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 קטלוג מתנות לעובדים וללקוחות עסקיים

תרומה לקהילה - ערך מוסף למתנות שלנו 
  נשיקה ראשונה עובדת בשת"פ עם מת"ש 

)מרכזי תעסוקה שיקומיים( ברכישת מוצר זה 
הינך שותף להזדמנות תעסוקתית שווה!

מה נשתנה?
ט " ע ש ת ח  ס פ



מתנות
עד 29 ש"ח 

תוספת לתלושים תשומת לב לחג



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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
 פרלינים איכותיים/נשיקות מרנג בקופסא

מה התכולה? פרלינים קרם אגוזים/קרם קוקוס או נשיקות מרנג לבחירה 

איך אורזים? קופסא עם ידית 

01
שוקולד אגוזי 

 מה בתמונה?
 קופסת פט 250 מ"ל עם תכולה מתוקה לבחירה  

 מה התכולה?  שקדים מצופים, שוקולד מריר טראפלס, אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב מושלג,
דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, אגוזי מלך מצופים שוקולד חלב.

איך אורזים? קופסא עם ידית  

02
מתיקות כפולה



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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
מלח גס בטעמים/תבלינים/תערובת טוסקנה  

 מה התכולה? 4 צנצנות מיני עם מלח גס בטעמים או תבלינים 
לבחירה או קופסת פט עם תערובת טוסקנה לתיבול ובישול 

איך אורזים?  צלופן עם סרט + שקית נייר 

03
שנים עשר מי יודע 

 מה בתמונה? 
ביצי שוקולד במארז תבנית ביצים 

 מה התכולה? מארז 12 ביצי שוקולד 

איך אורזים? מארז צלופן + שקית נייר

04
טעמים/ניחוחות במטבח 



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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

05
צמיחה

 מה בתמונה? 
ערוגת גינה בקופסא עם 

 אדמה וזרעים לבחירה

 מה התכולה? 
)בזיליקום/סלסלי כסף/פלפלים 

 חריפים/עגבניות שרי(
 עם הוראות גידול גינה

 איך אורזים?
 מארז צלופן



06
מילאו כיסיי באגוזים

 מה בתמונה? 
פרלינים איכותיים

 מה התכולה?
 גליל ובתוכו פרלינים איכותיים 

 במילוי לבחירה, 
 קרם אגוזים/קוקוס

 כ-250 גר'

 איך אורזים? 
מארז צלופן ושקית נייר

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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



מתנות
עד 49 ש"ח 

תוספת לתלושים תשומת לב לחג



07
לפצח את האגוזים

 מה בתמונה?
 מפצח אגוזים איכותי עם 

סוגי אגוזים בקופסא

 מה התכולה? 

מפצח אגוזים איכותי מעץ עם סוגי 
אגוזים בקופסא

   איך אורזים?
קופסא עם ידית

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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



08
טעמים במטבח

 מה בתמונה?
 מלח גס בטעמים/תבלינים לבחירה

 עם שמן זית איכותי ושקית כותנה לאפיקומן.

 מה התכולה? ארבע צנצנות מיני עם מלח גס בטעמים או תבלינים לבחירה
 עם שמן זית כתית מעולה 100 מ"ל ושקית כותנה עם כיתוב "אפיקומן". 

איך אורזים? שקית כותנה לאפיקומן.

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
מצות אפיקומן וביצי שוקולד בקופסא

 מה התכולה? מצות מצופות שוקולד ומארז 12 ביצי שוקולד ממולא קרם חלב

אייך אורזים? קופסא עם ידית

09
אפיקומן מתוק



10
מתיקות באביב

 מה בתמונה? 
זוג קופסאות פט עם תכולה מתוקה לבחירה 

 מה התכולה? זוג קופסאות פט 250 מ"ל עם מתוק לבחירה: 
 )שקדים מצופים,שוקולד מריר טראפלס, אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב מושלג, 

דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים שוקולד חלב(

איך אורזים? קופסה עם ידית

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
הגדה של פסח עם אפיקומן מצות שוקולד בשקית כותנה אפיקומן

  מה התכולה: הגדה של פסח "יש לי ציפור קטנה בלב" 
 )הגדה של עמותת ילדים בסיכוי, הכוללת מגדיר ציפורים ארץ ישראלי(, 

 מצות מצופות שוקולד ושקית מכותנה
 עם כיתוב "אפיקומן"

איך אורזים? שקית כותנה עם כיתוב אפיקומן

11 
הגדה מתוקה של פסח



12
חגיגה מתוקה

 מה בתמונה? 
יין אדום/לבן לבחירה וקופסת פט 250 מ"ל לבחירה.

 מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד וקופסת פט 
 250 מ"ל עם מתוק לבחירה: )שקדים מצופים,שוקולד מריר טראפלס, אגוזי לוז 

מצופים שוקולד חלב מושלג, דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים שוקולד חלב(

איך אורזים? נייר קראפט חום עם סרט+שקית נייר

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
 הגדה של פסח, מארז ביצי שוקולד ואפיקומן מצות שוקולד בשקית כותנה 

  מה התכולה? הגדה של פסח "יש לי ציפור קטנה בלב" 
 )הגדה של עמותת ילדים בסיכוי, הכוללת מגדיר ציפורים ארץ ישראלי(, 

מארז ביצי שוקולד ומצות מצופות שוקולד ושקית מכותנה עם כיתוב "אפיקומן"

איך אורזים? שקית כותנה עם כיתוב "אפיקומן"

13 
מתיקות כפולה להגדה



מתנות
עד 79 ש"ח 



14
מסורת מתיקות כפולה

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
זוג קופסאות פט 250 מ"ל עם מתוק לבחירה, מצות מצופות שוקולד ומעדן חרוסת תמרים 

ואגוזים  120 גר' בקופסת ביכורים 
מה התכולה? זוג קופסאות פט 250 מ"ל עם מתוק לבחירה: )שקדים מצופים,שוקולד מריר טראפלס, אגוזי לוז מצופים 
שוקולד חלב מושלג, דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים שוקולד חלב(, מצות מצופות שוקולד ומעדן 

חרוסת תמרים ואגוזים 120 גר'

איך אורזים? קופסת ביכורים

 מה בתמונה? 
 מפצח אגוזים איכותי מעץ עם סוגי אגוזים בקופסא, מצות מצופות שוקולד, שקית כותנה 

לאפיקומן ומעדן חרוסת תמרים ואגוזים בקופסא.
  מה התכולה? מפצח אגוזים איכותי מעץ עם סוגי אגוזים בקופסא, מצות מצופות שוקולד, 

שקית כותנה לאפיקומן ומעדן חרוסת תמרים ואגוזים 120גר'.

אייך אורזים? קופסאת ביכורים

15 
פסח אביבי 



16
הפסקת תה אביבי

 מה בתמונה? 
 זוג כוסות דאבל גלאס 250 מ"ל עם חליטת תה וממרח סילאן שוקולד

 תפוז בקופסת ביכורים.

 מה התכולה? זוג כוסות דאבל גלאס 250 מ"ל עם חליטת תה לימונענע
 וממרח סילאן שוקולד תפוז 100 גר'.

אייך אורזים? קופסאת ביכורים

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
  מארז הכולל בתוכו מלח גס/ תבלינים, שמן זית כתית מעולה, מפצח אגוזים איכותי 

+ מספר אגוזים ומעדן חרוסת תמרים ואגוזים.

 מה התכולה? מארז הכולל בתוכו מלח גס/ תבלינים, שמן זית כתית מעולה 100 מ"ל, 
מפצח אגוזים איכותי מעץ בתוספת אגוזים ומעדן חרוסת תמרים ואגוזים 120 גר'.

אייך אורזים? קופסאת ביכורים

17 
ארבע קושיות



מתנות
עד 99 ש"ח 



18 
מדור לדור

 מה בתמונה?
יין אדום/לבן לבחירה, מסגרת לתמונה עם גלויה לחג, מארז ביצי שוקולד וקופסת פט 250 מ"ל לבחירה.

 מה התכולה? לבחירה, יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד, מסגרת לתמונה עם גלויה לחג,
  מארז ביצי שוקולד וקופסת פט 250 מ"ל לבחירה : )שקדים מצופים,שוקולד מריר טראפלס,

 אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב מושלג, דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים שוקולד חלב(

 איך אורזים? קופסה אלגנטית עם ידיות

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

firstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים
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19 
חג גדיא

 מה בתמונה? 
 יין אדום/לבן לבחירה, קופסה עם מפצח אגוזים מעץ וסוגי אגוזים, 

 רבעיית מלחים/תבלינים לבחירה ומצות שוקולד.

  מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד, 
קופסה עם מפצח אגוזים איכותי מעץ וסוגי אגוזים, רבעיית מלחים/תבלינים לבחירה ומצות שוקולד.

איך אורזים? קופסה אלגנטית עם ידיות



20 
שתה אשתה

 מה בתמונה?
 סלסלה בינונית, יין אדום/
לבן לבחירה, קופסה עם 
מפצח אגוזים עם סוגי 

אגוזים, מצות שוקולד וממרח 
סילאן שוקולד תפוז.

