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:

,  פרלינים במגוון טעמים ומליות–ארבל 

TLV-חמוציות בעטוף שוקולד לבן ,

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב-כרמל

.צימוק עטוף בשוקולד חלב-כרמל

41.90₪  .

2



:

,  יקב ברקןקלאסיקמרלו סובניוןיין אדום קברנה 

,  קשיו עטוף בשוקולד מריר
,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

.פרלינים במגוון טעמים ומליות

76₪  .
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:

,  יין אדום יבש הר חרמון יקב רמת הגולן

,  שקד עטוף בשוקולד מריר
,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  קונפיטורת תפוח עץ וקינמון משובחת

,  קלאסיסילאן

,  ממרח אגוזים ותמרים

.ליקר עטוף שוקולד מריר

134₪  .
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:

,  יקב הרי גלילסובניוןיין אדום קברנה 

, עטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאומקורמלפקאן 

,  קונפיטורת תפוח עץ וקינמון משובחת

,  קשיו עטוף בשוקולד מריר

,  שוקולד במגוון מליות קרם קפהפרליני

פרלינים במגוון טעמים ומליות
,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  ליקר עטוף שוקולד מריר

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

,מריר ולבן, דגנים עטוף בשוקולד חלבי'קראנצ

טבלת שוקולד מריר משובח מעוטרים בציורי ילדים 
,  "ילדים בסיכון"מעמותת 

,  קלאסיסילאן

, חמוציות בעטוף שוקולד לבן

.שקד שיש

227₪  .
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:

,  יקב ברקןרזרביין אדום מרלו 

,  ממרח אגוזים ותמרים

בוטן עטוף בשוקולד חלב
,  פרלינים במגוון טעמים ומליות

, שקד שיש

.משוקלדיםמבחר 

114₪  .
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:

, יקב ברקןרזרבספישל סוביניוןיין אדום קברנה 

,  פרלינים במגוון טעמים ומליות

, משוקלדיםמבחר 

טבלת שוקולד מריר משובח מעוטרים בציורי ילדים 

, ילדים בסיכון"מעמותת 

,  שוקולד במגוון מליות קרם קפהפרליני

,  נפוליטנים בלגיים משובחים

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  בוטן בציפוי שוקולד חלב

.לבן ומריר, דגנים מצופים בשוקולד חלבי'קראנצ

168₪  .
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:

,  יין אדום הרי גליל יקב רמת הגולן

,  שקד עטוף בשוקולד מריר

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב
,  לוז עטוף שוקולד מריר ומובזק באבקת סוכר

,  קונפיטורת תפוח עץ וקינמון משובחת
,  ממרח אגוזים ותמרים

,  קלאסיסילאן

,  מריר ולבן, דגנים עטוף בשוקולד חלבי'קראנצ

טבלת שוקולד מריר משובח מעוטרים בציורי ילדים 
, ילדים בסיכון"מעמותת 

,  ליקר עטוף שוקולד מריר

.משוקלדיםמבחר 

195₪  .
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:

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

.פרלינים במגוון טעמים ומליות

ילדים "מארז ברכות ייחודי בשיתוף פעולה עם עמותת 

המשלבות ציורים  גרפקיותמארז משותף עם , "בסיכון

.של ילדי העמותה וברכות ברוח החג

30₪  .
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:

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

,  פרלינים במגוון טעמים ומליות

,  חלב ולבן, דגנים עטוף בשוקולד מרירי'קראנצ

טבלת שוקולד מריר משובח מעוטרים בציורי ילדים 
, ילדים בסיכון"מעמותת 

,  קלאסיסילאן

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

, רודה דבש

,  פורס תפוחים

.משוקלדיםמבחר 

81₪  .
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:

,  יין אדום קברנה מרלו  דרך ארץ

ילדים "עם איורי ילדי עמותת ' 17-'16לוח שנה שולחני 

,  "בסיכון

שקד עטוף בשוקולד מריר

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

.,פרלינים במגוון טעמים ומליות

108₪  .
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:

,  ספיקראוזניות באיכות שמע מעולה ובשילוב 

, שקד שיש

פרלינים במגוון טעמים ומליות

,  קשיו עטוף בשוקולד מריר

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

.חלב ולבן, דגנים עטוף בשוקולד מרירי'קראנצ

129₪  .
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:

,  רמקול בלוטוס באיכות סאונד מדהימה

,  שוקולד במגוון מליות קרם קפהפרליני

,  שקד עטוף בשוקולד מריר

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

.חלב ולבן, דגנים עטוף בשוקולד מרירי'קראנצ

190₪.
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:

,  בקבוק ספורט מיוחד למים בטעמים עם פילטר

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב
,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

.פרלינים במגוון טעמים ומליות

62₪  .
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:

"  ורדינון"מגבות פינוק לגוף ולפנים מבית 
(  175₪בשווי " ורדינון"עם שובר החלפה ברשת חנויות )

, משוקלדיםמבחר 

,  בוטן עטוף בשוקולד חלב

.פרלינים במבחר מליות וטעמים

152₪  .

