
מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב. י
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כרית לב
 מק״ט 00174

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

תחתיות חיוך
   מק״ט 00132

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%91/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%9a-2/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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צדפי שוקולד
  מק״ט 00267

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

שוקולד ליום האהבה
   מק״ט 00281

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-2/
WWW.MKBLEV.CO.IL
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
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צדפי שוקולד בלגי
  מק״ט 0003

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

פינוק מתוק
    מק״ט 00602

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a6%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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צדפי שוקולד פרחים
   מק״ט 00282

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

צדפי שוקולד לבבות
    מק״ט 00287

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a6%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%a2%d7%a0%d7%a7/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a6%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%a2%d7%a0%d7%a7-2/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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תיק כלי רחצה
   מק״ט 41802

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

תחתיות נשים
    מק״ט 00679

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a8%d7%97%d7%a6%d7%94/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%96-4-%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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ספל אהבה בשפע
    מק״ט 00648

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

מלח, בוץ וקרם
     מק״ט 90006

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a1%d7%a4%d7%9c-%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%a2/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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מראה מעוצבת 8 דגמים
     מק״ט 00159

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%91%d7%aa/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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ארנק מ. מפתחות
8 דגמים מק״ט 00151       י

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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 ספל נשים סדרת הולי
     מק״ט 00229 / 00230 / 00231 / 00233 / 00227 / 00237

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%a1%d7%a4%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%99-1/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL
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ק מגנטים
00283 | 00598 | 00110 | 00203

למעבר למוצר באתר לחצו כאן >>

    למתנות אהבה נוספות באתר לחצו כאן >>

מינימום רכישה 500 ₪ לא כולל משלוח ומיתוג

 WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב |י

https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%96-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%94/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product/%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%96-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
https://www.mkblev.co.il/product-category/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94/
WWW.MKBLEV.CO.IL


מקום קטן בלב. רכשתם מתנות. תרמתם לקהילה. עשיתם טוב
WWW.MKBLEV.CO.IL | 072-3977053 | 073-7313515

WWW.MKBLEV.CO.IL

