
קטלוג מתנות ראש השנה 2017



2

קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   1   

דגם קופסא של פעם
4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 85 גרם

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(
  חרוב )טחינה(    שוקולד  )טחינה(

  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(
 פטרוזיליה )טחינה(   טוסקנה )טחינה(

 בוטנים )טחינה(

מארז עץ יוקרתי,   3   

דגם קופסא של פעם
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

4 סוגי טחינה גולמית בטעמים 
בצנצנת לבחירה 85 גרם

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(
  חרוב )טחינה(    שוקולד  )טחינה(

  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(
 פטרוזיליה )טחינה(   טוסקנה )טחינה(

 בוטנים )טחינה(

מארז עץ יוקרתי,   2  

דגם תיבת נשיאה
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל 

5 סוגי טחינה גולמית בטעמים 
בצנצנת לבחירה 25 גרם:

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(  
  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה( 

   פסטו )טחינה(   שומשום מלא )טחינה(   
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה(.
חלבה בטעמים בצנצנת 180 גרם  

לבחירה טעם אחד:
  קרם אגוזי לוז )חלבה(    פקאן סיני )חלבה(   

 פולי קפה )חלבה(    חלבה בטעם של פעם

79 ש"ח

109 ש"ח

149 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   4   

דגם תיבה מהודרת
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל 

כפית דבש דקורטיבית
דבש פרחי בר 250 גרם 

ממרח טחינה וסילאן 220 גרם
ממרח ארטישוק עגבניות 200 גרם

מארז עץ יוקרתי,   5   

דגם תיבה מהודרת
שיכר לבחירה טעמים פסיפלורה/  רימון 750 מ"ל 

3 סוגי חלבה\טחינה גולמית 
בטעמים בצנצנת לבחירה 180 גרם: 

 קרם אגוזי לוז )חלבה(    פקאן סיני )חלבה(   
  פולי קפה )חלבה(    חלבה בטעם של פעם(  

 זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(  
  חרוב )טחינה(    שוקולד  )טחינה(   

  פסטו )טחינה(   שומשום מלא )טחינה(   
  פטרוזיליה )טחינה((   טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה( 

129 ש"ח

199 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   6   

דגם תיבת נשיאה
ממרח טחינה וסילאן 220 גרם

דבש פרחי בר 250 גרם
ממרח ארטישוק עגבנית 220 גרם

ממרח זיתים שחורים וחציל 220 גרם

מארז עץ יוקרתי,   7   

דגם תיבת נשיאה
דבש טהור מפרחי בר 125 גרם
ממרח סילאן תמרים 125 גרם

"שטרודל" מעדן תפוחי עץ דבש וקינמון

מארז עץ יוקרתי,   8   

דגם תיבת נשיאה
דבש טהור מפרחי בר 125 גרם
ממרח סילאן תמרים 125 גרם

"שטרודל" מעדן תפוחי עץ דבש וקינמון
שוקולד דה קרינה שברי שוקולד עם פולי קקאו

91 ש"ח

74 ש"ח

84 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   9   

דגם תיבת נשיאה
דבש פרחי בר 120 גרם

ממרח טחינה ודבש 220 גרם
קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 250 גרם

מקל דבש דקורטיבי

מארז עץ יוקרתי,   10   

דגם תיבת נשיאה
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 גרם

דבש פרחי בר 120 גרם
ממרח טחינה ודבש 220 גרם

קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 250 גרם

74 ש"ח

108 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   11   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

3 סוגי ממרחים לבחירה 185 גרם:
   איולי צ'יפוטלה        איולי קציפת חרדל ולימון כבוש 

   עגבניות מיובשות  פסטו      פלפל צ'ומה 
   קרם פלפלים קלויים  צ'ימצ'ורי      קציפת ארטישוק

   פסטו       ממרח לימון כבוש      איולי שום קציפת 
   ארטישוק ומחית כהמין )תוספת 3 שקלים(

מארז עץ יוקרתי,   12   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

2 שוקולדים לבחירה מיי-גודיס:
  טופז - צימוק בעיטוף שוקולד חלב.

 ספיר - בוטן בעיטוף שוקולד חלב
 ספיר - כריות במילוי נוגט עטוף

 ענבר - שקד בעיטוף שוקולד מריר
 ספיר - נפוליטנים משקולד מריר 70% מוצקי קקאו.

 ענבר - לוזבעיטוף שוקולד מריר
 ענבר - פאקן בעיטוף שוקולד מריר

 ענבר - ליקר בעיטוף שוקולד מריספיר - קשיו עיטו

מארז עץ יוקרתי,   13   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

קונפיטורת רימון תות 240 גרם
ממרח טחינה ודבש 220 גרם

מעדן תפוח אגס 230 גרם

139 ש"ח129 ש"ח

96 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   14   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

כפית דבש דקורטיבית
דבש טהור מפרחי בר 120 גרם

2 גלילים ממותגים עם מילוי משתנה
  שוקולד לבחירה

  דובשנית

מארז עץ יוקרתי,   15   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל
2 גלילים ממותגים עם מילוי משתנה

  שוקולד לבחירה
  דובשנית

חלבה בצנצנת לבחירה 180 גרם
  קרם אגוזי לוז )חלבה(

  פקאן סיני )חלבה(
  פולי קפה )חלבה(

מארז עץ יוקרתי,   16   

דגם תיבת תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

רוטב צ'ילי שום 280 מ"ל
שמן זית ישראלי כתית מעולה 250 מ"ל

128 ש"ח
119 ש"ח

142 ש"ח



8

קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   17   

דגם מעמד תבלינים
קונפיטורת רימון תות 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת משמש 125 גרם

מארז עץ יוקרתי,   18   

דגם תיבת נשיאה
4 סוגי חלבה/טחינה גולמית בטעמים

בצנצנת לבחירה 180 גרם
  קרם אגוזי לוז )חלבה(    פקאן סיני )חלבה( 
  פולי קפה )חלבה(    חלבה בטעם של פעם 

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(    חרוב )טחינה( 
  שוקולד )טחינה(    פסטו )טחינה( 

  שומשום מלא )טחינה(    פטרוזיליה )טחינה( 
  טוסקנה )טחינה(    בוטנים )טחינה(

56 ש"ח

138 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   19   

דגם תיבת אוצר
כפית דבש דקורטיבית

דבש מפרחי בר 60 גרם
שמן זית ישראלי כתית מעולה 250 מ"ל

5 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם
  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(

  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה(
  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(

  בוטנים )טחינה(

מארז עץ יוקרתי,   20   

דגם תיבת אוצר
שמן זית ישראלי כתית מעולה 250 מ"ל

3 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 85 גרם
  זעתר )טחינה(  

  צ'ילי חריף )טחינה(
  חרוב )טחינה(  

  שוקולד )טחינה(
  פסטו )טחינה(  

  שומשום מלא )טחינה(
  פטרוזיליה )טחינה(  

  טוסקנה )טחינה(
  בוטנים )טחינה(

99 ש"ח

119 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   21   

דגם תיבת אוצר
כפית דבש דקורטיבית

4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם
  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(    חרוב )טחינה(  

  שוקולד )טחינה(    פסטו )טחינה(  
  שומשום מלא )טחינה(    פטרוזיליה )טחינה(  

  טוסקנה )טחינה(    בוטנים )טחינה(
קונפיטורת רימון תות 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת משמש 125 גרם

מארז עץ יוקרתי,   22   

דגם תריסים
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 גרם

כפית דבש דקורטיבית
4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(    חרוב )טחינה(  
  שוקולד )טחינה(    פסטו )טחינה(  

  שומשום מלא )טחינה(    פטרוזיליה )טחינה(  
  טוסקנה )טחינה(    בוטנים )טחינה(

כלי לאחסון דבש בצורת רימון
קונפיטורת רימון תות 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת משמש 125 גרם

99 ש"ח

149 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

229 ש"ח

199 ש"ח

מארז עץ יוקרתי,   23   
דגם תיבת נשיאה

בקבוק תישבי קברנה סירה 750 גרם
כפית דבש דקורטיבית

4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם
  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(    חרוב )טחינה(  

  שוקולד )טחינה(    פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(    בוטנים )טחינה(

3 סוגי חלבה בטעמים בצנצנת 180 גרם לבחירה:
  קרם אגוזי לוז )חלבה(   פקאן סיני ) חלבה( 

  פולי קפה )חלבה(   חלבה בטעמים של פעם
קונפיטורת רימון תות 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת משמש 125 גרם

מארז עץ יוקרתי,   24   
תיבת נשיאה

בקבוק תישבי קברנה סירה 750 גרם
כפית דבש דקורטיבית

4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם
  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(    חרוב )טחינה(  

  שוקולד )טחינה(    פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(    בוטנים )טחינה(

ממרח טחינה וקקאו / דבש / סילאן 220 גרם
ממרח ארטישוק עגבניות 200 גרם

ממרח זיתים שחורים וחציל 200 גרם
קונפיטורת רימון ותות 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת משמש 125 גרם
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז ממותג,   25   

גליל עם מיתוג אישי
קונפיטורת רימון 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת תפוח וקינמון 125 גרם

מארז ממותג,    26   

גליל עם מיתוג אישי
קונפיטורת רימון 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת תפוח וקינמון 125 גרם

4 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 25 גרם
  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(  

  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה(  
  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה(

מארז ממותג,   27  

גליל עם מיתוג אישי
קונפיטורת רימון 125 גרם

דבש פרחי בר 125 גרם
קונפיטורת תפוח וקינמון 125 גרם

קונפיטורת משמש 125 גרם

69 ש"ח
52 ש"ח

69 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז ממותג,   28   

גליל עם מיתוג אישי
2 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 180 גרם

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(  
  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה(  

  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה(
2 סוגי חלבה בטעמים 180 גרם

  קרם אגוזי לוז )חלבה(   פקאן סיני )חלבה( 
  פולי קפה )חלבה(   חלבה בטעם פעם

מארז ממותג,    29   

גליל עם מיתוג אישי
2 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 85 גרם

  זעתר )טחינה(  
  צ'ילי חריף )טחינה(  

  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה(  
  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה(

מארז ממותג,   30  

גליל עם מיתוג אישי
3 סוגי דבש בטעמים בצנצנת 

60 גרם לבחירה:
  דבש טהור

  דבש רימונים
  דבש תפוחים

40 ש"ח
126 ש"ח

42 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז ממותג,   31   

גליל עם מיתוג אישי
2 סוגי טחינה גולמית בטעמים בצנצנת לבחירה 180 גרם

  זעתר )טחינה(    צ'ילי חריף )טחינה(  
  חרוב )טחינה(    שוקולד )טחינה(  

  פסטו )טחינה(    שומשום מלא )טחינה(  
  פטרוזיליה )טחינה(    טוסקנה )טחינה(  

  בוטנים )טחינה(
חלבה בטעמים 180 גרם לבחירנ:

  קרם אגוזי לוז )חלבה(   פקאן סיני )חלבה( 
  פולי קפה )חלבה(   חלבה בטעם פעם

מארז ממותג,    32   

גליל עם מיתוג אישי
בקבוק וודקה גרייגוס 200 מ"ל

מארז ממותג,   33  

גליל עם מיתוג אישי
בקבוק תישבי קברנה סירה 750 מ"ל

52 ש"ח
98 ש"ח

79 ש"ח
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קטלוג מתנות ראש השנה 2017

*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז ממותג,    34   

גליל עם מיתוג אישי
3 סוגי ממרחים לבחירה 185 גרם

  איולי צ'יפוטלה
  איולי קציפת חרדל ולימון כבוש עגבניות מיובשות

  פסטו    פלפל צ'ומה   
  קרם פלפלים קלויים    צ'ימצ'ורי 

  קציפת ארטישוק   פסטו 
  ממרח לימון כבוש   איולי שום 

  קציפת ארטישוק ומחית כמהין )תוספת של 3 שקלים(

מארז ממותג,   35  

גליל עם מיתוג אישי
ממרח טחינה ודבש 220 גרם

קונפיטורת רימון 250 גרם
גרפה בוטיק 250 גרם

126 ש"ח

76 ש"ח
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*ניתן להחליף את הטעמים *המוצרים מיוצרים כחול לבן *הכשרות על המוצרים היא בד"צ *התמונות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים קלים במארזים * המחירים אינם כוללים מע"מ והובלות  *ט.ל.ח

תרומה לקהילה |  כל המארזים ואריזת 
התכולה מיוצרת בבית אור אביבה - 
עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל .

מארז עץ יוקרתי,   36   

דגם תיבת נשיאה
3 גלילים ממותגים

עם תוכן משתנה

מארז ממותג,   37   

גליל עם מיתוג אישי 
עם תוכן משתנה

109 ש"ח

28 ש"ח28 ש"ח28 ש"ח