15



:

תיבת עץ מהודרת עם חוצצים ומכסה שקוף מיוחדת  

פרלינים במבחר טעמים  20עבור תיונים ומשולבת עם 

,  ומליות

,  צימוק בעיטוף שוקולד חלב

,  בוטן בעיטוף שוקולד חלב

.נפוליטנים בלגיים משובחים

92₪  .
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:

מבית  ' מל250ינו 'קפוצ" דאבל וול"זוג כוסות 

"food appeal"
,  שוקולד במגוון מליות קרם קפהפרליני

,  ינו'קפוצטראפלס

,  אצבעות שוקולד מריר עם קרם אספרסו

,  מקיאטועוגיות עם מילוי קרם 

.קפהסטיקס

104₪.
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:

מעמד דקורטיבי לקפסולות בשילוב שישיית כוסות 

food"מבית ' מל80אספרסו " דאבל וול" appeal"

, כדורי ופל עם קרם מוקה בעטוף שוקולד

,  עוגיות עם מילוי קרם שוקולד

, עוגיות חמאה מתוקות

, קוביות וופל עם קרם שוקולד

,  וופל רול עם קרם וניל

.עוגיות בקופסת פח

212₪.
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:

חלקים מפלדת אל חלד באיכות מעולה  24סט סכום 

עם שובר החלפה  )שנים 3-עם אחריות ל" נעמן"מבית 
,  (299₪בשווי " נעמן"ברשת חנויות 

,  קלאסיסילאן

,  מבחר פרלינים במליות מרגשות

,  נפוליטנים משוקולד בלגי משובח

,  צימוק עטוף בשוקולד חלב

,  קשיו עטוף בשוקולד מריר

,  בוטן עטוף שוקולד חלב

.חלב ולבן, דגנים עטוף בשוקולד מרירי'קראנצ

228₪.
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:

איכותי עם ציפוי רב שכבתי ואינדוקציה ' סוטאזסיר 

,  "נעמן"מבית 

,  יקב ברקןקלאסיקמרלו סובניוןיין אדום קברנה 

,  שוקולד במגוון מליות קרם קפהפרליני

טבלת שוקולד מריר משובח מעוטרים בציורי ילדים 

,ילדים בסיכון"מעמותת 

(299₪בשווי " נעמן"עם שובר החלפה ברשת חנויות )

227₪.
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:

,  שקד עטוף בשוקולד מריר

לוז בציפוי שוקולד מריר מעולה

שקד בציפוי שוקולד שיש

, חמוציות בעטוף שוקולד לבן

,משוקלדיםמבחר 

לוז עטוף שוקולד מריר ומובזק באבקת  

,  לבן ובהבזק קינמוןבעיטוף שוקולדמקורמלשקד 

,  מטרה אצבעות שוקולד פרמיום עם קרם אגוזים

,  טבלת שוקולד איכותי

,קקאומוצקי57%דפדפי שוקולד מריר 

,באריזת מתנהטראפלס

,פינוקי מרציפן בשוקולד מריר מובחר

מארז מתנה המכיל פרלינים בלגיים במבחר מליות 

וטעמים

262₪.
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:

,  "יקב רמת הגולן"יין אדום מרלו מסדרת ירדן מבית 

,  ליקר עטוף שוקולד מריר

,  בעיטוף שוקולד לבן ובהבזק קינמוןמקורמלשקד 

,  מרציפן משובח עם קרם בעיטוף שוקולד מריר-מוצארט

,  אצבעות שוקולד פרמיום עם רום

.אצבעות שוקולד פרמיום עם קרם אגוזים

197₪.
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:

,  "יקב רמת הגולן"יין אדום מרלו מסדרת ירדן מבית 

,  ליקר עטוף שוקולד מריר

,  בעיטוף שוקולד לבן ובהבזק קינמוןמקורמלשקד 

,  מרציפן משובח עם קרם בעיטוף שוקולד מריר-מוצארט

,  אצבעות שוקולד פרמיום עם רום

.אצבעות שוקולד פרמיום עם קרם אגוזים

342₪.
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24

.מ"המחירים אינם כוללים מע

Kכל המוצרים כשרים בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ומשולש 

.מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערךיאזלמוצר אשר , המלאי מוגבל, ח.ל.ט, התמונות להמחשה בלבד

04-8666652הצעות מחיר ניתן לפנות לנציגינו / הזמנות / לפרטים נוספים 

www.isb-p.co.il: אתר החברה

תרומה לקהילה
.חברתנו חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום בקהילה למען אוכלוסיות חלשות ובכדי לקדם הזדמנות שווה לכולם

.ישראל הנותנת מענה לילדים ופעוטות על הספקטרום האוטיסטי" ילדים בסיכון"בפרויקט מיוחד אנו משתפים פעולה עם עמותת 

העמותה הוקמה מתוך צורך באבחון מוקדם ובטיפול בילדים עם אוטיזם ולהעניק להם ולמשפחותיהם את הטיפול המקצועי ואת התמיכה הרגשית

.המשלבות ציורים של ילדי העמותה וברכות ברוח החגגרפיקותבפרויקט מיוחד אנו מפיקים מארזים משותפים עם . להם

.רכישתכם תוסיף ערך חברתי אנושי מהדרגה הראשונה ותמשיך לתמוך בעמותה בכדי לקדם את היצירה החשובה עבור הילדים

.חלק מהכנסות המארזים יועברו כתרומה לעמותה

http://www.isb-p.co.il/

