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 תוכן עיניינים 
 

   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
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2020 ש"פת הקטלוג מתנות פסח    
 

 שלום רב,

שלוח המתנות לשנו לעסקים עפ אפשרות מחנו פותחים אפשרות ללקוחות פרטיים להזמין מקטלוג אנ

 עד הבית.

 

 הכולל:  sales@allgifts.co.il נא לשלוח מייל לכתובת  להזמנה מהירה

 .שם, טלפון :םהפרטים שלכ •

 .מקט או שם מוצר, כמות ח: מה אתם רוצים לשלו •

 .ת, טלפוןבושם, כת  חים:כתובת מסודרת למשלו •

 .חזור בהקדם לאשר ולקחת פרטי אשראיואנחנו נ

 .לפני מע"מ בקטלוג המחירים

 .לכל יעדמע"מ ש"ח לפני  50בעלות של  להוסיף משלוח חולון. או 34החופר  :ניתן לאסוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 אנו בטוחים כי המוצרים שאנו מציעים לכם, ישמחו כל עובד ולקוח, וישמשו אותם לאורך זמן. 

 

 בברכה,

 AllGifts ותצו

 אז"ת חולון. 34החופר 

 03-9416053     טל':

 sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 

mailto:sales@allgifts.co.il
mailto:sales@allgifts.co.il
https://www.allgifts.co.il/wp-content/uploads/2020/04/AllGifts_Catalog_pesach_last.pdf
mailto:sales@allgifts.co.il
http://www.allgifts.co.il/
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 דוגלים בנתינה ותורמים לקהילה

 

מאז    מ, רואים חשיבות רבה בתרומה לקהילה."יפטס יבוא ושיווק בעלצד פעילותינו העסקית, אנו בחברת אולג

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

   . המוצרים

 כיצד אנו תורמים לקהילה?

כים מיוחדים המתנסים לראשונה  דים עם צרכולל עוב לפחות מחצית מצוות האריזה שלנו 

בעבודה 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 

עמותת שווים ומה לגם תרמארזי שווים הנכללים בערכות כוללים מעבר לתשלום על העבודה  

 .ה לעובדים במהלך השנהשמוקצית לפעילות רווח

 

 עמותת שווים

במטרה להקים ולנהל מפעלים  , 1985הוקמה בשנת  עמותת שווים

מוגנים עבור ציבור נפגעי הנפש בישראל בכדי לתת מענה לאלה  

תוך הקניית דפוסי  , שאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה החופשי

יך  ים הנדרשים במקום עבודה כחלק מהתהלהתנהגות נורמטיבי

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

 . משתקמים 600-ברחבי הארץ וכ
 

 בזכותכם הם שווים עם חיוכים

הכנסות מכירתם אפשרו לנו בשנים  . אנו מודים לכל לקוחותינו שרכשו את מארזי עמותת שווים במהלך השנה

 . ועל כך יעידו התמונות המקסימות  חנו עובדים, ימי כיף.ניק לעובדי שווים מסניף חולון, איתו אנהאחרונות להע

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

        
 2014קיץ   -בירושלים  ,יום כיף
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 2015קיץ   – טיול בעמק יזרעאל    

    
 2016אביב  – טיול לצפון

     
 2017 אביב –טיול לצפון 

    
 2018לחוות החופש טיול 

        
 2019 של המשתקמים מסיבת חנוכה עם הצגה 

         
 

 

 נוכל להמשיך לעזור ולתרום ,בעזרתכם הלקוחות

   .לאנשים מיוחדים אלו 

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

 

  

mailto:sales@allgifts.co.il
https://www.allgifts.co.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/
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 על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג
 

. את המוצרים , משק פתורה'המעדניה'וד עם מיטב המעדנים, הממרחים והיינות של: רים לעבאנו בוח

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

 

 
 

 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. נרלים בוערכי הוויטמינים והמי

 .מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה קרה

 

 
 

מאגד מבחר מעדני מזון עילית , מותג של טעמים, המעדניה

עם הקפדה על , בסדרות קטנות, ביתיות המיוצרים בטכניקות

המתכונים . חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת

 .על ייצור מזון בריא שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה

שלנו, עשויים רכיבים טבעיים, ללא חומרים  מעדני הפרי

 מרים. ללא תוספות סוכרמש

 

