
MotekBaby
B a b y  b o u t i q u e

הכי מו� לבייבי �ך.



ברוכה הבאה לקטלוג של "מותק בייבי"!

כאן תוכלי למצוא את הבגדים הכי מתוקים ואיכותיים לבייבי שלך, הישר מהחברות המובילות בארה"ב ובארץ. קולקציית 
האיכות של "מותק" נבחרה באהבה ובהתאמה מושלמת לתינוק שלך בדגש על בדים רכים ונעימים שיעטפו את התינוק 

שלך ברכות ויבטיחו לו את הטוב ביותר, לאורך זמן.

שימי 
בנוסף למה שמופיע בקטלוג, יש מבחר גדול בחנות של דגמים ומוצרים 

אחרים וכמו כן, פינת עודפים בהנחות של עד 80%.

 איך מזמינים?

לכל תמונה מצורף המידע הנצרך, בעת ההזמנה, נא לציין את הפרטים הבאים:
תיאור של הבגד, מק"ט, מידה, מחיר, וכמות )אם קונים יותר מאחד(

אנו נחזור אליכם תוך 24 שעות לקבלת תשלום ופרטים למשלוח.

קונים מתנת לידה? 

 אם ההזמנה עבור מתנה צייני זאת, וההזמנה תגיע בשקית מתנה יחד עם פתקית החלפה.
ניתן לבצע את ההזמנה בדרכים הבאות:

motekmutag@gmail.com          050-781-4005          050-781-4005     

נשמח לעמוד לישרותכם!

*חלק מהמוצרים כבר אזלו המידות
*זיכוי כספי עד יומיים בצרוף חשבונית בלבד
*החלפות\זיכויים תוך שבועיים בצרוף חשבונית בלבד

דמי משלוח:
 בתוך ביתר בעלות של 15 ₪. 

בהזמנה מעל 100 ₪, משלוח חינם!
למשלוחים מחוץ לביתר, 

נא ליצור עמנו קשר.

MotekBaby
B a b y  b o u t i q u e

הכי מו� לבייבי �ך.

יסוד העבודה 13 ביתר עילית



100% כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 3 חודשים - 3 שנים.

100% כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 5-2 שנים.

 כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 24-12 חודשים.

 כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 5-2 שנים.

אוברול פסים צבעוני 
      ללא רגלית.

פיג'מה 2 חלקים פסים צבעוני 
      ש. קצר, מכנס ארוך.

פיג'מה חלק אחד דגם כבאית  
עם רגלית.  

פיג'מה 2 חלקים מיקי מאוס  
  אדום\שחור. 

Pajamas

מק"ט: 9323  
מחיר: ₪59

מק"ט: 6149  
מחיר: ₪35

מק"ט: 2632  
מחיר: ₪55

מק"ט: 1254  
מחיר: ₪59



100% כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 24-12 חודשים.

100% כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 12 חודשים-5 שנים.

פיג'מה חלק אחד דגם ורוד 
נקודות       עם רגלית.

פיג'מה שבתי 2 חלקים 
לבנות

Pajamas

מק"ט: 8822  
מחיר: ₪55

מק"ט: 4870    
מחיר: ₪30

 כותנה, גזרה צמודה ונוחה. 
מידות: 24-12 חודשים.

פיג'מה 2 חלקים מיני מאוס  
      ורוד\אפור.

מק"ט: 6113  
מחיר: ₪35

מבצע!



100% כותנה. 
מידות: פג-18 חודשים.

קיים בדגים חד-קרן, פרחים, ודובי בנים. 
 ONE SIZE

גזרה צמודה ונוחה- 100% כותנה.
מידות: ניובורן-18 חודשים.

גזרה צמודה ונוחה- 100% כותנה.
מידות: ניובורן-18 חודשים.

שלישיית חולצות עם טיק-
סט 3 סינרים, נגד מיםטק דגם חד-קרן. 

חמישיית בגדי גוף- בנות 
דגם פילון 

זוג מכנסיים בנות- מתאימות 
לבגדי גוף דגם פילון

Summer 

מק"ט: 5639  
מחיר: ₪59

מק"ט: 6626  
מחיר: ₪35

Girls

מק"ט: 8303  
מק"ט: 8320  מחיר: ₪49

מחיר: ₪39.90



Summer 
Girls

גזרה צמודה ונוחה- 100% כותנה.
מידות: ניובורן-24 חודשים.

100% כותנה
מידות: פג-12 חודשים.

חמישיית בגדי גוף- בנות 
דגם לבבות

שלישיית חולצות עם טיק 
טק דגם פרחים.

