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מחוייבות חברתית - אנחנו מאמינים 
שתרומה לקהילה חשובה לכל אדם

וכאשר מדובר בחברה או ארגון היא 
חשובה עוד יותר!

ברכישת המתנות של nona הנכם 
שותפים ליצירה ועידוד הזדמנות 

תעסוקתית שווה
כל המתנות נארזות באהבה במפעל מוגן 

לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה

מריחים את האביב שבפתח? 
רואים את הפריחה?

זה סימן להתחדשות, סימן לדרך חדשה!
עיצב עבורכם מארזים אביביים מרגשים

צבע  יותר  הרבה  השנה  בהם  הכנסנו 
והרבה טעמים חדשים!

אנחנו מאחלים לכם חג פסח שמח ונפלא!
חדשים,  רעיונות  של  שפע  איתו  שיביא 

אתגרים מרגשים וצמיחה!
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אפיקומן

מה במארז?
• מצות מצופות שוקולד משובח / ללא שוקולד )לבחירה(

• שק אפיקומן

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט או בשקית נשיאה מנייר

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין 15 ₪  -  55 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

אביב מתוק בגליל 

גליל מעוצב )17 ס"מ(
במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובך

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט

מיתוג? כמובן :(

3 אביב של צמיחה והתחדשות  

אדמה, זרעים )לבחירה( והוראות שתילה
לבחירה: מליסה, נענע, פלפל חריף, עגבניות שרי, 

בזיליקום

איך אורזים?
צלופן חגיגי מעוטר בסרט או שקית נשיאה

מיתוג? כמובן :(
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מתיקות בצנצנת  

מה במארז?
צנצנת אחת עם מילוי לבחירה:

• לבבות שוקולד איטלקי משובח
•  נפוליטנים מריר

•  פרלין קרם אגוזים

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט או בשקית קרטון עם 

הקדשת חג שמח
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מתנות בין 15 ₪  -  55 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

כיסוי מצות

כיסוי מצות מעוצב לשדרוג שולחן הסדר

איך אורזים? צלופן 
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מפתח לחג חירות שמח

מה במארז?
• מחזיק מפתחות מעוטר בתליון מפתח מוזהב
• שזור בטיקט עם המסר - לחיים של חירות!

איך אורזים?
בשק אורגנזה

7 אפיקומן וזית

מה במארז?
• שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה

• שק אפיקומן מעוצב
• מצות מצופות שוקולד

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט ושקיצת נשיאה מנייר
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מתנות בין 15 ₪  -  55 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:
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גליל האחים

מה במארז?
לבחירה אחד מארבעת הגלילים לארבעת הבנים )ניתן לבחור מיקס(

חכם, תם, רשע ושאינו יודע לשאול
תכולת הגלילים: לבבות שוקולד איטלקי משובח, פרלין שוקולד קרם אגוזים, 

נפוליטנים מריר, אגוזי פקאן

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט או בשקית נשיאה מקרטון מעוטרת בקאבר חג שמח

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין 15 ₪  -  55 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

צמיחה והתחדשות

מה בקופסה?
• ערוגת גינה חגיגית לאביב של צמיחה

  מכילה: אדמה, זרעי בזיליקום )או כל תבלין אחר שתרצו(
• חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא חומרים משמרים

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט
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מה נשתנה

מה במארז?
• שמן זית נבאלי סופר איכותי 250 מי"ל בבקבוק פרמיום

• מפתח  מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(
• חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא חומרים משמרים

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט ובשקית נשיאה מנייר

מיתוג? כמובן :(

אביב שמח פסח בא 10

מה במארז?
• צנצנת מעוצבת במילוי שוקולד איטלקי משובח

• חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא   
  חומרים משמרים

איך אורזים?
בצלופן חגיגי מעוטר בסרט ובשקית נשיאה מנייר

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  70 ₪  -  100 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 8
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

אביב של חירות

מה בקופסה?
• שמן זית כתית מעולה בפח גלילי אלגנטי 500 מי"ל

• צנצנת מעוצבת המילוי שוקולד איטלקי משובח
• כיסוי מצות לשולחן הסדר עם הכיתוב "מוציא מצה"

• מפתח מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(

חוגגים בסדר  12

מה בקופסה?
• טחינה גולמית משובחת

• צנצנת מעוצבת המילוי שוקולד איטלקי משובח
• שק אפיקומן מעוצב

• חבילת מצות

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(

13

מתנות בין  70 ₪  -  100 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:
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בני חורין

מה בקופסה?
•  שמן זית כתית מעולה בקבוקון 100 מי"ל

•  גליל מעוצב )גובה 17 ס"מ( במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח
•  שק אפיקומן מעוצב

•  חבילת מצות

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  70 ₪  -  100 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שתה אשתה ארבע כוסות  

המארז כולל:
• יין לבן אמרלד ריזלינד - ברקן
• מפתח מסר לחג חירות שמח

• צנצנת מעוצבת במילוי לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי /  
  נשיקות מרנג / נפוליטנים מריר

איך אורזים?
בקופסה מהודרת באורך כחצי מטר עם מסר חגיגי  

מיתוג? כמובן :(
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מתוק בסדר

מה בקופסה?
• שמן זית כתית מעולה בבקבוק 100 מי"ל
• שברי שוקולד לבן עם אגוזים / שקדים

• צנצנת שוקולד במילוי שוקולד איטלקי משובח
• מפתח מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(

• ערוגת גינה חגיגית לאביב של צמיחה
  מכילה: אדמה, זרעי בזיליקום )או כל תבלין אחר שתרצו(

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(

עושים סדר   16

מה בקופסה?
• ערוגת גינה חגיגית לאביב של צמיחה

  מכילה: אדמה, זרעי בזיליקום )או כל תבלין אחר שתרצו(
• חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא חומרים משמרים

• חבילת מצות )ניתן לשדרג למצות מצופות שוקולד(
• כיסוי מצה מעוצב לשולחן הסדר עם הכיתוב "מוציא מצה"

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  70 ₪  -  100 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:
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הלילה הזה כולו מצה

מה בקופסה?
• ערוגת גינה חגיגית לאביב של צמיחה

  מכילה: אדמה, זרעי בזיליקום )או כל תבלין אחר שתרצו(
• חכם – במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים

• חבילת מצות
• שק אפיקומן מעוצב

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  70 ₪  -  100 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:
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חירות ושמחה

מה בקופסה?
•  שברי שוקולד לבן עם שקדים / אגוזים

•  חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא חומרים משמרים
•  פסטו רוסו – עלי בזיליקום מהערבה ועגבניות בשלות(

•  כיסוי מצות לשולחן הסדר עם הכיתוב "מוציא מצה"
•  ערוגת גינה חגיגית לאביב של צמיחה

   מכילה: אדמה, זרעי בזיליקום )או כל תבלין אחר שתרצו(
•  גלויה מעוצבת עם ברכה ממותגת

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(

חד גדיא 19

מה בקופסה?
• יין לבן אמרלד ריזלינד - ברקן

• שני גלילים מעוצבים לשני בנים:
  חכם – במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים

  תם – במילוי לבבות שוקולד איטלקי משובך
• שק מעוצב- לאפיקומן

• ערוגת גינה בזיליקום לאביב של צמיחה )ניתן לבחור ממגוון תבלינים(
• חבילת מצות מצופות שוקולד

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  120 ₪  -  160 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 13
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

אביב של שמחה

מה בקופסה?
• שק קנבס מעוצב לאפיקומן

• חבילת מצות
• שברי שוקולד לבן עם שקדים / אגוזים
• שברי שוקולד חלב עם שקדים / אגוזים

• מפת מסר – לחיים של חירות )מחזיק מפתחות(

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(

אביב של התחדשות21

מה בקופסה?
• שמן זית נבאלי סופר איכותי 250 מי"ל בבקבוק פרמיום

• שברי שוקולד חלב עם אגוזים / שקדים
• גליל מעוצב )גובה 17 ס"מ( במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח

• מפת מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :(
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מתנות בין  120 ₪  -  160 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 14
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

