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.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
49 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
50 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
51 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
52 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
53 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
54 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

 דפי צביעה- פו הדוב
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55 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
56 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
57 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
58 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
59 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
60 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
61 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
62 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
63 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

  דפי צביעה- מיקי ומיני והחברים

 

 

 

 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
64 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
65 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
66 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
67 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
68 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
69 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
70 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
71 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
72 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
73 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
74 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
75 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
76 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 דפי צביעה- בעלי חיים
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77 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
78 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
79 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
80 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
81 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
82 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
83 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
84 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
85 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
86 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
87 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
88 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
89 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 דפי צביעה- כלי רכב
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90 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
91 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
92 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
93 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
94 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
95 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
96 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
97 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
98 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
99 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
100 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
101 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 דפי צביעה- תותית

 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
102 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
103 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
104 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
105 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
106 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
107 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
108 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
109 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
110 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/


 

 
111 

.דפי צביעה להדפסה  
.חרדיתכשר לאישה ההמרחב ה -' לב אם'    

.ישירות לאימל שלךבאתר כשר או כתבות ותוכן איכותי   

levem.com@gmail.com להצטרפות למגזין 

Lev-em.com :לאתר 

 

---סוף  ----  

 

 בהצלחה ובהנאה

 

 

 ופסח כשר ושמח

 

 טובי

mailto:levem.com@gmail.com
http://www.lev-em.com/

