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בחזרה ללימודיםבחזרה ללימודים

בישראל  הגדולה  הרשת  שהינה  קרביץ 
לביה’’ס,  החזרה  לקראת  ציוד  בתחום 
תמהיל  הרחבת  של  מהלך  השנה  מובילה 
סניפיה  ב-80  המשווקים  המוצרים 
תציע  השנה  הארץ.  ברחבי  הפרושים 
12,000 פריטים שונים   - מ  קרביץ למעלה 
עברו  אשר  הישראלי  התקן  בתו  העומדים 

את כל הבדיקות והאישורים הקפדניים.
לתלמיד  ההוצאה  קרביץ,  הערכת  פי  על 
לחזרה  ציוד  לקניית  יסודי  ספר  בבית 
שקלים,  בכ-350-400  מוערכת  לביה’’ס 
ספר  בבית  לתלמיד  הממוצעת  וההוצאה 

תיכון מוערכת בכ- 450-550 שקלים.
בקטגוריית תיקי בית הספר מציעה השנה 
 40 מ  למעלה  של  רחב  תמהיל  קרביץ 
לבית  וילקוטים  תיקים  של  שונים  מותגים 
הספר ולגן במחיר של החל מ - 25 שקלים. 
והמותגים  היצרנים  החברות,  מיטב  של 
קיטי,  הלו  אדידס,   ,KAPPA קל-גב,  ובהם 
דיקאין  גאנספורט  פרנק  פול  איסטפק, 

ריפקארל ניקי מודן אקספלור ועוד.
בית  תיקי  בתחום  השנה  הבולט  הטרנד 
המיועדים    X לייט  טרולי  תיקי  הם  הספר 
לתלמידי כיתות א’ וב’ הטרולי לייט  X הינו 
תיק אורטורפדי על גלגלים עם תא מתרחב 
בתיק  מדובר  מזון.  לאחסון  תרמי  ותא 
המוצע  בלבד,  גרם   950 של  במשקל  קל 
כוכבי  מיטב  עם  ודוגמאות  צבעים  במגוון 
הילדים ובהם בוב ספוג, מכוניות, הלו קיטי, 
סופיה,  הנסיכה  נסיכות,  שלגיה,  מטוסים, 
עיצובים  וכן  מאוס  ומיקי  מיני  טינקרבל, 

גנרים פרפרים ולבבות וכו’...

התיקים  בתחום  המוביל  המותג 
הגב  עם  גב  קל  הוא  האורטופדיים 
גב  קל  ילקוטי  של  ייחודם  האורטופדי. 
מותאמת  התיק  של  המנשא  במערכת  הוא 
להקל  מנת  על  התלמיד  גב  ומבנה  לגובה 

נזקים  ולמנוע  עליו 
העלולים  גופניים 
מנשיאה  להיגרם 
השילוב  נכונה.  לא 
המבנה  של 
הייחודי  האנטומי 
התיק  גב  של 
הכיוון  ואבזמי 
מקנים  והמתיחה- 
והתאמה  יציבות 
האנטומי  הגב  לגב. 
תמיכה  מספק 
בעזרת  לגב  מלאה 
מרופדות  כריות 
ברשת  המצופות 
למניעת  אוורירית 

של  משולבת  מערכת  ע’’י  ומיוצב  הזעה 
בהתאמה  מעוצבות  חומרים.הכותפות 
עומס  חלוקת  להשגת  הכתף  למבנה 
ברשת  ומצופות  היטב  מירבית,מרופדות 
רב שכבתית.בנוסף, מצוייד התיק במערכת 
יציבות  להשגת  לתחתית  הגב  בין  ייצוב 
הוא  גב  קל  של  הלהיט  השנה  מירבית. 
אולטרא לייט X וכן טרולי לייט X המוצע 
עד   189 של  במחיר  ודמיות  צבעים  במגוון 

 ₪ 259
הספר  בית  תיקי  כי  להדגיש  חשוב 

אחריות  עם  מוצעים  בקרביץ,  המשווקים 
מורחבת לשלש שנים )זאת לעומת אחריות 
מערך  בנוסף,  בענף(  כמקובל  לשנה 
מציע  קרביץ  של  הקנייה  אחרי  השירות 
גם אפשרות לתיק חלופי במקרה בו התיק 

דורש תיקון.
קרביץ  מציעה  עוד 
כיתות  לתלמידי 
התיקים  את  ב’  א’ 
של  האורטופדים 
הילדים  מותג 
המוצעים  ניקי, 
בקרביץ  בבלעדיות 
 279 של  במחיר 