 מה התכולה? 
סלסלה בינונית, יין אדום יבש קברנה 

שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד, 

קופסה עם מפצח אגוזים איכותי מעץ 

וסוגי אגוזים, מצות שוקולד וממרח סילאן 

שוקולד תפוז 100 גר'.

 איך אורזים? 
סלסלה בינונית באריזת צלופן.
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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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 ₪
 9

9
ד 

ע
-



21 
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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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
סלסלה בינונית, יין אדום/

לבן לבחירה, מסגרת לתמונה 
עם גלויה לחג, מצות מצופות 

שוקולד וממרח סילאן 
 שוקולד תפוז.

 מה התכולה?  
סלסלה בינונית, יין אדום יבש קברנה 
שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד, 

מסגרת לתמונה עם גלויה לחג, מצות 
מצופות שוקולד וממרח סילאן שוקולד 

תפוז 100 גר'.

 אריזה: 
 סלסלה בינונית באריזת צלופן.
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דיינו

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה? 
זוג כוסות דאבל גלאס, 

חליטת תה לימונענע, ממרח 
סילאן שוקולד תפוז, מארז 

ביצי שוקולד ומצות מצופות 
שוקולד.

 מה התכולה?  
זוג כוסות דאבל גלאס 250 מ"ל, חליטת 

תה לימונענע, ממרח סילאן שוקולד 
תפוז 100 גר' מארז ביצי שוקולד ומצות 

מצופות שוקולד.

 אריזה: 
קופסה אלגנטית עם ידיות.



מתנות
 עד

129 ש"ח 
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מוציא מצה

 מה בתמונה?
 שמן זית כתית מעולה, 

מפצח אגוזים איכותי מעץ 
עם אגוזים בקופסא, מארז 

רבעיית צנצנות מיני לבחירה 
מלח גס/תבלינים, מצות 
מצופות שוקולד ומעדן 
חרוסת תמרים ואגוזים.

 מה התכולה?
 שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל, מפצח 
אגוזים איכותי מעץ עם אגוזים בקופסא, 

מצות מצופות שוקולד מארז רבעיית 
צנצנות מיני לבחירה מלח גס/תבלינים 

ומעדן חרוסת תמרים ואגוזים  120 גר'.

 איך אורזים? 
קופסה אלגנטית עם ידיות.

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

firstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :לכמויות גדולות, להזמנות ופרטים נוספים
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 מה בתמונה?
 שמן זית כתית מעולה, מגבת 
מטבח, מעדן חרוסת תמרים 
ואגוזים, תערובת טוסקנה, 
רבעיית מלחים/תבלינים, 
מארז ביצי שוקולד ומעדן 

חרוסת תמרים ואגוזים.

 מה התכולה?
 שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל, 

מגבת מטבח, מעדן חרוסת תמרים 
ואגוזים 120 גר', תערובת טוסקנה, 

רבעיית מלחים/תבלינים ומארז 

ביצי שוקולד.

 איך אורזים?
 קופסה אלגנטית עם ידיות.
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חווית קפה בטבע

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
ערכת קפה יוקרתית לפיקניק 

בתיק אלגנטי.

 מה התכולה?
 תיק אלגנטי ובתוכו בקבוק למים, זוג 
קופסאות לקפה וסוכר, חבק איכותי 

ובתוכו 4 כוסות לשתייה ופינג'אן 

נירוסטה.

 איך אורזים?
 תיק אלגנטי במארז צלופן.



מתנות
מ-129 ש"ח
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קדש

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
 סלסלה גדולה ובתוכה, יין אדום/
לבן לבחירה, מסגרת לתמונה עם 
גלויה לחג, מפצח אגוזים מעץ עם 
סוגי אגוזים, מארז ביצי שוקולד, 
קופסת פט עם מתוק לבחירה, 
מצות שוקולד ומעדן חרוסת 

תמרים ואגוזים.

מה התכולה?
יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי 

יבש קולומברד, קופסה עם מפצח אגוזים 
איכותי מעץ וסוגי אגוזים, מסגרת לתמונה 

עם גלויה לחג, קופסת פט 250 מ"ל לבחירה: 
)שקדים מצופים, שוקולד מריר טראפלס, 

אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב מושלג, דרג'ה 
קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים 
שוקולד חלב(, מצות שוקולד ומעדן חרוסת 

 תמרים ואגוזים 120 גר'.