 
 

מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים  סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים

הענבים  .שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע

דלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וטופלו בקפידה גו

 .רבה
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 גורמה, עוגיות, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים ות, מעדנימארזי יינ 
 מארזים מכל טוב הארץ

 

 
   AG2002  מארז ארבעה בנים

 מארז מההגדות -מארז מקסים וטעים

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

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

38    ₪ 
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 AG2001-4   מארז יופי ואושר                                 AG2001-3 מארז בריאות ואושר                              

 פרי ללא תוספת סוכר, 100%מארז מתנה הכולל: מעדן 

 לה משומשום טרום נבוט, טחינה אתיופית מעו 

 באריזת קרטון. מיתוג בתוספת תשלום.

ממרח תמרים -או חרוסת ריבה מארז מתנה הכולל:

מיץ תפוחים טבעי של קשת מיצים, באריזת  ,ואגוזים

 קרטון מעוצבת.

 מעולה למיתוג בתוספת תשלום

39  ₪       28        ₪ 

 

 

 

 
  AG2280      מארז ממרחים מתוקים

 .ארז עם ידית(לקבל במ)ניתן  חרוסת. באריזת קרטון מעוצבתקונפיטורה איכותית, סילאן ו, )ללא עיטוף( יין לבחירה

 ₪ ברקן ריזרב  112     ₪ ברקן או למברוסקו  67      ₪ יהונתן   62

 ₪  6תוספת של  - עיטוף הבקבוק
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   AG2434-7 יין בעטיפה חגיגית 

 יף לוגו לעיצובים הקיימים יין לבחירה בעטיפה חגיגית. ניתן להוס

 תשלום( )בתוספת או לעצב אריזה מקורית עבור הלקוחות שלכם.

 ₪   2 –תוספת לשקית נייר לנשיאה          ₪ ברקן33    לבן   )אדום( או ₪ יהונתן קברנה מרלו  27

 

 

 

 
 AG2065 מתוק מארז אביב

גורמה ישראלי' ללא תוספת סוכר, מארז עמותת שווים עם -פרי של 'המעדניה 100% -יין לבחירה )ללא עיטוף(, מעדן

 ה לפסח )ניתנת למיתוג בתוספת תשלום(, במארז חגיגי. ית או חרוסת והגדקונפיטורה איכות  פרלינים,

 ₪ ברקן ריזרב           ₪121 ברקן               ₪76 יהונתן קברנה מרלו               71

 ₪   6תוספת של -עיטוף הבקבוק

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

 ת, במארז מתנה. )לא כולל עיטוף הבקבוק(וטחינה אתיופי חרוסת תמרים ואגוזים או ריבהיין איכותי לבחירה, 

 ₪ 6 -ברקן ₪               תוספת לעיטוף היין ₪67 יהונתן                 62

 

 

 

 
   AG20011  סחלפמושלם ה מארז קרקר הנשנוש 

וריבת  כשר לפסח –טה, ללא חומר משמר וללא תוספת סוכר ללא חי – קרקר חומוס איכותי ،עיטוף()לא כולל  יין לבחירה

 פרי ללא תוספת סוכר במארז מקסים עם ידית נשיאה. 100%מעדן 

 . ₪  6 –תוספת לעיטוף היין  ₪ ברקן             62ון        ₪ יהונתן קברנה סוביני  57
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   AG1016 חגיגת פסח 

איכותית גר', חרוסת  120ריבות של  4ה )ללא עיטוף(, מארז ארבעה בנים עם מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחיר

 מתמרים ואגוזים, מארז עמותת שווים עם פרלינים, טבלת שוקולד הניתנת למיתוג בתוספת תשלום, במארז עם ידית נשיאה. 

 ₪ ברקן ריזרב   ₪144 ברקן         ₪99 יהונתן            94

 ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק

 

 
   AG2090 מארז שלושה מי יודע  

 מארז מהודר וחגיגי הכולל: זוג יינות לבחירה,  שמן זית איכותי כשר למהדרין,  במארז חגיגי הניתן למיתוג. 

