
בעבודת יד
    שוקולד

כשר לפסח איכותי



עמותת גוונים של מתוק נוסדה במטרה 
לקדם בני נוער ולהקנות להם מיומנויות 
וכישורי חיים, שיסייעו להם להשתלב 
בבגרותם בחברה.

העמותה מציעה תכנית הכשרה חינוכית, 
ייחודית, במסגרתה לומדים בני הנוער את 
רזי מקצוע השוקולטייר.

עם סיום הכשרתם בני הנוער הופכים 
לשותפים מלאים בתפעול העסק החברתי 
שהעמותה הקימה ועובדים בו בשכר מלא. 



גוונים של מתוק מציעה לכם עולם מתוק של שוקולד 
שמיוצר כולו בעבודת יד מחומרי הגלם המשובחים 

ביותר. אצלנו תוכלו למצוא:

«  מארזי מתנות מעוצבים עם שוקולד 
במגוון טעמים ומרקמים. 

«  בר שוקולד אקטיבי לאירועי חברה, 
השקות מוצר והרמות כוסית. 
«  סדנאות שוקולד חוויתיות 

ומגבשות לעובדים.

     כל האירועים מתופעלים על ידי בני הנוער עצמם 
בליווי צמוד של שוקולטיירית

הרכישה מאיתנו מאפשרת לנו לצמוח ולהגיע לבני נוער 
נוספים - היו שותפים איתנו ביצירת עתיד מתוק לכמה 

שיותר נערות ונערים שזקוקים לכך!

התכנית פועלת במית"ר נירים גבעת אולגה, בשיתוף 
פעולה עם מחלקת הנוער והצעירים של אגף הרווחה 

בעיריית חדרה, השירות לשיקום נוער במשרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים.

גוונים של מתוק
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 מארז
ליאן

טבלת שוקולד מריר עם בראס 
אגוזי לוז | 60 גרם 

בקבוק יין משובח | 375 מ"ל

שקיק אגוזי מלך | 100 גרם

₪ 61

   100%
שוקולד משובח
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 מארז
 מישל

רביעיית פרלינים משובחים 
בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד לבן עם עדשי 
שוקולד צבעוניות | 60 גרם 

טריו קיפודי שוקולד | 40 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 40 גרם

שקיק אגוזי מלך  | 100 גרם

 ₪ 88
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 מארז
אוריאל

רביעיית פרלינים משובחים 
בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
עם בראס אגוזי לוז | 60 גרם 

טבלת שוקולד לבן עם עדשי 
שוקולד צבעוניות | 60 גרם 

בקבוק נטיפי שוקולד ומיני מרשמלו 
להכנת משקה שוקולד חם | 55 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 40 גרם

שקיק אגוזי מלך | 100 גרם

₪  103
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 מארז
 עדן

תשיעיית פרלינים משובחים 
בעבודת יד | 135 גרם

טבלת שוקולד מריר עם בראס 
אגוזי לוז | 120 גרם 

טבלת שוקולד לבן עם עדשי 
שוקולד צבעוניות  | 120 גרם 

טריו קיפודי שוקולד | 40 גרם

שקיק אגוזי מלך | 100 גרם

 ₪ 131
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 מארז
אלמוג

רביעיית פרלינים משובחים 
בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר עם בראס 
אגוזי לוז | 120 גרם 

טבלת שוקולד לבן עם עדשי 
שוקולד צבעוניות | 120 גרם 

טריו קיפודי שוקולד | 80 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 80 גרם

שקיק אגוזי מלך | 100 גרם

בקבוק יין משובח | 375 מ"ל

₪  160
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 מארז
 חן

תשיעיית פרלינים משובחים 
בעבודת יד | 135 גרם

טבלת שוקולד מריר עם 
בראס אגוזי לוז | 60 גרם 

טבלת שוקולד לבן עם 
עדשי שוקולד צבעוניות | 60 גרם 

טריו מדליוני שוקולד | 80 גרם

טריו קיפודי שוקולד | 40 גרם

דואט דפדפי שוקולד חלב ולבן | 40 גרם

2 ספלים ממותגים להכנת 
משקה שוקולד חם

שקיק נטיפי שוקולד ומיני מרשמלו 
להכנת משקה שוקולד חם | 110 גרם

 ₪ 210

כל שמות 
      המארזים

ונערות בוגרי המיזם
הם שמות של נערים 
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רביעיית 
פרלינים 

קלאסיים 
בעבודת יד

ארבעה פרלינים משוקולד משובח 
במילוי גנאש במגוון טעמים ומרקמים.

60 גרם | 22 ₪ 

אצלנו מועסקים השוקולטיירים 
הצעירים ביותר בישראל! 

אנחנו צופים להם 
   עתיד מתוק...
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תשיעיית 
פרלינים 

קלאסיים 
בעבודת יד

תשעה פרלינים משוקולד משובח 
במילוי גנאש במגוון טעמים ומרקמים.

135 גרם | 48 ₪
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מיתוג 
אישי

על פרלינים 
משוקולד 

משובח
מיתוג אישי על פרלינים משוקולד 
משובח ארבעה/תשעה פרלינים 

משוקולד משובח במילוי גנאש 
במגוון טעמים ומרקמים. אחד 

הפרלינים במיתוג מותאם אישית

60/135 גרם | 24/50 ₪ 
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תשעה פרלינים במעטפת שוקולד 
במרקם רך במילוי גנאש נימוח 

במגוון טעמים ייחודיים.

90 גרם | 48 ₪ 
מינימום הזמנה - 100 יחידות

תשיעיית 
פרלינים 

במרקם רך וקרמי 
בעבודת יד 

עם גנאשים 
במגוון טעמים.
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טבלאות 
שוקולד 

בעבודת יד 
עם תוספות

מפנקות
טבלת שוקולד לבן עם עדשי שוקולד 

צבעוניות | טבלת שוקולד חלב עם 
שברי פקאן סיני מקורמלים | טבלת 

שוקולד מריר עם בראס אגוזי לוז

60/120 גרם | 17/24 ₪ 
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מדליוני שוקולד חלב עם שבבי 
בוטנים, שוקולד לבן עם חמוציות, 

שוקולד מריר עם שבבי קוקוס.

40/80 גרם | 14/22 ₪ 

טריו 
מדליוני 
שוקולד 
משובח 
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דואט 
דפדפים

שברי דפי שוקולד )חלב ולבן( 
דקיקים עם שבבי בוטנים 

40/80 גרם | 14/22 ₪ 

כשאתם רוכשים את 
השוקולד שלנו, 

אנחנו מספקים עוד 
משמרות עבודה בשכר מלא 

לבני הנוער שלנו.
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שבבי שקדים מקורמלים במעטפת 
שוקולד חלב, שוקולד לבן ושוקולד מריר

40/80 גרם | 14/22 ₪ 

טריו קיפודי 
שוקולד

הקסם של השוקולד 
ו… בזכותכם!

שיעור הנשירה 
מהתכנית אפסי! 

אנחנו מאמינים שזה קורה בזכות...
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משקה 
שוקולד

קטיפתי 
להכנה ביתית 

נטיפי שוקולד משובח וסוכריות 
מיני מרשמלו בבקבוק אישי, 

להכנת משקה שוקולד חם. רק 
להוסיף חלב חם ולשקשק.

55 גרם | 14 ₪ 
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ספל מעוצב
במילוי שוקולד משובח בעבודת יד

לבחירתכם ספלים במגוון עיצובים ובמגוון סוגי 
שוקולד. ניתן להזמין ספלים בעיצוב ובמיתוג אישי* 

ספל מעוצב עם נטיפי שוקולד 
משובח וסוכריות מיני מרשמלו 

להכנת משקה שוקו חם
75 גרם | 32 ₪ 

ספל מעוצב עם אגוזי קשיו קלוי 
מצופים בשוקולד חלב משובח

120 גרם | 38 ₪ 

ספל מעוצב עם אגוזי פקאן סיני 
קלוי מצופים בקקאו משובח

120 גרם | 40 ₪ 

*מותנה בהזמנת מינימום
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סוכריית שוקולד איכותי בעבודת יד. 
לבחירתכם שוקולד מריר, חלב או לבן 

עם ברכה או מיתוג לפי הזמנה. 

80 גרם | 20 ₪

סוכריית 
שוקולד 
ממותגת

*מותנה בהזמנת מינימום



 

סדנת שוקולד 

  חוויתית 
            ומגבשת

הפוגה קצרה באמצע יום העבודה יכולה לעשות רק טוב 
לאווירה בחברה... 

העניקו לעובדים שלכם סדנת שוקולד מקצועית ומהנה. 

השוקולטיירית שלנו, בסיוע צוות של בני נוער יעבירו לכם סדנה 
שמלמדת טכניקות מגוונות, העובדים יתנסו בעבודה אישית ויכינו 

מארז שוקולד אישי שהם הכינו בעצמם.

אצלנו או אצלכם?
אתם מוזמנים להגיע אלינו לעמותה, אך נשמח גם להגיע עד אליכם 
עם כל הציוד הנדרש, שפע שוקולד ותוספות מגוונות וגם קופסאות 

אריזה יפות.

רוצים עובדים שמחים? דברו איתנו
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בר שוקולד 

 אקטיבי! 
 ?Happy hour ?כנס? השקה? הרמת כוסית

אנחנו מזמינים אתכם לחגוג עם בר שוקולד עשיר ומשמח; 
פרלינים, טראפלס, מדליוני שוקולד, כוסיות מוס וגולת הכותרת 

– שוקולטיירית וצוות בני הנוער יכינו לבאים מקופלות שוקולד 
בהזמנה אישית. 

דברו איתנו, אנחנו נהפוך כל אירוע לבלתי נשכח... 
והמחיר? מתוק.

3שוקולטייריות

טון שוקולד 
500בני נוער90 גולמי 

שנות 
פעילות 6

יותר מ-מעל

גוונים במספרים:
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זו שיחת הטלפון 
הכי מתוקה שתקיימו היום… 

ה בלבד
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה

שירן ישמח להסביר, 
לייעץ וגם להביא לכם 

דוגמאות לטעימה! 

דברו עם שירן
0586005085

)גם הודעת ואטסאפ תעבוד(  

מיוצר במית"ר נירים רחוב 
התנאים 24 חדרה  |  מוצר 

שאזל יוחלף במוצר שווה 
ערך | כל המוצרים כשרים 

למהדרין בהשגחת הרבנות 
פרדס חנה-כרכור