 איך אורזים?
סלסלה גדולה באריזת צלופן.
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הלל

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
יין אדום/לבן לבחירה, קופסת 
פט עם מתוק לבחירה, תערובת 

טוסקנה, קופסה עם מפצח אגוזים 
מעץ וסוגי אגוזים, מסגרת לתמונה 

עם גלויה לחג, מצות מצופות 
שוקולד, מגבת מטבח, סט כפות עץ 

וממרח סילאן שוקולד תפוז.

מה התכולה?
יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי 

יבש קולומברד, תערובת טוסקנה, קופסה 
עם מפצח אגוזים איכותי מעץ וסוגי 

אגוזים, מסגרת לתמונה עם גלויה לחג, 
קופסת פט 250 מ"ל לבחירה : )שקדים 

מצופים,שוקולד מריר טראפלס,אגוזי לוז 
מצופים שוקולד חלב מושלג, דרג'ה קוקוס 

בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים 
שוקולד חלב(, מגבת מטבח, סט כפות עץ 

למטבח ומצות שוקולד. 

 איך אורזים?
קופסה גדולה אלגנטית עם ידיות.
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הלילה הזה כולו מתוק

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
יין אדום/לבן לבחירה, שמן זית 

כתית מעולה, מפצח אגוזים מעץ עם 
סוגי אגוזים, מארז מיני מלח גס/

תבלינים, תערובת טוסקנה, מארז 
ביצי שוקולד, מצות מצופות שוקולד 

וממרח סילאן שוקולד תפוז.

מה התכולה?
יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן חצי 

יבש קולומברד, תערובת טוסקנה, קופסה 
עם מפצח אגוזים איכותי מעץ וסוגי 

אגוזים, שמן זית כתית מעולה 500 מ«ל, 
מצות מצופות שוקולד, מארז ביצי שוקולד 

וממרח סילאן שוקולד 100 גר'.

 איך אורזים?
קופסה גדולה אלגנטית עם ידיות.
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סלסלת השפע 

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. ערך מוסף למתנות שלנו - נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

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

 מה בתמונה?
 סלסלת פיקניק ובתוכה: יין אדום/לבן 
לבחירה, שמן זית כתית  מעולה, קופסת 
פרלינים, קופסה עם מפצח אגוזים מעץ 

עם סוגי אגוזים, מסגרת לתמונה עם 
גלויה לחג, מארז ביצי שוקולד, ממרח 

סילאן שוקולד תפוז, קופסת פט עם מתוק 
לבחירה, מצות שוקולד ומגבת מטבח.

מה התכולה?
סלסלת פיקניק ובתוכה: יין אדום יבש קברנה 
שיראז/יין לבן חצי יבש קולומברד, קופסה עם 

מפצח אגוזים איכותי מעץ וסוגי אגוזים, שמן זית 
כתית מעולה 500 מ"ל, מצות מצופות שוקולד, 
מארז ביצי שוקולד, ממרח סילאן שוקולד תפוז 

100 גר', מסגרת לתמונה עם גלויה לחג, קופסת פט 
250 מ"ל לבחירה: )שקדים מצופים, שוקולד מריר 
טראפלס, אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב מושלג, 

דרג'ה קוקוס בשוקולד חלב, או אגוזי מלך מצופים 

שוקולד חלב(, מגבת מטבח וקופסת פרלינים.

 איך אורזים?
סלסלת פיקניק. 



 טל. 03-6546000 
firstkiss@firstkiss.co.il

www.firstkiss.co.il

צילום: לירון אלמוג   עיצוב: פיטנגו סטודיו לעיצוב גרפי

ה?  ּנָ ּתַ  ָמה ִנׁשְ
מה נשתנה הוא קטע בתחילת ההגדה של פסח הידוע כארבע קושיות. 

 קטע זה מתחיל את קיומה של מצוות ו"הגדת לבנך" - 
 הנחלת סיפור יציאת מצרים לדור הבא, שבמוקד ליל הסדר. 

חלק זה הוא אחד הקטעים המרכזיים והמפורסמים בהגדה בתרבות הישראלית בימינו.
 למעשה מדובר בשאלה אחת ארוכה המחולקת לארבע שאלות קצרות 
 המתייחסות לארבעה אספקטים שונים שבהם הלילה הזה )ליל הסדר(

 שונה משאר הלילות.

מה נשתנה? זמן להתחלות חדשות ורגעים טובים להנאות קטנות

מה נשתנה? זמן להתחדשות. זה זמן של קסם!

מה נשתנה? זמן לצמיחה, לשינוי .

מה נשתנה? בריאות והרבה שמחה. בעיקר בלב!

 שנשב מסביב לשולחן עם האנשים האהובים שלנו 
כל שנה ונוכל לספר מדור לדור. מה נשתנה! 

חג שמח ומתוק במיוחד ! 


