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הסיפור שלנו
אחר הצהרים מתרחש הקסם.

סדנת הלימוד הדוממת הופכת למפעל יצרני – מקצועי.
גיל העובדים המסורים במפעל נע בין  15ל  18שנים
ומחויבות היא שם המשחק .הזירה עולם העבודה
והתוצר ...מקורי ,מקצועי וחברתי.

הקסם הוא בתהליך ,בהוויה ובתוצאות.

דרך העבודה רוכשים בני הנוער כלים לחיים.
דרך ההגעה בזמן למשמרת לומדים על מחויבות.
דרך עמידה בהספקים לומדים על היכולות שלהם.
דרך עבודת הצוות לומדים על חברות.
דרך המחויבות לאיכות עושים צעד ראשון בעולם
העבודה האמיתי.

חברות ועסקים המזמינים את מתנת החג מתוצרת
בנות ובני הנוער מ'העסק שלנו' נהנים קודם כל ממתנה
איכותית ומקצועית .רכישת המתנות מאפשרת שעות
עבודה מרובות שערכן החברתי משמעותי עד מאד
ותורם גם לבני הנוער וגם לנו כחברה אזרחית .והכי
חשוב ,מאפשרים לבני הנוער להרוויח את שכרם במו

עבודתם ,ומכאן ...הכול מתחיל.
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ֶפן ו ְּת ֵאנָה ו ְִר ּמוֹן;
ׂע ָֹרהְ ,וג ֶ
ּש
ֶא ֶרץ ִח ָּטה ו ְ
ׁש ֶמן ,ו ְּד ָבׁש
ֶא ֶרץ-זֵית ֶ

'ארץ אהבתי'  -לבבות

מכיל :זוג בקבוקי יין מסדרת ויז'ן
מתוצרת יקב טפרברג
מידות :א 36 :ס"מ | ר 18 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר 80 :ש"ח

'ארץ חמדת'  -חמדת

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מידות :א 18 :ס"מ | ר 13 :ס"מ | ע 8 :ס"מ
מחיר 45 :ש"ח

הכוכבים
המתנות
הכי מבוקשות
והכי נמכרות,

מסוגן נהנו בחגים קודמים
אלפי עובדים מחברות,
ארגונים ועסקים

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

'ארץ שנאהב'  -תכול

'ארצנו הקטנטונת'  -פיצי

מכיל :עץ זית ננסי
שמן זית ישראלי  250מ"ל
מידות :שקית נייר א 30:ס"מ | ר 25 :ס"מ
אדנית א 14 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 55 :ש"ח

מכיל :אדנית עץ קטנטנה ונהדרת
וצמח סוקולנט
מידות :א 8 :ס"מ | ר 8 :ס"מ | ע 7.5 :ס"מ
מחיר 13 :ש"ח

'ארצנו הקטנטונת'
עציצנית מלבלבת

ארץ אהבתי  -פיצחון

מכיל :אדנית לבבית מעץ ממוחזר
עם ניצנית
מידות :א 14 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 22 :ש"ח

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
אגוזי מלך
פטיש גדול ומכתש מעץ לפיצוח אגוזים
מידות :א 36 :ס"מ | ר 18 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר 80 :ש"ח

מיוחדים
לפסח

ארצנו הקטנטונת – ארבעת הבנים

מכיל :ארבעה סוקולנטים שונים במגש עץ
אחד חכם ,אחד תם
אחד רשע ואחד שאינו יודע לשאול
מידות :א 34.5 :ס"מ ר 10 :ס"מ ע 8 :ס"מ
מחיר 60 :ש"ח

כלי מעץ לאכסון והגשת מצות
מכיל :חבילת מצות
מידות :א 22 :ס"מ ר 22 :ס"מ ע 8.5 :ס"מ
מחיר 45 :ש"ח

בית חרוסת

פיצחון

מכיל :סילאן  120גרם
אגוזי מלך
פטיש ומכתש לפיצוח אגוזים
מתכון להכנת חרוסת
מידות :א 26.5 :ס"מ ר 10.5 :ס"מ ע 7 :ס"מ
מחיר 50 :ש"ח

מצהחן

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מצאמצה

מכיל :מצות מצופות בשוקולד
מידות :א 17.5 :ס"מ ר 12.5 :ס"מ ע 7 :ס"מ
מחיר 40 :ש"ח

מכיל :אגוזי מלך
פטיש גדול ומכתש מעץ לפיצוח אגוזים
מידות :א 29 :ס"מ ר 13 :ס"מ ע 9.5 :ס"מ
מחיר 50 :ש"ח

על השולחן

מכיל :שש תחתיות זכוכית נהדרות
עם מסרים מדליקים לפסח
מתוצרת 'הבית של סוזן' אילת
וגם חרוסת  120גרם
מידות :א 17.5 :ס"מ ר 12.5 :ס"מ ע 7 :ס"מ
מחיר 70 :ש"ח

הארץ הטובה –
סדרת 'ארץ אהבתי'
בני הנוער מפיחים רוח חיים חדשה בעצי האורן
ויוצרים בעבודתם המקצועית ארגזים בסגנון שוק
הנארזים כמתנות לחג עם מיטב התוצרת המקומית.
ארגזי העץ נהדרים לשימוש חוזר ,גם מעשי וגם
דקורטיבי.
מעבר להצעות בקטלוג ,ניתן גם להתאים/לשנות את
תכולת המארזים.
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הארץ הטובה סדרת

'ארץ
אהבתי'

בית

מכיל :פח שמן זית  750מ"ל
ממרח לימונים כבושים  185גרם
ממרח עגבניות  190גרם
איולי טבעוני שום סילאן  280גרם
זיתים ירוקים טבעיים  250גרם
מחיר 115 :ש"ח

ארץ

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
פח שמן זית  250מ"ל
מרקחת תאנים סגולות  120גרם
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מרקחת תפוזים כתומים  240גרם
מחיר 96 :ש"ח

גודל המארזים :אורך 36 :ס"מ
רוחב 18 :ס"מ | עומק 10 :ס"מ

אביב

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
פח שמן זית  250מ"ל
זיתים ירוקים בכבישה ביתית  250גרם
איולי טבעוני שום סילאן  280גרם
מחיר 98 :ש"ח

טללים

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
ממרח עגבניות מיובשות  190גרם
ממרח פלפל קלוי  190גרם
פח שמן זית  500מ"ל
מחיר 102 :ש"ח

כתר

מכיל :פח שמן זית  750מ"ל
פסטו בזיליקום  185גרם
רוטב סילאן  320גרם
זיתים ירוקים בכבישה ביתית  250גרם
מחיר 105 :ש"ח

ימים

מכיל :פח שמן זית  750מ"ל
ממרח לימון כבוש  190גרם
זיתים שחורים טבעיים  250גרם
פסטו בזיליקום  190גרם
טפנד זיתי קלמטה  190גרם
מחיר 110 :ש"ח

הארץ הטובה סדרת

'ארץ
אהבתי'

לבבות

מכיל :זוג בקבוקי יין מסדרת ויז'ן מתוצרת
יקב טפרברג
מחיר 80 :ש"ח

ברוכים

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
פח שמן זית  250מ"ל
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים 250
מרקחת תפוזים כתומים 250
מרקחת תאנים סגולות 250
סילאן 120
סילאו שוקולד תפוז 120
מחיר 120 :ש"ח

גודל המארזים :אורך 36 :ס"מ
רוחב 18 :ס"מ | עומק 10 :ס"מ

שבחך

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
פח שמן זית  500מ"ל
ממרח סילאן שוקולד תפוז  125גרם
ממרח סילאן  125גרם
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מחיר 105 :ש"ח

נגינה

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים 250
מרקחת תפוזים כתומים 250
ממרח סילאן שוקולד תפוז  125גרם
ממרח סילאן  125גרם
מרקחת תאנים סגולות 125
מחיר 98 :ש"ח

פיצחון

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן יקב טפרברג
אגוזי מלך פטיש גדול ומכתש מעץ לפיצוח
אגוזים
מחיר 80 :ש"ח

הארץ הטובה –
סדרת 'ארץ חמדת'
סיפורה של כל מתנה מסדרת 'הארץ הטובה' מתחיל
בשדות החקלאיים הארץ ישראלים ובנגריות בהם
מייצרים בני הנוער את המתנות.
סדרת 'ארץ חמדת' אוצרת את הסיפור כולו בגודל
ובתקציב שמתאים למגוון רחב של ארגונים וחברות
(גודל קטן מסדרת 'ארץ אהבתי').
ארגזי העץ אשר מייצרים בני הנוער ובהם נארזים
המטעמים מתוצרת ארץ ישראלית ,נהדרים לשימוש
חוזר גם מעשי וגם דקורטיבי.
מעבר להצעות בקטלוג ,ניתן גם להתאים/לשנות את
תכולת המארזים.
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הארץ הטובה סדרת

'ארץ
חמדת'

אבות

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
סילאן  125גרם
סילאן שוקולד תפוז  120גרם
מחיר 49 :ש"ח

חמדת

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מחיר 45 :ש"ח

גודל המארזים :אורך18 :ס"מ
רוחב 13 :ס"מ | עומק 8 :ס"מ

תתגשמנה

מכיל :מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מרקחת תפוזים כתומים  220גרם
מחיר 42 :ש"ח

נחיה

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :טפנד זיתי קלמטה  190גרם
פח שמן זית  250מ"ל
מחיר 52 :ש"ח

תקוות

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
מרקחת תאנים סגולות  120גרם
מרקחת תפוזים כתומים  120גרם
מחיר 49 :ש"ח

הארץ הטובה סדרת

'ארץ
חמדת'

זוהר

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
פסטו בזיליקום  185גרם
מחיר 47 :ש"ח

ניצור

מכיל :שמן זית פח  250מ"ל
טפנד זיתי קלמטה  190גרם
מחיר 47 :ש"ח

גודל המארזים :אורך 18 :ס"מ
רוחב 13 :ס"מ | עומק 8 :ס"מ

דרור

מכיל :תערובת תיבול קייג'ון  100גרם
סבון אנשי הזית  110גרם
תערובת תיבול לתפו"א  100גרם
מחיר 56 :ש"ח

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

תפרח

מכיל :חליטת לימוניזה
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים 250
מחיר 48 :ש"ח

הארץ הטובה – סדרת

'ארץ שנאהב'
החיבור בין הפשטות
של שקית נייר חומה
ומיתוג בכל טוב הארץ הישראלי
שבחרנו לסמל 'הארץ הטובה'.
סדרת 'ארץ שנאהב' משלבת בשקית העממית
טעמים ארץ ישראלים וצומח מקומי
דוגמת עץ הזית ,תבלינים ועוד
האדנית אותה מייצרים בני הנוער
עשויה מעץ אואסיבי
המורכב משבבי עץ ומוכר עד מאד
ממגוון שימושים יצירתיים בעולם העיצוב
מעבר להצעות בקטלוג ,ניתן גם
להתאים/לשנות את תכולת השקיות.
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הארץ הטובה סדרת

'ארץ
שנאהב'

חרוסת

מכיל :ניצנית
מעדן חרוסת תמרים ואגוזים  250גרם
מחיר 38 :ש"ח

תכול

מכיל :עץ זית ננסי
שמן זית ישראלי  250מ"ל
מחיר 55 :ש"ח

שקית נייר
אורך 30 :ס"מ | רוחב 25 :ס"מ

אגדה

מכיל :עץ זית ננסי
זיתים ירוקים בכבישה ביתית  250גרם
מחיר 51 :ש"ח

חולות

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :צמח תבלין
חליטת לימוניזה  314מ"ל
מחיר 44 :ש"ח