מק"ט: 6093  
מחיר: ₪69

מק"ט: 8358  
מחיר: ₪49



100% כותנה. 
מידות: פג-18 חודשים.

שלישיית בגדי גוף דגם 
דובי בנות

Summer 

מק"ט: 8280  
מחיר: ₪49

Mix

100% כותנה
מידות: פג-18 חודשים.

שלישיית בגדי גוף דגם 
דובי בנים.

מק"ט: 8371  
מחיר: ₪49



זרה צמודה ונוחה- 100% כותנה. 
מידות: ניובורן-18 חודשים.

גזרה צמודה ונוחה- 100% כותנה. צבעים לבחירה: אדום\לבן, 
אפור\לבן, ירוק\לבן, כחול\לבן, תכלת\לבן.

 מידות: 3-24

100% כותנה
מידות: פג- 3-6 חודשים.

חמישיית בגדי גוף- בנים 
דגם טרקטורון

חולצות טיק-טק בנים דגם פסים

שלישיית בגדי גוף דגם 
ספארי בנים

Summer 

מק"ט: 6202  
מחיר: ₪59

מק"ט: 7915  
מחיר: ₪25

2 ב- ₪40

Boys

מק"ט: 8329  
מחיר: ₪49



מק"ט: 7448  
מחיר: ₪29

בצבעים שמנת, ורוד עתיק, ורוד\שמנת 
פסים. 100% כותנה- עבה ואיכותי במיוחד. 

מידות: 0-24 חודשים.

בצבעים ורוד עתיק, ורוד\שמנת פסים.
מידות: 0-24 חודשים.

שלישיית בגדי גוף

מכנס בייבי 

Summer 
Basic

קיים בצבעים ורוד קורל, ורוד עתיק. 100% 
כותנה- רך ונעים במיוחד.

מידות: 0-24 חודשים.

בגד גוף פוינטל

מק"ט: 1802  
מחיר: ₪22.90

מק"ט: 7438  
מחיר: ₪59.90



קיים בצבעים אפור, תכלת, וכחול בהיר. 
100% כותנה- רך ונעים במיוחד.

מידות: 0-24 חודשים.

גזרה צמודה ונוחה- 100% כותנה.
מידות: ניובורן-24 חודשים.

קיים בצבעים סגול\לבן, ירוק\לבן. 100% 
כותנה- רך ונעים במיוחד.

מידות: 0-24 חודשים.
בגד גוף ריבס 

בגד גוף לבן בייסיק 
ש. קצר

בגד גוף פסים

Summer 

מק"ט: 1803  
מחיר: ₪22.90

Basic

מק"ט: 4575  
מחיר: ₪22.90

מק"ט: 4305  
מחיר: ₪17.90

 3 ב -
₪45



Year-round
3 piece

מכנס, בגד גוף, קפוצ'ון. 
מידות: ניובורן-12 חודשים.

מכנס, בגד גוף, קפוצ'ון. 
מידות: ניובורן-12 חודשים.

מכנס, בגד גוף, קרדיגן. צבעים לבחירה: 
ורוד, אפור, שמנת. 

אפור וורוד במידות ניובורן-12 חד'
שמנת במידות פג-3 חד'.

חליפה 3 חלקים בצבע 
כחול פטרול

חליפה 3 חלקים בצבע 
ורוד עתיק

חליפה 3 חלקים דגם 
ריבס כפתורים

מק"ט: 6920  
מחיר: ₪89

מק"ט: 6806   
מחיר: ₪89

מק"ט: 6939   
מחיר: ₪79



100% כותנה
מידות: ניובורן-9 חודשים. 

100% כותנה
מידות: פג-9 חודשים.

אוברול אפור לבבות עם 
רוכסן דו-צדדי.

אוברול פוינטל לבן עם 
פרחים אדומים

מק"ט: 1781  
מחיר: ₪55

מק"ט: 7703  
מחיר: ₪49

רך ונעים במיוחד- 100% כותנה. 
מידות: 0-9 חודשים. 

אוברול ורוד\לבן פסים 

מק"ט: 7427  
מחיר: ₪55

100% כותנה
מידות: ניובורן-6 חודשים. 

אוברול פסים זוהרים 
ללא רגלית

מק"ט: 7315  
מחיר: ₪30

Year-round
Girl

רך ונעים במיוחד- 100% כותנה. 
מידות: 0-9 חודשים. 

אוברול קשתות

מק"ט: 5507  
מחיר: ₪55

רך ונעים במיוחד- 100% כותנה
שמיכה דו צדדי, דגם 

מק"ט: 5517  
מחיר: ₪59.90

100% כותנה
מידות: ניובורן-9 חודשים. 

אוברול פוינטל דגם 
תלתל סגול. 

מק"ט: 3334  
מחיר: ₪49



מידות: 0-18 חודשים. 

מידות: 0-18 חודשים. 

מידות: 0-18 חודשים. 

מידות: 0-6 חודשים. 

מידות: 0-18 חודשים. 

מידות: 0-18 חודשים. 

מידות: 0-18 חודשים. 
מידות: 0-9 חודשים. 

בגד גוף ש. קצר 
רקמת אפרוחים 

בגד גוף ש. ארוך עם 
אפרוחים קטנים 

מכנס לבן עם אפרוח 
מאחורה 

מכנס אפרוחים 
קטנים. 

אוברול אפרוחים 
קטנים ללא רגלית

סינר דו-צדדי דגם 
אפרוחים

כובע דו-צדדי דגם 
אפרוחים

אוברול צהוב\לבן מכנס צהוב פסים. 
פסים עם ברווז. 

מק"ט: 9210  
מחיר: ₪29

Year-round
סדרת האפרוחים של

 
לאפרוח הקטן שלך. 
עכשיו ב20% הנחה 

עשוי מ100% כותנה עבה ואיכותית. רך ונעים במיוחד.

מק"ט: 9208  
מחיר: ₪29

מק"ט: 9212  
מחיר: ₪32.90

מק"ט: 3334  
מחיר: ₪29

מק"ט: 9204  
מחיר: ₪45

מק"ט: 9216  
מחיר: ₪17.90

מק"ט: 9215  
מחיר: ₪19.90

מק"ט: 9213  
מחיר: ₪32.90

מק"ט: 9205  
מחיר: ₪49



מידות: פג-6 חודשים. )אזל 0-3(

100% כותנה, גזרה צמודה ונוחה.
מידות: 0-6 חודשים.

שלישיית בגדי גוף 
בנים ש. ארוך. 

אוברול אפור כהה דגם 
מעויינים

100% כותנה
מידות: פג-12 חודשים. )אזל 0-3(

שלישיית בגדי גוף בנות 
ש. ארוך.

מק"ט: 8377  
מחיר: ₪59

Year-round

מק"ט: 8403  
מחיר: ₪59

מק"ט: 5565  
מחיר: ₪55



Year-round

מידות: 0-6 חודשים.

מידות: 0-18 חודשים.

מידות:ניובורן-9 חודשים.

100% כותנה 
מידות:פג-9 חודשים.

אוברול פסים צבעוני 

סינר דו צדדי דגם פסים 
צבעוני

כובע קשר דגם פסים צבעוני

אוברול פסים ריבס תכלת\
לבן עם כיס

אוברול לבן וופל עם 
חיות קטנות

מק"ט: 2404  
מחיר: ₪55

מק"ט: 4211  
מחיר: ₪19.90

מק"ט: 3419  
מחיר: ₪55

מק"ט: 3328  
מחיר: ₪49

מק"ט: 4212  
מחיר: ₪17.90



Summer
Girls

מידות: T2-0 חודשים.
)אזל מידות 6-12 ו12-18(

מכנס שבתי פסים מטלי 

מק"ט: 3244  
מחיר: ₪50

קיים בצבעים ורוד ואפור.
מידות:3-24 חודשים. 

)אזל 3 חד' ו24 חד' בורוד(.

מידות:3-24 חודשים. 
)אזל 3 חד' ו24 חד' בורוד(.

חולצת טריקו עם טול 
בשרוול 

חולצת נצנץ צבע ורוד 
קורל. 

מק"ט: 9694  
מחיר: ₪35

מידות:3-24 חודשים.

סט בגד גוף אפור\זהב עם 
מכנס ורוד מנומר 

מק"ט: 8925  
מחיר: ₪45

מק"ט: 2629  
מחיר: ₪35



Summer
Girls

מידות:3-24 חודשים.

אוברול קצר ג'ינס עם נקודות

מק"ט: 8578  
מחיר: ₪69

מידות:3-24 חודשים.

אוברול קצר פסים בנות 
עם פפיון 

מק"ט: 1787  
מחיר: ₪59

מידות:3-24 חודשים. )אזל 12 ו18 חד'( 
מידות גדולות- מומלץ לקחת מידה 

פחות מהרגיל.

חצאית פסים בייבי עם 
תחתון מחובר

מק"ט: 5171  
מחיר: ₪39.90



Summer
Girls

מידות:3-24 חודשים.
)אזל 3 ו6 חד'(

אוברול קצר בנות ורוד 
לבן פסים

מק"ט: 3007  
מחיר: ₪45

מידות:3-24 חודשים.

