
 קטלוג מתנות לעובדים וללקוחות  ו  פסח תשע”ה

הרגע הזה בליל הסדר שסופרים את הדפים ומחכים לו...

שולחן עורך.
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firstkiss@firstkiss.co.il

אנשים  ע”י  נארזים  אלה  מוצרים 
נפשיים אתגרים  עם  המתמודדים 
לקידום שותף  הינך  זה  מוצר  ברכישת 
שווה תעסוקתית  הזדמנות  ויצירת 

לקהילהתרומה 

 קטלוג מתנות לעובדים וללקוחות  
פסח תשע”ה



מתנות עד 29 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

טריפל מתוק, מלוח ובריאות

שולחן עורך.

1. טריפל במתוק
גרם:   120 בצנצנת  לבחירה  קונפיטורה  תכולה: 

שזיף וקינמון, אגס ביין, חרוסת
אריזה: שקית נייר

2. טריפל במלוח
תכולה: ממרח איכותי לבחירה בצנצנת 220 גרם: 
ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים או 

ממרח פלפלים ולימונים.
אריזה: שקית נייר

3. טריפל בבריאות
תכולה: שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל בשלושה 
טעמים לבחירה: עשבוני עדין, פירותי חריף, מריר 

וארומטי
אריזה: שקית נייר
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3

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 29 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

ביצים, אגוזים ומתוקים

שולחן עורך.

4. ביצה על שום מה?
תכולה: ביצי שוקולד באריזה שקופה 

 שקית נייר

5. חגיגת מתוקים
לבחירה:  מעוצבות  פח  קופסאת  תכולה: 
חלב,  בשוקולד  שקדים  שמח,  חג  )נפוליטנים 
צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר או 

אגוז לוז בשוקולד חלב( 
אריזה: שקית נייר

6. מילאו כיסיי באגוזים
פרלינים קרם אגוזים במארז גליל מעוצב  תכולה:

אריזה: שקית נייר
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המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 49 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

משפחה של טעמים

שולחן עורך.

7. תמונה משפחתית
תכולה: מסגרת תמונה מעוצבת 10*15 ואפיקומן 

– מצות מצופות בטעם שוקולד 
אריזה:  אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. 

חג אביב שמח.” + שקית נייר לבנה 

8. עשבוני עדין 
איכותיים  ממרחים  עם  צנצנות   2 תכולה: 
זיתים  ממרח  מיובשות,  עגבניות  לבחירה:)ממרח 
ירוקים, ממרח פלפלים ולימונים( 220 גרם + שמן 
זית כתית מעולה 100 מ”ל לבחירה )בטעם עשבוני 

עדין, פירותי חריף או טעם מריר וארומטי(
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. חג 

אביב שמח” + שקית נייר לבנה 

9. טעם ארומטי
ממרח  עם  מברזל  מעוצבת  תחתית  תכולה: 
עדין,  )בטעם עשבוני  גרם לבחירה.  איכותי 220 

פירותי חריף, או טעם מריר וארומטי(
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. 

חג אביב שמח” +שקית נייר לבנה 
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המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 49 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

משפחה של טעמים
10. מתובל טבעי

תכולה: שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל לבחירה.
)בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף או טעם מריר 
גורמה  מלחי  ארבעה  של  סדרה  עם  וארומטי( 

בטעמים.
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. 

אביב שמח” + שקית נייר לבנה 

11. הלילה הזה כולו מתוק 
)נפוליטנים  תכולה: קופסת פח מעוצבת לבחירה 
חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד 
לוז בשוקולד  אגוז  או  מריר  מריר, פקאן בשוקולד 
אגס  וקינמון,  )שזיף  לבחירה  קונפיטורה   + חלב( 
בטעם  מצופות  )מצות  ואפיקומן   ) חרוסת  או  ביין 

שוקולד(
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. 

אביב שמח” + שקית נייר לבנה 

12. חגיגה בלבן
בבקבוק  תמרים  שקדים/ליקר  ליקר  תכולה: 
מהודר 100 מ”ל עם מארז נשיקות מרנג מודפסות 

חג אביב שמח
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. 