 ₪ ברקן ריזרב  ₪192 ברקן        ₪102 יהונתן            92

  ₪  12תוספת של   –עיטוף בקבוקי היין 
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 AG1024-1 סחסלסילת פיקניק כמו פעם לפ

כשר לפסח )קמח זוג יינות לבחירה, פותחן הברגה איכותי ליין, מיץ תפוחים טבעי ללא תוספים, קרקרים מחומרים טבעיים 

 פרי, מארז עמותת שווים עם פרלינים, בסלסילת רטרו מקסימה וייחודית. 100%חומוס(, טחינה אתיופית מלאה, ריבת מעדן 

 רקןב₪   ₪222 יהונתן          212

 ₪ ברקן ריזרב  312

 ד בלב בגוש דןמשלוח למוצר זה 

 

 

 
 AG1025-1 ארגז של דברים משובחים לפסח

קרקרים מחומרים טבעיים מ"ל,  750כתית מעולה  –זוג יינות לבחירה, פותחן הברגה איכותי ליין, שמן זית של בוטיק פתורה 

 120ריבות  4מ"ל, מארז "ארבעה בנים" עם  350בוטיק פתורה בלבד כשרים לפסח, טחינה אתיופית מלאה, דבש טהור של 

 פרי ללא תוספת סוכר. ארוז בארגז עץ מרשים. 100%גר', מעדן 

 ברקן₪   ₪326 יהונתן          316

 ₪ ברקן ריזרב  416

 ד בלב בגוש דןמשלוח למוצר זה 
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 AG2614                                             גדולה סלסלת טעמים AG2622                                             לפסח  טעמים סלסלת

פרי ללא  100% -בקבוק יין איכותי לבחירה, קונפיטורת מעדן

תוספת סוכר, מארז עמותת שווים עם שוקולד, מעדן פרי 

גר', סילאן, שמן  120המעדניה, מפצח אגוזים, חרוסת גורמה 

מ"ל, פרלינים ואגוזים בתפזורת  300רה בפח זית בוטיק פתו

 בסלסלת עץ.

פרי  100% -ות מעדןזוג יינות איכותיים לבחירה, קונפיטור

ללא תוספת סוכר, סילאן, מארז עמותת שווים עם שוקולד, 

 500קונפיטורה, חרוסת גורמה, שמן זית בוטיק פתורה בפח 

ים מ"ל, פותחן כנפיים איכותי ממתכת, מפצח אגוזים, אגוז

 ופרלינים בתפזורת, בסלסילת עץ גדולה.

 ₪ יהונתן  125

 ₪ ברקן   130

 ריזרב  ₪ ברקן 175

 ד בלב בגוש דןמשלוח למוצר זה 

 ₪ יהונתן  196

 ₪ ברקן 208

 ₪ ברקן ריזרב  281

 ד בלב בגוש דןמשלוח למוצר זה 
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   AG2091 מארז  שבטיא 

ל, ריבת מעדן מ" 300ה )ללא עיטוף(, שמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחיר

 פקקים ליין והגדה, במארז עם ידית נשיאה.  2גר', טחינה אתיופית, משאבת ואקום עם  120פרי איכותית, חרוסת  100%

 ₪ ברקן ריזרב  ₪167 ברקן          ₪122 יהונתן          117

  ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק
 

 
 AG2081 מארז  כוכביא

  4ארבעה בנים עם מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה )ללא עיטוף(, מארז של עמותת שווים עם פרלינים, מארז 

 גר' והגדה לפסח, במארז עם ידית נשיאה.  120ריבות של 

 ₪ ברקן ריזרב   ₪130 ברקן         ₪85 יהונתן            80

  ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק
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   AG2049 אביב הגיע 

חרוסת או ריבה, מארז מ"ל,  300מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה, שמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה 

 שוקולד של עמותת שווים, במארז עם ידית נשיאה. 

 ₪  6תוספת של  ₪ ברקן ריזרב  עיטוף   ₪125 ברקן         ₪80 יהונתן            75

 

 

 

 
  AG2280      מארז ממרחים מתוקים

 יין לבחירה )ללא עיטוף(, קונפיטורה איכותית, סילאן וחרוסת. באריזת קרטון מעוצבת )ניתן לקבל במארז עם ידית(.

 ₪ ברקן ריזרב  ₪112 ברקן או למברוסקו       ₪67 יהונתן        62

  ₪  6תוספת של  -עיטוף הבקבוק 
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 AG2001                                                                                                                                                                                       מארז יין במתנה

 ה .  , ושוקולדים בקופסת מתנ)לא כולל עיטוף( יין יהונתן

 ₪   6 -תוספת לעיטוף היין    ₪   38

 

 
 AG2476                   מארז מתנה לפסח

ממרח תמרים ואגוזים  –, חרוסת )ניתנת למיתוג בתוספת תשלום( הגדה של פסח, )לא כולל עיטוף( יין איכותי לבחירה

 במארז מתנה.מארז עמותת שווים עם שוקולד  ,איכותי

 ₪ ברקן ריזרב  108   ₪ ברקן          63רנה סוביניון        ₪ יהונתן קב  58

 ₪.  6 –תוספת לעיטוף היין 
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 AG2023   אביב שמחמארז 

 במארז מתנה. מארז עמותת שווים עם שוקולד  ,או קונפיטורה איכותיואגוזים ממרח תמרים  –חרוסת יין איכותי לבחירה, 

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

 

 

 

 AG2047   אחדותמארז   

 . הניתן למיתוג בתוספת תשלום במארז מתנהמ"ל,  750ושמן זית כתית מעולה בד"ץ )ללא עיטוף(  יין איכותי לבחירה

 ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין₪ יהונתן                 65

 

mailto:sales@allgifts.co.il


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

     

  18עמוד 

 20מתוך  
 

  sales@allgifts.co.ilאולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ  

  03-9416053, אז"ת חולון  טל': 220, ביתן 34החופר 

 

  

 AG2005                                       מארז מעדני אביב AG2620                                                     מארז יין ומשאבה

 מעדן אגוזים ותמרים, -יין, חרוסת גורמה

 משאבת ואקום ליין, 

 ארז חגיגי.במ

 -קונפיטורות מעדן 2מארזי עמותת שווים, עם שוקולד  2

גורמה ישראלי' ללא תוספת סוכר,  -פרי של 'המעדניה 100%

 במארז חגיגי. 

 ₪ יהונתן קברנה סוביניון  58

   ₪ ברקן  63

53   ₪ 

 

 
 AG1203                                                                                                                               מארז זוג יינות

 .םהניתן למיתוג בתוספת תשלו איכותיים לבחירה, במארז מתנה חגיגיזוג יינות 

 ₪ ברקן או למברוסקו  66        ₪ יהונתן   56
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 AG2606          מארז סדר מתוק                                                                                                                

 .תן למיתוג בתשלוםלבחירה )לא כולל עיטוף(, כוס יין ופרלינים, במארז חגיגי הני יין

 ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין       ₪ ברקן או למברוסקו  51        ₪ יהונתן   46

 

 
 AG2003-1                                                                                ומרור  פסח מצה - מארז מההגדות

 .תוצרת הארץ -ילאן וקונפיטורה איכותית ס, מעדן תמרים ואגוזים –המארז מכיל חרוסת 

36  ₪   
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 הכולל:  sales@allgifts.co.il נא לשלוח מייל לכתובת  להזמנה מהירה

 .שם, טלפון :םהפרטים שלכ •

 .מקט או שם מוצר, כמות ח: מה אתם רוצים לשלו •

 .ת, טלפוןבושם, כת  חים:כתובת מסודרת למשלו •

 .חזור בהקדם לאשר ולקחת פרטי אשראיואנחנו נ

 .לפני מע"מ בקטלוג המחירים

 .לכל יעדמע"מ ש"ח לפני  50בעלות של  להוסיף משלוח חולון. או 34החופר  :ניתן לאסוף

 

 

 

  ברכה,ב

 AllGiftsצוות 

 אז"ת חולון, 220, ביתן 34החופר 

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

    lgifts.co.ilsales@alמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 
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