אוברול קצר בנות משובץ 
דגם צפרדע 

מק"ט: 2317  
מחיר: ₪50

מידות:3-6 חודשים.

סט שמיכה קייצי עם טול + אוברול 
 .FIRST IMPRESSIONS .קצר חגיגי

מתנה מושלמת! 

מק"ט: 1157  
מחיר: ₪69

מידות:0-2T חודשים.
)אזל 6-12, 12-18.(

שמלה תכלת מודגם + 
מכסה לטיטול תואם. 

מק"ט: 3432  
מחיר: ₪55



Summer
Boys

מידות:3-24 חודשים.

אוברול קצר בנים משובץ 
עם צווארון 

מק"ט: 0714  
מחיר: ₪65

מידות:6-18 חודשים. )מידות גדולות(

סט בנים של CARTERS עם 
חולצה גברית עם הדפסים 
קטנים + מכנס קצר ירוק. 

מק"ט: 4011  
מחיר: ₪59

מידות:9-24 חודשים.

אוברול קצר בנים לבן\
פסים תכלת 

מק"ט: 1116  
מחיר: ₪65



Summer
Mix

קיים בצבעים אדום\צהוב. 
מידות:0-18 חודשים.

מידות מאד קטנות- מומלץ לקחת לפחות 
מידה אחת גדולה יותר.

מק"ט: 3421  
מחיר: ₪55

מידות:3-12 חודשים.

מק"ט: 0698  
מחיר: ₪59

אוברול קצר בנים\בנות עם 
OONA BABY .כפתורים מעץ

אוברול קצר בנים אדום\אפור 
עם דובי בכיס 



Baby Dreams

קיים בצבעים ורוד בייבי, ורוד עתיק, 
אפור, טורקיז. 

מידות 0-3, 3-6, 6-9 חד'

מק"ט: 6369  
מחיר: ₪180

חליפת סריג דגם זיג זג 

קיים בצבעים ורוד עתיק, אפור, טורקיז. 
מידות 0-3, 3-6, 6-9 חד'

מק"ט: 6469  
מחיר: ₪120

חליפת סריג קצר יוקרתי

חליפת סריג חגיגית + כובע תואם מכותנה 
איכותית ונעימה. בצבעים אפור, תכלת, שמנת. 

נשארו מידות ניובורן בלבד

מק"ט: 6064  
מחיר: ₪120

חליפת סריג פסים

מבצע!
₪180

חדש! 

חדש! 



Baby Dreams

חליפת סריג חגיגית + כובע תואם מכותנה 
איכותית ונעימה. קיים בצבעים אפור, שמנת. 

מידות 3-6, 6-9 חד' 

מק"ט: 6366  
מחיר: ₪120

שמיכת כותנה יוקרתית בסריגה עדכנית.

מק"ט: 7567  
מחיר: ₪105

מידת ניובורן,

חליפת סריג בשילוב תחרה
שמיכת סריג לבנה- מיוחד לברית.

חליפת סריג אוברול לבן 
לברית + כובע תואם

מבצע!
₪180

מק"ט: 6367  
מחיר: ₪130



 Accessories

מתאים ל 0-6 חד', קיים בצבעים 
לבן, אפור, ורוד

מק"ט: 8572  
מחיר: ₪16.90

קיים בצבעים תכלת, ורוד בייבי, ורוד 
עתיק, טורקיז, אפור.

גרב קיץ אלגנט

מחזיק מוצץ סרוג

גודל כ110*80 ס"מ קיים בצבעים ורוד בייבי, 
ורוד עתיק, אפור, שמנת, טורקיז.

מק"ט: 5846  
מחיר: ₪135

שמיכת סריג קייצית דגם תחרה.

סריגה איכותית ומיוחדת בשילוב פונפונים 
יוקרתיים. גודל כ110*80 ס"מ.

צבעים: ורוד בייבי, ורוד עתיק, אפור, 
טורקיז, כחול ג'ינס

מק"ט: 4665  
מחיר: ₪119

שמיכת סריג פונפון

בסריגה כותנתית עם דוגמא מחוררת ואוררית.
צבעים: ורוד בייבי, ורוד עתיק, אפור, שמנת, 

טורקיז, כחול ג'ינס
מתאים מגיל לידה. קיים במידות ניובורן, 0-3 

מק"ט: 9563  
מחיר: ₪49

כובע ניובורן קיצי
מק"ט: 

  מחיר: ₪36



 יסוד העבודה  13/3| לתיאום: 050-781-4005 
שעות פתיחה: א'-ה' 20:00-22:00, ב' וד' 10:30-13:00

אסטרטגיה:

עיצוב ומיתוג:


