
קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

מתנות
קטלוג מתנות של עמותת קלי"ק



חברתיים,  מרכזים  באמצעות  השלישי,  הגיל  אוכלוסיית  חיי  איכות  בשיפור  עוסקת  קלי”ק  עמותת 
תרבותיים ותעסוקתיים.

מרכז "סבי" המופעל ע"י קלי"ק הינו מודל ייחודי של יזמות חברתית - עסקית ובו מפעל מלאכת יד 
ומתנות. במפעל מועסקים עובדים בני הגיל השלישי ובעלי צרכים מיוחדים. מרכז “סבי" נותן לעובדיו 

סיבה לקום בבוקר והזדמנות נוספת לעבוד, להשתכר וליהנות מחברת אנשים.

קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

09-7464054 click2@netvision.net.il להזמנות:



ערכת סושי

₪85



₪90

תיק לכביסה 
וקופסת איחסון לאבקה



₪70

סט רחצה לאמבטיה



₪130

סט למטבח הכולל סכומון, 
קופסא ללחם ומגבת



₪70

ערכת קפה/תה/סוכר



סיר איכותי וחוברת מתכונים

₪99



₪80

סיר איכותי, מחזיק מפיות 
וזוג מחזיקי כלים חמים



₪110

סט לסלט עם מחזיק מפיות וחוברת מתכונים



₪190

₪190 סט 
לתינוק

סט 
לתינוקת



חמסות 
מעוצבות

חמסות מגנט
₪40

₪35



דג למזל טוב

₪35



₪35

סט 4 חמסות



₪35

לבבות 
מתוקים



מחזיקי מפתחות, תחתית לכוס 
ופד לעכבר ממותגים

₪20

₪15

₪7



כרית, תחתיות לכוס ומחזיקי מפתחות ממותגים

₪40

₪7₪15



סט קערות ופלייסמטים

₪12

₪10



מתקן לנייר מגבת וזוג מחזיקי כלים חמים

₪72



קופסאות אחסון לעוגיות ולתרופות

₪110



מגוון סינרים

₪70

1

4

2

5

3



סט למטבח הכולל סינר, כפפות ומחזיקי כלים חמים

₪110



סט של קרש חיתוך וכלי הגשה

₪60



כיסים המתלבשים על גב כסא מושב הרכב

₪110



מארז מחנה יהודה

₪200



מארז למפנקים

₪220



חגים



כיס לאפיקומן ושק אגוזים

₪40



צלחת פסח ומפות שולחן

₪130



כיס לאפיקומן וכלי לאגוזים או סוכריות

₪40



סט למצות, אגוזים והגדה

₪50



סט למטבח הכולל סינר, כפפות ומחזיקי כלים חמים

₪140



כיס לאפיקומן ומפות שולחן

₪130



כיס מנוקד לאפיקומן

₪40



כלי לאגוזים או סוכריות

₪40



משלוח 
מנות

רעשן

מאפן במילוי קרם 

שוקולד 

ביסלי 15 גרם

במבה 15 גרם

תפוצ'יפס 15 גרם

צ'יטוס 15 גרם

מרשמלו 33 גרם

חבילת טופי 42 גרם

חבילת בייגלה מצופה 

שוקולד 20 גרם

שרשרת סודה 

לקקן

חטיף קוקוס

מיני וופל קוביות באריזה 
של 20 גרם

₪25



משלוח 
מנות

שקית במבה 15 גר׳ 

חבילת בייגלה 20 גר׳

קוביות וופל 30 גר׳

וופל שוקולד עדין 20 גר׳

צ'יטוס 15 גר׳

לקקן 

חבילת טופי

מטבע שוקולד 

רעשן

₪12



קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

תודה מקרב לב לכל עובדי 
ומתנדבי עמותת קלי"ק

09-7464054 click2@netvision.net.il להזמנות:

יזמות חברתית בגיל השלישי!
מרכזים   9 מפעילה  קלי"ק  עמותת 
מענה  ונותנת  חברתיים  ופרויקטים 

למעלה מ1,000 קשישים.
עמותת  עבור  לטובה  לעיגול  הצטרפו 
קשישים   100 לעוד  ותאפשרו  קלי"ק 

לפרנס את עצמם.
עבורכם זה כסף קטן...עבורם זו הזדמנות 

לחיים עצמאיים!
הצטרפו עוד היום: 09-7414974