שמש

מכיל :צמח תבלין
תערובת תיבול קייג'ון  100גרם
תערובת תיבול לתפו"א  100גרם
מחיר 47 :ש"ח

הארץ הטובה – סדרת

'ארצנו הקטנטונת'
המתנה שתמיד תלווה בשיחה על שמש וגם על מים
ועד כמה שניהם חשובים במידה הנכונה.
לאדניות העץ מתוצרת בני הנוער הצלחה מסחררת
רבת שנים בקרב אלפי עובדים בחברות עסקיות רבות
ועל כך גאוותנו.
בסדרה מגוון צמחים ארץ ישראלים .הצמחים נבחרו
בשל יופיים ,לצד עמידות גבוהה גם בתנאי משרדיים.
זאת מתוך התחשבות באנשים שזוכרים הרבה דברים
עד שלפעמים דווקא להשקות הם שוכחים
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הארץ הטובה סדרת

'ארצנו
הקטנטונת'

פיצי

מכיל :אדנית עץ קטנטנה ונהדרת
עם סוקולנט
מידות :א 8 :ס"מ | ר 8 :ס"מ | ע 7.5 :ס"מ
מחיר 13 :ש"ח

מכיל :ארבעה סוקולנטים שונים במגש עץ
אחד חכם ,אחד תם אחד רשע
ואחד שאינו יודע לשאול
מידות :א 34.5 :ס"מ ר 10 :ס"מ ע 8 :ס"מ
מחיר 60 :ש"ח

עציצנית תבלין

עציצנית עץ זית

מכיל :אדנית לבבית מעץ ממוחזר עם תבלין
מידות :א 14 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 20 :ש"ח

עציצנית ניצנית

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

ארבעת הבנים

מכיל :אדנית לבבית מעץ ממוחזר
עם ניצנית
מידות :א 14 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 22 :ש"ח

מכיל :אדנית לבבית מעץ ממוחזר
עם עץ זית ננסי
מידות :א 14 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 35 :ש"ח

הארץ הטובה סדרת

'ארצנו
הקטנטונת'

זוג פיצי במגש

מכיל :זוג אדניות 'פיצי'
עם סוקולנטים
מידות :א 18 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 7.5 :ס"מ
מחיר 36 :ש"ח

שלישית פיצי במגש

מכיל :שלישיית אדניות 'פיצי'
עם סוקולנטים
מידות :א25 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 7.5 :ס"מ
מחיר 49 :ש"ח

ארגז כלים ניצניות

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :אדנית מקורית וצבעונית
עם שלוש ניצניות
מידות :א 38 :ס"מ | ר 15 :ס"מ | ע 36 :ס"מ
מחיר 80 :ש"ח

מאדניה עם עץ זית ננסי

מכיל :אדנית לתפארת
מעץ ממוחזר עם עץ זית ננסי
מידות :א 24 :ס"מ | ר 14 :ס"מ | ע 11 :ס"מ
מחיר 50 :ש"ח

מזליקו

מכיל :צמח המזל שמחייך תמיד
באדנית מיוחדת
מידות :א 6 :ס"מ | ר 6 :ס"מ | ע 12 :ס"מ
מחיר 30 :ש"ח

סדרת

'דרך ארץ'
לצעירים העוסקים במלאכת היצור
אסור אמנם ללגום...
אך גאוותם במארזי יין נהדרים
מתוצרת ישראלית
בסדרת 'דרך ארץ' ניתן לשלב יינות
ממגוון יקבים מקומיים
בהם גם יקבים חברתיים דוגמת יקב 'טוליפ'.
היינות בצילומים מתוצרת יקב 'טפרברג'.
המארזים אותם מייצרים בני הנוער
עשויים אואסבי או אורן משולב בצפצפה.
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הארץ הטובה סדרת

'דרך
ארץ'

בסדרת 'דרך ארץ'
ניתן לשדרג (או לשנמך)
יינות ממגוון יקבים מקומיים.
'היינות ,הצילומים והמחירים
בדף זה של סדרת ויז'ן מתוצרת
יקב טפרברג'.

מארז יין זוגי

תיבת עץ אורן או אואסבי
מצוינת לשימוש חוזר
מידות :א 35 :ס"מ | ר 19:ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר 90 :ש"ח

מארז שישיה

מארז יוקרתי לשישה בקבוקי יין
מצוין לשימוש חוזר
מידות :א 37 :ס"מ | ר 29 :ס"מ | ע 19 :ס"מ
מחיר :פנו להצעת מחיר

ערכת בציר

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

מכיל :מעמד יין נפלא ומעוצב משני סוגי עץ
עם בקבוק יין בשקית נייר ייצוגית
מידות :א 34 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 9.5 :ס"מ
מחיר 42 :ש"ח

מארז יין אחד

תיבת עץ אורן או אואסבי
מצוינת לשימוש חוזר
מידות :א 34 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 9.5 :ס"מ
מחיר 50 :ש"ח

מארז שלישייה

תיבת עץ אורן
מצוינת לשימוש חוזר
מידות :א 35 :ס"מ | ר 27 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר :פנו להצעת מחיר

בציר

מכיל :מעמד יין נפלא ומעוצב משני סוגי
עץ המחיר למעמד בלבד
מידות :א 26 :ס"מ | ר 9 :ס"מ
מחיר 15 :ש"ח

סדרת

'ארץ קטנה עם שפם'
סדרת המתנות לאמיצים המחפשים מתנות מקוריות עם ערך
נוסף בנוסף לאיכות ולערך החברתי.
כל המתנות מסדרת 'ארץ קטנה עם שפם'
הומצאו ע"י צוות 'העסק שלנו' ולא ניתן למצוא כמותן בשום
מקום אחר.
מארז בקבוק יין שהופך לתיבת קינון סביבתית,
מארז ספר פרוזה חוזר עם ספר שונה ומפתיע בכל מארז,
קוביות המסייעות להחלטות ועוד.
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הארץ הטובה סדרת

'ארץ
קטנה
עם
שפם'

כן לציפור יין

מכיל :בקבוק יין מסדרת ויז'ן
מתוצרת יקב טפרברג
אפשרות גם לתיבה זוגית .בתום השימוש
הופך לתיבת קינון לציפורי החצר
מידות בודד:
א 65 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מידות זוגי:
א 105 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר 65 :לבודד |  105לזוגי

מכיל :דבש  240גרם ושמן זית  250מ"ל
בתום השימוש הופך לתיבת קינון
לציפורי החצר
מידות :א 22 :ס"מ | ר 10 :ס"מ | ע 10 :ס"מ
מחיר 55 :ש"ח

ספר משלך

קובלטה

מכיל :אין מתנה תרבותית -סביבתית יותר!
ספר קריאה חוזר ואיכותי
בכל תיבה ספר אחר ומפתיע
מידות :א 24 :ס"מ | ר 17 :ס"מ | ע 5 :ס"מ
מחיר 40 :ש"ח

בונבונית מתוק ומשמח

לא כולל מע"מ והובלה
כמות מינימום
כשר לפסח
למידע נוסף והזמנות:
052-4772353
esek@zionut2000.org.il

כן לציפור טעמים

מכיל :בונבוני שוקולד מתוק
בארבעה צבעים
מידות א 22 :ס"מ | ר 22 :ס"מ | ע 5 :ס"מ
מחיר55 :

מכיל :קוביות החלטה
על כל פאה מפאות שתי הקוביות מסר
כל שנותר ...לשאול שאלה,
להטיל ולקבל תשובה!
מידות :א 12 :ס"מ | ר 8 :ס"מ | ע 7.5 :ס"מ
מחיר 45 :ש"ח
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מיוצר ומוגש ע"י בני הנוער מהעסק החברתי 'העסק שלנו'
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