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ערבבו חופשי בין המוצרים!



ערבבו חופשי בין המוצרים!



ערבבו חופשי בין במוצרים!



ערבבו חופשי בין במוצרים!



ערבבו חופשי בין במוצרים!



ערבבו חופשי בין המוצרים!



מובייל מוזיקלי

מובייל יהודי
משחק הרכבה תלת מימד

קשת לעגלה של פלייגרו

עם 
כוכבים לתקרה כולל שלט

תנו לילדכם את הטוב ביותרעם מנגינות נצמד בקלות לעגלות
לגדול עם ניגונים 

ערכה גדולה 
כולל מברגה חשמלית

כולל מיקרופון
וסוגי מנגינות שונות
מערכת תופים לתינוק

קשת לעגלה בייבי
עם חיות תלויות מנגנות

ומרשרשות

חול קינטי המקורי
רך וגמיש במיוחד
מחיר כולל 3 שקיות
סה"כ 3 ק"ג

חול קינטי

חזקה במיוחד עם צופר ומנגינות

כולל צפצפה
בימבה חזקה

בימבה אדומה
עגלת טיולון

בובות ”בנות הכפר“
בובות בד חמודות, תפירה איכותית

מתוקות במיוחד

הליכון משחקים נשלפים
 הליכון עם אורות, צלילים

והמון משחקים

ערכה גדולה
205        חלקים





פסנתר הכלבלב המנגן - בעברית
של המותג פישר פרייס

מזוודת נגררת מגה בלוקס
של המותג פישר פרייס

שולחן לימודי מתקפל מגה בלוקס
של המותג פישר פרייס קופסא מיוחדת עם קוביות מגה בלוקס

של המותג פישר פרייס

מלמד צבעים, צורות, אותיות ועוד

כולל גלגלים מארז של 

מלמד אותיות, צבעים, מספרים ועוד
. יותר מ40 שירים
!דובר עברית ואנגלית

בוט ביט בו רוקד עם שירים בעברית
של המותג פישר פרייס

לומדים מספרים ואותיות
כולל 30 חלקים מיוחדים ו-2 רכבים 

מארז קוביות לבניה
מגה בלוקס

של המותג פישר פרייס
בונים בצורות שונות
מארז 150 חלקים

מגה בלוקס ג‘ירפה
של המותג פישר פרייס
מרכיבים ג‘ירפה ומסיעים
מארז 30 חלקים

לגו צבעוני 

עגלת גרירה עם 

של המותג פישר פרייסעגלת פיל עם קוביות מגה בלוקס

תיק לגו
של המותג פישר פרייס

,רכבת לימוד אותיות אנגלית
.עם מנגינות

מארז של 60 חלקים

מגה בלוקס רכבת מוזיקלית
אלקטרונית של המותג

פישר פרייס

לגו קוביות מגה בלוקס
של המותג פישר פרייס

כולל גלגלים 





 מצלמת וידאו/תמונות לילדים

סוללות חברת בריקו
מארז של 

AAA או AA לבחירה

בקרוב
יחזור
למלאי

10

מתחברת למחשב, ניתן להכניס
כרטיס זיכרון, נטענת בחשמל

תפריט בעברית



ערכת כלי עבודה מעץ
,כולל פטיש,ברגים, מברג
סרגל מדידה ועוד

רכבת חשמלית ענקית עם אורות
בונים מסילה ענקית והרכבת מתחילה לנסוע

על המסילה עם אורות וקולות
ערכת של 21 חלקים

88CM

191CM

קובית פעילות גדולה מעץ
משחקים בקוביה אחת! 
 ,שעון, פאזל תלת מימדי 
השחלות של חרוזים ועוד...

5
גרש חניון ענק מעץ

,כולל מכוניות, מסוק, מעלית 
תחנת שטיפה, תחנת דלק ועוד...
כל האביזרים הנלווים עשויים מעץ

רכבת עץ עם מסלול גדול
רכבת קרונות נוסעת על מסלול מתפרק 
,עם חלקים מגוונים, עצים, אנשים

תמרורים ועוד
חלקים48





מסך מגע, כולל תוכנת ”העתק הדבק“
,בלוטוס, חיפוש שירים/תמונות
הגדרות מיוחדות, ועוד 

נגן בייסיק נגן SmartBass כשר 
כשר ללא רדיו, עברית, זיכרון פנימי

כולל אופציה להרחבה
בלוטוס כולל אופציה להקלטה

300

נגן בייסיק בלוטוס
’מסך צבעוני וגדול 1.8 אינצ

הקלטה מקצועית – טייפ מנהלים
תומך בכרטיס 128 ג‘יגה
100תפילות ושאר ספרים

119 229

 IBASS נגן
 ,כולל אוזניות, כולל 8 ג‘גה
הנגן תומך עברית

בלוטוס , 30 שעות עבודה
כולל הרחבה ד 64 ג‘יגה

הקלטה איכותית,אופציה לרדיו



 אפשרות ג‘ - רכישת אונליין  באתר מאובטח:
 www.kiditoys.co.il 