שקלים. 
 I TROLY-ה תיקי 
גב  קל  של 
לילד  מאפשרים 
אחריו  ל’’גלגל’’ 
במקום  התיק  את 
על  אותו  לסחוב 
לכל  רגיל  תיק  כמו  נראה  טרול  תיק  הגב. 
, ובנוסף יש לו גלגלים בתחתית ומוט  דבר 
לילד לסחוב  והוא מאפשר  אחיזה מתקפל 

על  מכביד  ואינו  כבדים  משקלים  בקלות 
הגב.ובנוסף תיק הטרול מתפרק והופך ע”י 
לשמירה  אורטופדי  לתיק  פשוטה  פעולה 
מידות   3 למעשה  הילד.ומציע  של  גבו  על 
– שיכול לשמש כתיק אוכל. תיק:תיק קטן 

שמיועד  כתיק  לשמש  יכול   – בנוני  תיק 
לחוגים ו/או לימים קצרים )עם פחות דברים 
לסחוב( ותיק גדול – למערכת שלמה.מחירי 

ה – I TROLY   החל מ- 249 שקלים.

מציעה  יותר  הגבוהות  בכיתות  לתלמידים 
המותג  של  ”זרוקים”  תיקים  מגוון  קרביץ 
 – האהוב  הדגם  עם   JANSPORT המוביל 
צבעים  במגוון  שמוצע   .’’SUPERBREAK’‘
עדכניים וכולל גם תא לנשיאת מחשב נייד. 
של  במחיר  מוצעים   JANSPORT-ה תיקי 

החל מ-169 שקלים.

מותג  את  קרביץ  מהשנה  מייצגת  עוד 
  EASTPACK באירופה  המצליח  התיקים 
שיוצע      OUT OF OFFICE המצליח  בדגם 
תיק  בקניית  לפיו  בקרביץ  בלעדי  במבצע 
יינתנו אוזניות קשת במתנה בכל קניית תיק 

של איסטפק . )שווי המתנה 129 שקלים(. 

חוזרים ללימודים עם קרביץ
סל קניות לבית ספר יסודי מוערך בכ-370 שקלים בממוצע

חברת ”שוגון” מציעה מגוון רחב של תיקים 
העונה לכל צורך ובמחירים נוחים במיוחד.

מציעה  הקרובה,  הלימודים  שנת  לקראת 
החברה מבחר תיקים איכותיים לבני הנוער 
ומרופדת,  נוחה  גב  במערכת  המצוידים 
כתפיות מרופדות וידית אחיזה. כל התיקים 
המתאים  מיוחד  תא  תאים:  מספר  בעלי 
אורגנייזר  תא  לספרים,  או  נייד  למחשב 
יציאה מיוחדת  מיוחד, תא נסתר לנייד עם 
המיועדים  בצדדים  רשת  וכיסי  לאוזניות 

לבקבוקים.  
מחירי תיקי נוער וסטודנטים: 50-120 ₪.

ומאז   ,1986 בשנת  הוקמה  ”שוגון”  חברת 
ומייצאת  מייבאת  מייצרת,  מפתחת,  היא 
– תיקי נסיעות, תיקי  מגוון רחב של תיקים 
גב, תיקי טיולים, תיקי רחצה, תיקי ספורט, 
תיקי  מחשב,  תיקי  וכנסים,  עסקים  תיקי 

חיילים וכן תיקים ייעודיים שונים. 
עור  מוצרי  במגוון  החברה  מתמחה  בנוסף, 
לשימוש אישי ומשרדי, כגון ארנקים, תיקי 
ויומנים  אלבומים  שולחן,  אביזרי  עסקים, 

ונרתיקים  מפתחות  מחזיקי  יוקרתיים, 
שונים.
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בשוגון לא מתפשרים 
על איכות בגלל המחיר

רשת שילב משיקה קולקצייה 
רחבה של תיקי חזרה לגן

של  תיקים  במגוון 
המותג שילב עם חיות 
וחיוכים ב-29.90 ש״ח, 
המותג  של  תיקים 
ב-69.90  סימפלי-גוד 
 79.90 במקום  ש״ח 
לחודש אוגוסט, ותיקי 
גן קלאסיקות סיפורים 
סמארט  בייבי  של 
במקום  ש״ח  ב-49.90 
לחודש  ש״ח   89.90

אוגוסט.


