
קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

קטלוג מתנות פסח של עמותת קלי"ק

פסח



קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

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

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

במידה ולא מצאתם מתנה... אנו נרכיב ביחד איתכם.



סיר מקושט 3 ליטר1
סיר מקושט  2 ליטר

סיר מקושט 1.5 ליטר
קנקן שתייה
ספר בישול

סינר

₪120



ארגז לחם2
מגבת

קרש חיתוך

₪95



מזוודת פיקניק3
4 כוסות שתיה קרה

קרש חיתוך
2 מגבות מטבח

סיר בישול למיקרו 1 ליטר
4 צלחות

2 קופסאות אחסון עגולות

₪90



כלי אחסון לעוגיות4
מערוך
לקקן

מברשת
חותכנים

מגבת
סטנד 3 קומות 

מודולרי 

₪75



מגש5
3 סירים למיקרו 3ל׳ / 2ל׳ / 1.5ל׳

4 כוסות
קנקן מים

קרש חיתוך

₪90



מגש6
4 כוסות

2 סירים למיקרו 2ליטר/1ליטר 
4 פלייסמטים

₪85



פח אחד )3 צבעים לבחירה(7
2 מגבות פנים

מגבת קטנה

₪55



סיר יציקה 28 ס״מ8
סיר יציקה 24 ס״מ
סיר יציקה 20 ס״מ
מחזיק סירים שחור

₪210



סיר יציקת אלומניום אבן שיש+מכסה  3.8 ליטר 9
מחבת יציקת אלומניום אבן שיש 20 ס«מ

מגרדת עם ידית
כף לעוגה

₪195



סיר יציקת אלומניום אבן שיש+מכסה 3.8 ליטר10
מחבת יציקת אלומניום אבן שיש 20 ס״מ

סינר

₪210



מפת שולחן דוחה נוזלים בגודל 1.5x3 מטר11
לבחירה 3 צבעים לבן/כסף/קרם 

₪80



מפה לבנה 1.5x3 מטר או12
מפה שמנת 1.5x3 מטר או

מפה כסף 1.5x3 מטר
שקית לאפיקומן

₪110



13 L/M/S קופסאות אחסון לעוגיות
חבילת שוקולד פרלינים בלגיים 75 גרם

₪120



שקיות אפיקומן לפי בחירה14

₪20



קופסת עץ מלבנית לשקיקי תה בצבע לבן 15
2 ספלים

₪75



קופסת עץ מרובעת לשקיקי תה בצבע תכלת  16
 2 ספלים

₪75



קופסאות אחסון תה+קפה+סוכר17
מגבת קטנה 

₪50



מזוודה18
2 ערכות יצירה

2 פריזבי
דומינו
כדור

חפיסת קלפים
חוברת דגמי בוקי

חוברת צביעה
צבעים
דמקה

פזל עץ קטן

₪145



3 קופסאות לבישול במיקרו19
גודל 1.8 ליטר
900 מיליליטר
330 מיליליטר

מגבת קטנה

₪30



4 קופסאות לבישול במיקרו20
3 ליטר
2 ליטר

1.5 ליטר
1 ליטר

₪45



מגש+4 כוסות שתיה קרה לפי בחירה 21
₪30)מגיע בצבעים אדום/ירוק/תכלת/סגול/לבן/טורקיז(



קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

 ותודה מקרב לב לכל 
עובדי ומתנדבי עמותת קלי"ק

חג שמח

רוצים לתמוך בפעילות שלנו? עגלו לטובתנו!
בהצטרפות ל״עיגול לטובה״ ניתן לעגל כל קנייה 
לשקל  עגול,  שאינו  בסכום  האשראי,  בכרטיס 

הקרוב ו-100% מהכסף ייתרם לנו!
- רכישה ב-76.80 ₪ תתעגל ל-77 ₪  לדוגמא 

וכך ייתרמו 20 אג׳ לעמותת קלי״ק.
להצטרפות חייגו 09-7414974

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



קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

 ותודה מקרב לב לכל 
עובדי ומתנדבי עמותת קלי"ק

חג שמח

מוצר  רוכשים  הקניות,  לאתרי  נכנסים 
הרכישה  מגובה  ו7%  הרגיל  במחיר 

הולך למען עמותת קלי"ק

09-7464054 click2@netvision.net.il

www.konim-letova.com

להזמנות:


