 ₪ 

חמסה + תליון
מחיר: 25 ₪ 

קטלוג מוצרים ראש השנה תשע”ו
עמותת כוכב הצפון