פסח גורמה 

מה בקופסה?
• צנצנת גדולה של זיתי נבאלי בשמן זית איכותי

• שמן זית איכותי בפח מעוצב
• חרוסת מדברית ללא חומרים משמרים עשירה באגוזים ותמרים

• מפתח  מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(

איך אורזים?
בקופסה אלגנטית מרובעת גודל 21*21 ס"מ

מיתוג? כמובן :( 
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מתנות בין  120 ₪  -  160 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 15
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

חג חירות שמח

מה בקופסה?
• ין לבן אמרלד ריזלינד - ברקן

• ארבעה גלילים לארבעת הבנים
  חכם, תם, רשע וזה שאינו יודע לשאול

  תכולת הגלילים: לבבות שוקולד איטלקי משובח, פרלין     
  שוקולד קרם אגוזים, נפוליטנים מריר, אגוזי פקאן

• שק קנבס מעוצב לאפיקומן
• מפתח  מסר – לחיים של חירות )משמש כמחזיק מפתחות(

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :( 

מארז ארבעת הבנים

מה בקופסה?
• שמן זית איכותי בפח מעוצב

• חרוסת מדברית ללא חומרים משמרים עשירה באגוזים ותמרים
• מצות )ניתן לשדרג למצות מצופות שוקולד(

• שק מעוצב- לאפיקומן
• ארבעה גלילים לארבעת הבנים

  חכם, תם, רשע ושאינו יודע לשאול
  תכולת הגלילים: לבבות שוקולד איטלקי משובח, פרלין שוקולד קרם אגוזים,  

  נפוליטנים מריר, אגוזי פקאן

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :( 
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מתנות בין 170 ₪  ומעלה +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 16
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

גורמה במטבח

מה בקופסה?
• שמן זית איכותי בפח מעוצב

• חרוסת מדברית ללא חומרים משמרים עשירה באגוזים ותמרים
• צנצנת גדולה של זיתי נבאלי בשמן זית איכותי

•  אורגנו - תבלין פלאו טהור, טרי, ללא שמן, ללא חומרים משמרים
• כורכום - תבלין פלאו טהור, טרי, ללא שמן, ללא חומרים משמרים

• 2 כפות עץ למטבח
• מגבת מטבח איכותית

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :( 

כולנו מסובין

מה בקופסה?
• שמן זית איכותי בפח מעוצב

• חרוסת מדברית עשירה באגוזים ותמרים ללא חומרים משמרים
• צנצנת גדולה של זיתי נבאלי בשמן זית איכותי

• חבילת מצות )ניתן לשדרג למצות מצופות שוקולד(
• אורגנו - תבלין פלאו טהור, טרי, ללא שמן, ללא חומרים משמרים
• כורכום - תבלין פלאו טהור, טרי, ללא שמן, ללא חומרים משמרים

• 2 כפות עץ למטבח
• כיסוי מצה מעוצב לשולחן הסדר עם הטקסט – "מוציא מצה"

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :( 
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מתנות בין 170 ₪  ומעלה +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 17
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל
      תורמים לקהילה: המתנות של nona נארזות באהבה במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות כתרומה לקהילה.

טעמים במטבח 

מה בקופסה?
• שמן זית כתית מעולה בבקבוק 500 מי"ל

• חרוסת מדברית עשירה באגוזים
• ממרח לימונים טריים כבושים בשמן זית

• פסטו רוסו – עלי בזיליקום מהערבה ועגבניות בשלות(
• טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סוביניון

• אורגנו - תבלין פלאו טהור, טרי, ללא שמן, ללא חומרים משמרים
• 2 כפות עץ למטבח

איך אורזים?
בקופסה מהודרת במידה 35*20 ס"מ מעוטרת חבק חגיגי

מיתוג? כמובן :( 
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מתנות בין 170 ₪  ומעלה +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

http://www.nona-gift.com
mailto:naama%40nona-gift.com?subject=


אנו מאחלים לכם פסח שמח
מי יתן והחג יביא איתו רוח טובה
של התחלות חדשות, שמחה בלב

בריאות איתנה וצמיחה!

חג שמח