אביב שמח” +שקית נייר לבנה 
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שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 69 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

 משפחתיות חגיגית ומהודרת
13. חגיגי ומהודר 

לבחירה   תמרים  שקדים/ליקר  ליקר  תכולה: 
קרם  פרלינים  עם  גליל  מ”ל   100 מהודר  בבקבוק 

אגוזים
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך 

אביב שמח” ושקית נייר לבנה 

14. מטבח בריא 
תכולה: מגבת מטבח עם סדרת רביעייה של מלח 

טבעי גורמה ושמן זית 100 מ”ל לבחירה 
עורך.  “שולחן  וטיקט  סרט  צלופן,  אריזת  אריזה: 

אביב שמח” ושקית נייר לבנה 

15. משפחתיות מתוקה 
תכולה: מסגרת תמונה מעוצבת 10*15 ומארז ביצי 

שוקולד 
עורך. “שולחן  וטיקט  סרט  צלופן,  אריזת  אריזה: 

אביב שמח” ושקית נייר לבנה 
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15

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 69 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

 משפחתיות חגיגית ומהודרת

16. חגיגה במטבח 
תכולה: תחתית ברזל מעוצבת עם שני ממרחים איכותיים לבחירה )ממרח 
עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים או ממרח פלפלים ולימונים( ואפיקומן 

מצות מצופות בטעם שוקולד 
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. חג אביב שמח” ושקית נייר 

לבנה 
 

17. טעמים במטבח 
תכולה: חוברת מתכונים מעוצבת מדור לדור, שמן זית 100 מ”ל לבחירה )בטעם 
לבחירה  איכותי  ממרח   + וארומטי(  מריר  טעם  או  חריף  פירותי  עדין,  עשבוני 
)ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים, ממרח פלפלים ולימונים( וקופסת 
מתוקים לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד 

מריר, פקאן בשוקולד מריר, אגוז לוז בשוקולד חלב(
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט “שולחן עורך. אביב שמח” ושקית נייר לבנה 
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שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 69 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

מתיקות לחג

18. מתיקות לחג 
תכולה: תחתית מעוצבת מברזל עם 2 קופסאות פח מעוצבות לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר או 

אגוז לוז בשוקולד חלב( ואפיקומן )מצות מצופות בטעם שוקולד(
אריזה: אריזת צלופן, סרט וטיקט ”שולחן עורך. אביב שמח“ + שקית נייר לבנה

18

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 99 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

חג שמח ומתוק
19. שמח במטבח

לבחירה  מ”ל   100 זית  תכולה: מגבת מטבח, שמן 
מריר  טעם  או  חריף  פירותי  עדין,  עשבוני  )בטעם 
וארומטי(, ממרח איכותי לבחירה 220 גרם )ממרח 
ממרח  או  ירוקים  זיתים  ממרח  מיובשות,  עגבניות 
לבחירה  גרם   120 קונפיטורה  ולימונים(,  פלפלים 
)שזיף וקינמון, אגס ביין או חרוסת( וסדרת רביעייה 

של מלחי גורמה בטעמים.
אריזה: קופסה במיתוג מיוחד לחג “שולחן עורך. 

אביב שמח”

20. מתיקות לחג 
לבחירה  מתוק  עם  מעוצבת  פח  קופסת  תכולה: 
חלב,  בשוקולד  שקדים  שמח,  חג  )נפוליטנים 
או  מריר  בשוקולד  פקאן  מריר,  בשוקולד  צימוקים 
)שזיף  לבחירה  ריבות   2 חלב(,  בשוקולד  לוז  אגוז 
וקינמון, אגס ביין או חרוסת(, אפיקומן מצות מצופות 

בטעם שוקולד ומגבת מטבח
עורך.  “שולחן  לחג  ייחודי  במיתוג  קופסה  אריזה: 

אביב שמח”

21. גורמה טבעי
תכולה: בסיס עץ אלגנטי למפיות עם מגבת מטבח, 
מ”ל   100 זית  ושמן  גורמה  מלחי  רביעיית  סדרת 
או טעם  חריף  פירותי  עדין,  עשבוני  )בטעם  לבחירה 

מריר וארומטי(
עורך.   “שולחן  וטיקט,  סרט  עם  צלופן  מארז  אריזה: 

אביב שמח” ושקית נייר לבנה 

1920

21

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 99 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

חג שמח ומתוק
22. אפיקומן

תכולה: קופסת פח מעוצבת לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר או אגוז לוז בשוקולד חלב(, 2 קונפיטורות 
120 גרם לבחירה )שזיף וקינמון, אגס ביין או חרוסת(, שמן זית 100 מ”ל לבחירה )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף או טעם מריר וארומטי(, אפיקומן מצות מצופות בטעם 

שוקולד וממרח איכותי לבחירה )ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים או ממרח פלפלים ולימונים(.
אריזה: קופסה במיתוג ייחודי לחג “שולחן עורך. אביב שמח”

22

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 99 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

חג שמח ומתוק
23. חג גדיא 

תכולה: מגבת מטבח עם שמן זית 100 מ”ל לבחירה )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף או טעם מריר או ארומטי(, תחתית מעוצבת מברזל, סדרת רביעייה של מלחי 
גורמה בטעמים ואפיקומן מצות מצופות בטעם שוקולד
אריזה: קופסה במיתוג ייחודי “שולחן עורך. אביב שמח”

23

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.

firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים



מתנות עד 99 ₪ 
תשומת לב לחג, תוספת לתלושים 

חג שמח ומתוק
24 . והגדת... 

תכולה: מסגרת מעוצבת לתמונה 10*15, והגדת – הכל נשאר במשפחה )ספר שאוגד בתוכו את כל הציטוטים, המשפטים וההומור הפנימי במשפחה( ומארז ביצי שוקולד
אריזה: מארז צלופן עם סרט וטיקט “שולחן עורך. “אביב שמח” ושקית נייר לבנה מארז צלופן עם סרט וטיקט “שולחן עורך”. 
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חג שמח ומתוק
25. והגדת במתיקות 

תכולה: והגדת – הכל נשאר במשפחה )ספר שאוגד בתוכו את כל הציטוטים, המשפטים וההומור הפנימי במשפחה( ו-3 קופסאות פח מעוצבות לבחירה 
)נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר, אגוז לוז בשוקולד חלב(

אריזה: מארז צלופן עם סרט וטיקט “שולחן עורך. אביב שמח”  ושקית נייר לבנה מארז צלופן עם סרט וטיקט.
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26. מטבח שף 

תכולה: והגדת- חוברת מתכונים “מדור לדור”, 3 סוגי שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף, וטעם מריר וארומטי(, 3 סוגי ממרחים איכותים 
)ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים, ממרח פלפלים ולימונים(, סדרת רביעייה של מלחי גורמה בטעמים ומגבת מטבח.

אריזה:  קופסה מלבנית במיתוג ייחודי לחג  “שולחן עורך. אביב שמח”.

שולחן עורך.
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27. אביב שמח

תכולה: יין אדום יבש קברנה סוביניון שיראז/יין לבש חצי יבש אמרלד ריזלינג פרנץ’ קולמבר, 3 סוגי ממרחים איכותים )ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים, 
ממרח פלפלים ולימונים(, 3 קופסאות פח מעוצבות עם מתוק לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר, אגוז 

לוז בשוקולד חלב( ומגבת מטבח.
אריזה: קופסת עץ עם סרט וטיקט “שולחן עורך. אביב שמח”  ושקית נייר לבנה.

שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.
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אביב שמח במטבח
28. חגיגה של צבע

תכולה: שמן זית כתית מעולה 500 מ”ל טוסקנה, גורס מלח גורמה טבעי בטעמים, קופסת עץ מעוצבת עם מתוק לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים בשוקולד חלב, 
צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר, אגוז לוז בשוקולד חלב(, ממרח איכותי לבחירה )ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים או ממרח פלפלים ולימונים(, 
קונפיטורה לבחירה )שזיף וקינמון, אגס ביין או חרוסת(, והגדת – הכל נשאר במשפחה )ספר שאוגד בתוכו את כל הציטוטים, המשפטים וההומור הפנימי במשפחה(, 

אפיקומן מצות מצופות שוקולד, מארז נשיקות מרנג מודפסות “אביב שמח”
אריזה:  קופסת עץ עם סרט וטיקט “שולחן עורך. חג אביב שמח” ושקית נייר לבנה.
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אביב שמח במטבח
29. מה נשתנה הלילה הזה

תכולה: יין אדום יבש קברנה סוביניון שיראז/יין לבש חצי יבש אמרלד ריזלינג פרנץ’ קולמבר, פרלינים קרם אגוזים במארז, אפיקומן מצות בטעם שוקולד, מסגרת תמונה 
משפחתית 10*15, סדרת רביעייה של מלחי גורמה בטעמים, שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל לבחירה )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף, וטעם מריר וארומטי( וקונפיטורה 

120 גרם לבחירה )שזיף וקינמון, אגס ביין, חרוסת(
אריזה: קופסה לבנה אלגנטית עם מיתוג “שולחן עורך. חג אביב שמח”

שולחן עורך.
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30. דברים טובים לחג

תכולה: שמן זית כתית מעולה 500 מ”ל טוסקנה עם 2 צנצנות עם ממרחים איכותיים 220 גרם לבחירה
)ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים, ממרח פלפלים ולימונים( ומגבת מטבח 

אריזה: קופסה מלבנית במיתוג ייחודי לחג ”שולחן עורך. אביב שמח“.
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אביב שמח במטבח
31. אחד מי יודע

תכולה: יין אדום יבש קברנה סוביניון שיראז/יין לבש חצי יבש אמרלד ריזלינג פרנץ’ קולמבר, 3 סוגי קונפיטורה 120 גרם )שזיף וקינמון, אגס ביין, חרוסת(, ערוגת גינה 
סלסלי כסף, שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל לבחירה )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף או טעם מריר וארומטי(, והגדת – חוברת מתכונים מדור לדור, מגבת מטבח 

ואפיקומן מצות בטעם שוקולד.
אריזה: קופסה לבנה אלגנטית עם מיתוג “שולחן עורך. חג אביב שמח”
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שולחן עורך.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות  .  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת .  המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג . כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.
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אביב שמח במטבח
32. שולחן עורך

תכולה: יין אדום יבש קברנה סוביניון שיראז/יין לבש חצי יבש אמרלד ריזלינג פרנץ’ קולמבר, 3 קופסאות פח מעוצבות עם מתוק לבחירה )נפוליטנים חג שמח, שקדים 
בשוקולד חלב, צימוקים בשוקולד מריר, פקאן בשוקולד מריר, אגוז לוז בשוקולד חלב(, ממרח איכותי לבחירה )ממרח עגבניות מיובשות, ממרח זיתים ירוקים, ממרח 
פלפלים ולימונים( , 3 סוגים של שמן זית כתית מעולה 100 מ”ל )בטעם עשבוני עדין, פירותי חריף או טעם מריר וארומטי(, 3 סוגי קונפיטורה 120 גרם )שזיף וקינמון, אגס 

ביין, חרוסת( ומארז ביצי שוקולד 
אריזה: קופסה לבנה אלגנטית עם מיתוג “שולחן עורך. אביב שמח”

32
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 קטלוג מתנות לעובדים וללקוחות  ו  פסח תשע”ה

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהודות, ְלַהֵלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס 
ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגון ְלִׂשְמָחה, 

ְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה:  ּוֵמֵאֶבל ְליום טוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאור ָּגדול, ּוִמּׁשִ
ַהְללּוָיּה. 

לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים: 
firstkiss@firstkiss.co.il  03-6546000.טל

לקהילהתרומה 
מוצרים אלה נארזים ע”י אנשים המתמודדים עם אתגרים נפשיים.

ברכישת מוצר זה הינך שותף לקידום ויצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של 100 יחידות.  המחירים אינם כוללים מע”מ  .  
ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת. המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג. כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח.
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