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 תוכן עניינים 
 

    ר...כישנ קצת –הקדמה עלינו 

 

 

 תורמים לקהילה -דוגלים בנתינה 

 

לפעמים המתנה היא רק   –מיתוג 

 ... תירוץ

 
 

 על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג 

 

מארזי יינות, מעדני גורמה, שמני  

 זית, שוקולדים ועוד דברים טובים 

 

 מארזי מתנה לבית 

 

 תשורות קטנות 
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2202 ב"שפ הת קטלוג מתנות פסח    
 

 . 2022  בהתשפ" פסח לעסקים   אולגיפטס לקטלוג המתנות של  ברוכים הבאים

דול של מתנות מקוריות ומארזי שי חדשים במבחר  בחר גמ כיל הקטלוג השנה עשיר ומגוון מאי פעם, ומ 

כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה על איכות, עיצוב המארז והובלה  .תקציבים ותחומי עניין

 נוחה ללקוח.  

 

 קונים בטוח 

 מקפידה על כל הנחיות הריחוק וההיגיינה בעבודה בצל קורונה, חברתנו

 .הפרטניים לבתי העובדים והלקוחות לוחיםש והמ מיוחד על תחום האריזות בדגש 

 
 

 בוחרים אולגיפטס בגלל: 

 אנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מתנה וחבילות שי   - המומחיות 

 לנו מגוון מוצרים רחב ומקורי באיכות ללא פשרות - המבחר 

 מבחר מתנות איכותיות במחירים מצוינים  –המחירים  

 הפתרונות המושלמים לצרכים היחודיים שלכם  התאמתלישי שירות אדיב, מקצועי וא –השירות  

 

 לחגים, בכל רחבי הארץ אנו מספקים מדי שנה עשרות אלפי מארזי שי 

 

 נשמח לייעץ לכם בבחירת המתנה שתעשה לכם וללקוחותיכם את החג, ולתת לכם רעיונות מקוריים 

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 בברכה,

 AllGiftsצוות 

 אז"ת חולון. 34החופר 

 03-9416053טל':     

 sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 

 

 המתנה המושלמת בשבילכם 

 הנחות על כמויות גדולות.  

 בי רוב המוצרים )בתשלום נוסף(על ג החבר ניתן להוסיף לוגו 

 

    www.Allgifts.co.il: את כל המוצרים שלנו תמצאו באתר

 . 03-9416053/4טלפון , אז"ת חולון 34להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה החופר ניתן 

mailto:sales@allgifts.co.il
mailto:sales@allgifts.co.il
http://www.allgifts.co.il/
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 דוגלים בנתינה ותורמים לקהילה

 

 ם טוב לקהילה עושי -דים משמחים את העוב

מ, רואים חשיבות רבה בתרומה לקהילה. מאז  "לצד פעילותינו העסקית, אנו בחברת אולגיפטס יבוא ושיווק בע

מקפידה החברה לתרום לקהילה באמצעות שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתהליך אריזת  , הקמתה

   . המוצרים

 

 תרומה לקהילה: מתנות שעושות טוב

כולל עובדים עם צרכים מיוחדים המתנסים לראשונה בעבודה  האריזה שלנוצוות מצית לפחות מח

 .מחוץ למפעל מוגן בחברת אולגיפטס בסביבה תומכת הכוללת חניכה אישית וליווי אישי

 . י עובדים עם צרכים מיוחדים"כרטיסי ברכה עם ציון שנארזו ע ג המארזים יצורפו"ע 

גם תרומה לעמותת  שלום על העבודה  בר לת עים מ מארזי שווים הנכללים בערכות כולל 

 .שווים שמוקצית לפעילות רווחה לעובדים במהלך השנה

 

 עמותת שווים 

במטרה להקים ולנהל מפעלים  , 1985עמותת שווים הוקמה בשנת 

מוגנים עבור ציבור נפגעי הנפש בישראל בכדי לתת מענה לאלה  

וסי  ית דפיהקנ תוך, שאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה החופשי

התנהגות נורמטיביים הנדרשים במקום עבודה כחלק מהתהליך  

מפעלים   8עם , כיום שווים היא העמותה הגדולה בתחום זה. השיקומי

 . משתקמים 600-ברחבי הארץ וכ
 

 בזכותכם הם שווים עם חיוכים 

ו בשנים  רו לנשם אפהכנסות מכירת. אנו מודים לכל לקוחותינו שרכשו את מארזי עמותת שווים במהלך השנה

 . האחרונות להעניק לעובדי שווים מסניף חולון, איתו אנחנו עובדים, ימי כיף. ועל כך יעידו התמונות המקסימות

 2013קיץ  -  2000בילוי והנאה בפארק המים ימית  ,יום של כיף

        
 2014קיץ   -בירושלים  ,יום כיף
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 אתם קונים והם נהנים
 2015קיץ   – ליזרעא בעמקטיול     

    
 2016אביב  – טיול לצפון

     
 2017 אביב –טיול לצפון 

    
 2019טיול לחוות החופש 

         
  

 בעזרתכם נוכל גם השנה להמשיך לעזור ולתרום

   .לאנשים מיוחדים אלו

    תרומה לקהילה ועל עמותת שווים באתר שלנו... על דעו

mailto:sales@allgifts.co.il
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http://www.allgifts.co.il/Article.aspx?articleID=17
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 לפעמים המתנה היא רק תירוץ... –מיתוג 

 

 ת:אנחנו מתמחים במיתוג המתנות לחג בצורה אסטתית, יעילה, מהירה ובעלות נוחה. מספר דוגמאות קטנו 

 

 
 מיתוג עיטופים לחג 

 

   
 מיתוג מארז קרטון  מיתוג מארז עץ מיתוג צנצנת נשיקות 

 

   

 מיתוג כרטיס ברכה מיתוג גלילים ליין מיתוג טבלת שוקולד 

 

 

 

 התקשרו או שלחו לנו מייל ונראה לכם כיצד להוסיף את הלוגו והמסר שלכם על המתנות לראש השנה.
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 קטלוג בים בל המשועל מוצרי המזון 
 

. את המוצרים  , משק פתורה'המעדניה'אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים, הממרחים והיינות של: 

 שלנו תוכלו למצוא רק במעדניות הבוטיק, ובחנויות נבחרות, והם אינם נמכרים בסופרים וברשתות.

 

 
 

 הכל מתחיל בחומר הגלם 

מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו   'מעדניה'הטחינה של ה 

, השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה.  באתיופיה

ומעלה את  , אשר את משביח את איכות גרעין השומשום

זרעי השומשום  , לאחר מכן. ערכי הוויטמינים והמינרלים בו

 . ם בכבישה קרהריחיי   באבןמיובשים ונטחנים 

 

 
 

מאגד מבחר מעדני מזון עילית ,  מותג של טעמים, המעדניה

עם הקפדה על ,  בסדרות קטנות, ביתיות המיוצרים בטכניקות

המתכונים .  חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת

 . שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריא

ללא חומרים   עיים,בים ט שלנו, עשויים רכיב מעדני הפרי

 משמרים. ללא תוספות סוכר 

 

 
 

מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים   סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים

הענבים  .שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע

דה גודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וטופלו בקפי 

 . הב ר
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 מארזי יינות, מעדני גורמה, עוגיות, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים  
 מארזים מכל טוב הארץ 

 

 
   AG2002  מארז ארבעה בנים

 מארז מההגדות  -מארז מקסים וטעים 

 . 'רג 120 קונפיטורת תות שדה, קונפיטורת פירות יער, חרוסת וסילאן טבעי.: מכיל

 לום. שפת תניתן למיתוג בתוס

38    ₪ 
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  AG2280     מארז ממרחים מתוקים 

 הניתנת למיתוג.  . באריזת קרטון מעוצבתחרוסת, קונפיטורה וממרח זיתי קלמטה, )ללא עיטוף(  יין לבחירה

 ₪ ברקן ריזרב  114     ₪ ברקן או למברוסקו  69      ₪ יהונתן   64

    ₪ 6 תוספת של - עיטוף הבקבוק

 

 
 AG2001      ה במתנ ייןמארז  

  , ושוקולדים בקופסת מתנה . )לא כולל עיטוף( יין יהונתן

₪   6 -תוספת לעיטוף היין    ₪   38  
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   AG2434-7 יין בעטיפה חגיגית 

 יין לבחירה בעטיפה חגיגית. ניתן להוסיף לוגו לעיצובים הקיימים  

 ( ם)בתוספת תשלו וחות שלכם.או לעצב אריזה מקורית עבור הלק

 ₪   2 –תוספת לשקית נייר לנשיאה          ₪ ברקן33    לבן   )אדום( או ₪ יהונתן קברנה מרלו  27
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 AG2092     יח' 100מינ' חג פסח מבורך                                                                               מיני יין מארז 

 , במארז מקסים הניתן למיתוג בתוספת תשלום.בנים 4עיצוב ריבות עם  2 יניון מרלו, בו סמל' קברנה  187מיני יין 

34   ₪   

 

 

 
 AG2093     יח' 100מינ'                                                                                     אביב יצירתימארז מיני יין  

 מ"ל במארז מקסים נהדר למיתוג.  100מעולה בוטיק פתורה  ון מרלו, שמן זית כתיתי נ ימל' קברנה סוב 187מיני  יין

34    ₪ 

mailto:sales@allgifts.co.il
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 AG2358 מארז  הביס המושלם  

 וטחינה אתיופית, במארז מתנה. )לא כולל עיטוף הבקבוק(  חרוסתקונפיטורה או יין איכותי לבחירה, 

 ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין    ברקן ₪              68ן               ₪ יהונת  63

   

 2123AG            מארז חרוסת ומפצח AG2027         מארז פריחה לפסח AG2038              מארז נתינה לפסח

  שוקולד עםשווים עמותת יין, מארז 

 ומשאבת ואקום ליין, במארז לחג. 

  וממרח טפנד זיתים חרוסתיין לבחירה, 

   .לפסח

מארז    ת או קונפיטורה,ס ורח , לבחירה יין

ומפצח עם שוקולד עמותת שווים 

 , במארז חגיגי. אגוזים

 ₪ יהונתן    58

 או למברוסקו ₪ ברקן  63

 ₪ יהונתן    53

 או למברוסקו ₪ ברקן  58

 

 ₪ יהונתן    58

 או למברוסקו ₪ ברקן  63
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 AG2001-3                                                            מארז בריאות ואושר                       

 , מלאה ואיכותיתטחינה אתיופית    פרי ללא תוספת סוכר, 100%ן הכולל: מעד  מארז מתנה

 באריזת קרטון. מיתוג בתוספת תשלום. 

42  ₪       

 

 
 AG1209  ארץ זיתמארז 

 וממרח טפנד זיתי קלמטה. , ווניים איכותיים באריזת ואקוםזיתים י  ،עיטוף()לא כולל  יין לבחירה

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום. אה.יבמארז מקסים עם ידית נש

 . ₪  6 –תוספת לעיטוף היין  ₪ ברקן             ₪59 יהונתן קברנה סוביניון          54

mailto:sales@allgifts.co.il


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

     

   14עמוד 

 27מתוך  
 

  sales@allgifts.co.ilווק בע"מ  אולגיפטס יבוא ושי

  03-9416053ז"ת חולון  טל': , א220, ביתן 34החופר 

 

 

 
 AG2002-2 מארז ארבעה בנים ויין 

  – וטעים ומקורימתנה מקסימה, שילוב 

    גר'. 120המכיל: קונפיטורת תות שדה, קונפיטורת פירות יער, חרוסת וסילאן   ומארז מההגדות  בשקית נייר מהודרתיין 

  ניתן למיתוג בתוספת תשלום. 

 )מגיע בשני חלקים: מארז ריבות ויין בשקית נייר( 

 ₪ ברקן ריזרב  ₪112 ברקן             ₪67 יהונתן קברנה סוביניון          62
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 AG2476                     לפסח מארז מתנה

מארז   ,או קונפיטורה חרוסת, ממרח )ניתנת למיתוג בתוספת תשלום( הגדה של פסח, )לא כולל עיטוף( יין איכותי לבחירה

 במארז מתנה. עמותת שווים עם שוקולד  

 קן ריזרב ₪ בר ₪108 ברקן             ₪63 יהונתן קברנה סוביניון          58

 ₪.  6 –היין  תוספת לעיטוף

 

 

 

 AG2023   אביב שמחמארז 

 במארז מתנה.  מארז עמותת שווים עם שוקולד  ,או קונפיטורה חרוסתיין איכותי לבחירה, 

 ₪ 6 -ברקן ₪               תוספת לעיטוף היין ₪55 יהונתן                 50
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 AG2047   אחדותמארז   

הניתן למיתוג בתוספת   במארז מתנהמ"ל,  750 בלנד המעדניהתית מעולה ושמן זית כ טוף( )ללא עי  איכותי לבחירה יין

 .  תשלום

    ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין₪ יהונתן                 65

 

  

 AG2621        50 מינ':                                         יין ועציץ AG2619         50 מינ':                            עציץ ושקולד

 (، השפע  ,אושרבתמונה, ה -לאקי במבוק עץ ננסי לבחירה )

עמותת שווים עם שוקולד,    קונפיטורה ומארזחרוסת או 

)העציץ והמארז ניתנים למיתוג בתוספת   במארז לחג.

 תשלום(. 

 המזל( , אושרבתמונה, ה  - שפעעץ ננסי לבחירה )ה

עציץ,  )ה  .במארז מתנה  ,)לא כולל עיטוף היין( ויין לבחירה

 עיטוף היין והמארז ניתנים למיתוג בתוספת תשלום(. 

 ₪   64 -עם עץ השגשוג/שפע 

 ₪  53 –עם עץ המזל )לאקי במבוק( 

 ₪                     70 -עם עץ השגשוג/שפע 

 ₪   59 –עם עץ המזל )לאקי במבוק( 

 ₪  6 –תוספת לעיטוף היין 
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 AG2627                                                                                                                     ז חכםמאר

ארוזים עם תיק גב בצלופן. גר'(  120)גר' של ריבות, חרוסת וסילאן  120צנצנות  4ובו  םמארז ארבעה בני  

( ים למיתוג בתוספת תשלוםבנים וכן התיק ניתנ 4)מארז הקרטון   

 ₪ ברקן   68                  ₪ יהונתן   63
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 AG2008יח'  50מינ'      מארז בנים ושמן זית

 מ"ל.  100ושמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה , גר' 120 קונפיטורות   2מכיל :. מארז מקסים וטעים

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום. 

38    ₪ 
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 AG1203                                                                                                                                 וג יינותמארז ז

 . הניתן למיתוג בתוספת תשלום זוג יינות איכותיים לבחירה, במארז מתנה חגיגי

 ₪ ברקן או למברוסקו  66        ₪ יהונתן   56

 

 
 AG2606                                                                                                                         מארז סדר מתוק  

 . יין לבחירה )לא כולל עיטוף(, כוס יין ופרלינים, במארז חגיגי הניתן למיתוג בתשלום

 ₪ 6 -פת לעיטוף הייןתוס       או למברוסקו  ₪ ברקן 51        ₪ יהונתן   46
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 AG2003-1                                                                                                                מארז מההגדות

 פת תשלום.ידית הניתן למיתוג בתוס במארז קרטון עם  .ממרח חרוסת, קונפיטורה וממרח טפנד זיתי קלמטההמארז מכיל 

39  ₪   

 

  
 AG2004                                                                                                                                                                        מארז יין בתבנית אפייה

 . ן מקסימהצלופולד באריזת יין יהונתן, תבנית אפייה, אגוזים ושוק

41   ₪ 
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                                                                                                                                                                         AG2605כוסות 2עם  יין -לחיים 

 .כוסות ליין, במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום 2עם   ،עיטוף(יין לבחירה )ללא 

   למברוסקו      ברקן/₪   ₪63 יהונתן            58

 ₪   6תוספת עיטוף 
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 י מתנה לבית מארז
 מארזי מתנה במבחר נושאים 

 
 AG2039                                                                                                                                                                                 ר זוגי לפסחבוק

ניתן למתג   . , במארז חגיגישוקולד ים עם מארז שוו י', גורמה ישראל -פרי של 'המעדניה 100%  -ורת מעדןזוג מאגים, קונפיט

 . בתוספת תשלוםואת המארז, את המאגים 

46   ₪ 

 

 
 AG2036-1                                                                                                                                                               ק פסחמארז ספלי חיבו

ואת ניתן למתג את המאגים  .לפסחבמארז חגיגי ,  רכיבי פרי 100%ריבת מעדן ,  שווים עם שוקולד מארזזוג ספלי חיבוק , 

 בתוספת תשלום. המארז  

65  ₪    
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 AG2425                     מארז קרש חיתוך ויין           

 מארז חגיגי לחג 

 באריזת מתנה מצלופן.  שוקולדפרליני מארז שווים עם , אגוזים ו)ללא עיטוף( ץ, יין יהונתןקרש חיתוך מע 

    ₪  6 -תוספת לעיטוף היין   . ₪  45

 

 

 
 AG2004-1                                                                                                                           מארז חגיגי בתבנית אפייה

כלי סיליקון לאפייה, מפצח אגוזים, ספר  2גורמה ישראלי',  -פרי של 'המעדניה 100% -קונפיטורת מעדן

 מתכונים, ארוזים כמתנה, בתבנית אינגליש קייק.  

64   ₪ 

 

mailto:sales@allgifts.co.il


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

     

   24עמוד 

 27מתוך  
 

  sales@allgifts.co.ilווק בע"מ  אולגיפטס יבוא ושי

  03-9416053ז"ת חולון  טל': , א220, ביתן 34החופר 

 

 תשורות קטנות 
 וית לתלושים, שי צנוע ללקוחות מתאים כמתנה נלו

 
 AG1225     יח' 50מינ'                                                                           ישייין א –ת אישית הרמת כוסי

 מתנה מקסימה לימים מאתגרים. מארז יין אישי להרמת כוסית. 

 . ןוס יין, עם כרטיס ברכה ואריזת צלופ מ"ל קברנה סוביניון מרלו בכ 187בקבוק יין אישי 

22  ₪   

 

 
 AG1219 ולהשמחה כפ

 באריזת קרטון. ניתן למתג את האריזה בתוספת תשלום.חרוסת וממרח טפנד זיתי קלמטה,  

26  ₪   
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 AG2850-1 מאג לפסח 

 ניתן למתג בתוספת תשלום.   ניתן להשתמש כמארז לתלושים.  מארז מתנה אביבי שישמח כל מקבל.

 ₪  23מפצח ואגוזים         ₪   12.5אגוזים בלבד 

 

  

 AG2097                             וים ומפצחשו AG2770   יח' 50מינ' עציץ וחרוסת     

 וק" לשמירה על איכות הסביבה במארז "יר

 ניתן לבחור אחד מעציצי האיחולים: אושר או כסף. 

 . מגיע עם חרוסת וארוז במארז מתכלה

 מארז לחג

 מארז שווים עם מפצח אגוזים.

 ₪                     48 -עם עץ השגשוג/שפע 

 ₪   37 –עם עץ המזל )לאקי במבוק( 
22    ₪ 
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                                              קולד עמותת שוויםומארז שויין 

AG1205   

 יין ומשאבת ואקום  

 AG1221           או פותחן יין ממתכת

            יין במארז                                        
AG1201 

ומארז עמותת "שווים" עם  לבחירהיין 

 נייר מהודרת.  ולד, בשקיתשוק

ן אדום, פותחן יין מנוף ממתכת או  יי

   שקית נייר מהודרת.במשאבת ואקום, 

 

  ,יין לבחירה )ללא עיטוף( 

 מתאים כמתנה נלוות 

 ...ללקוחות לתלושים, שי

   ₪ יהונתן   36

 ₪ ברקן   41

 ₪ יהונתן   38

 ₪ ברקן   43

 ₪ יהונתן   25

 ₪ ברקן   30

  ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין 
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 :תוספות

 ₪ למשטח.  280קרטון, ₪ ל 30 -הובלה

 ניתן לשנע חלק גדול מהמארזים לבית המקבל )משלוח פרטני(, לפי רשימת כתובות בתוספת תשלום.

מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה. במוצרים שלא מצוינת אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת 

 תשלום.

 ת תשלום.מיתוג )לוגו( בתוספ

 ולות. נוספת תינתן עבור כמויות גד הנחה

 תנאים:

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

 ₪. 1000מינימום הזמנה למוצר  ₪. 3000נה של המחיר למינימום הזמ

 מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך. 

 יחידות )אלא אם מצוין אחרת(.  20מינימום הזמנה למוצר 

 ת לעת.ועשויים להשתנות מע 04/01/2022נים לתאריך המחירים נכו

 טל"ח 

 

  בברכה,

 AllGiftsצוות 

 ת חולוןאז" , 220, ביתן 34החופר 

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

     sales@allgifts.co.ilמייל: 

 Allgifts.co.ilwww.אתר: 
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