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בית איזי שפירא הינו ארגון ליזמות חברתית המוביל בתחומו, הוקם בשנת 1980 
ומשפיע מדי שנה על חייהם של כ- 30,000 אנשים בארץ ובעולם. הארגון פועל 

לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.
בית איזי שפירא פועל בתחום הנכויות באמצעות פיתוח שירותים חינוכיים-

טיפוליים מתקדמים, קידום מודעות וחינוך לסובלנות, הכשרה ומחקר. 
במהלך שנת 2012, בית איזי שפירא קיבל סטטוס של יועץ מיוחד למועצה 

.)ECOSOC( הכלכלית-חברתית של האו"ם

Beit Issie Shapiro is a leading social entrepreneurial organization in 
the field of disabilities. For over 30 years, Beit Issie Shapiro has been 
striving to change the lives of people with disabilities both in Israel 
and around the world.
Beit Issie Shapiro was founded in 1980 and impacts each year on the 
lives of about 30,000 people in Israel and abroad. Beit Issie Shapiro 
was recognized as the most effective non-profit organization in Israel 
in 2011, and was chosen as Special Consultant to the UN Economic 
and Social Council in 2012
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חברת מילניום מרקטינג, יבואנית המותג ARCOSTEEL, ממשיכה בהתחייבותה ופעילותה כמשקיע 
חברתי ומפעילה בהצלחה את חברת המתנות לטובת ילדי בית איזי שפירא. 

הכנסות ממכירות המיזם מועברות לבית איזי שפירא ועוזרות בפיתוח מודלים חדשניים 
וייחודיים למען ילדים ובוגרים עם מוגבלות. החברה הינה חברה פרטית בבעלותם של האחים 

שלמה ודניאל זיגרייך, הפועלת על בסיס 60 שנות ניסיון בתחום כלי הבישול והמטבח.
החברה הינה יבואנית בלעדית של מספר מותגים בין לאומיים.

ARCOSTEEL, הינו מותג כלי מטבח בינלאומי מוביל שמקורו באוסטרליה. מוצרי ארקוסטיל, 
מהאיכותיים והמתקדמים בעולם, נותנים מענה למטבח הביתי והמקצועי הכולל: סירים, 

מחבתות, סכיני מטבח וסכיני שף, סכו"ם, גאדג'טים ועוד. במהלך השנים אימצו רבים מהשפים 
המובילים בישראל את המותג ארקוסטיל וממליצים עליו בכל מקום ובכל עת. המותג מככב 

בתכניות הבישול המובילות במגוון ערוצי הטלוויזיה בישראל והפך לתו איכות ופורץ דרך 
בתחום הבישול הביתי המקצועי. 

בכל בית בישראל כבר יודעים- "ארקוסטיל - הבחירה של השפים אצלך במטבח".

תודה על התמיכה! 
אנו בטוחים שיחד נחווה הצלחה משמעותית לטובת ילדי בית איזי שפירא.
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תיק אל בד למשלוח מנות אישי
הדפס ליצן בצבעים: כחול /צהוב/ ירוק

 חטיף מיני עלית בטעמים
 חטיף תפוצ'יפס קידס 15 גרם

 אוזן המן ארוז בצלופן
 מארז עוגיות חיות 50 גרם

 מארז גליליות 50 גרם
 מסיכת עיניים צבעונית

 רעשן פלסטיק

10.26 ש״ח מחיר לפני מע"מ
12 ש״ח מחיר כולל מע"מ

להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  2 התמונה להמחשה בלבד

1

ילדות מתוקה
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 מארז אוזן המן מעוצב הכולל מסיכת עיניים צבעונית 6*22*19 
 יצירה משלוח מנות לצביעה 19*16

 מארז מיקס פצפוצי אורז בציפוי שוקולד חלב 55 גרם
 מארז מרשמלו 30 גרם

 וופל אישי ללא גלוטן  25 גרם
 רעשן פלסטיק

10.26 ש״ח מחיר לפני מע"מ
12 ש״ח מחיר כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

מתוק ומיוחד 
מארז מתוקים ללא גלוטן
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להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  2 5



 מארז קרטון אשר הופך לכובע ליצן  
ומסיכת עיניים צבעונית מידות 27*28*17

 חטיף במבה אסם 15 גרם
 מיני עלית כיף כף

 מיני עלית פסק זמן 
 מארז מסטיקים בצורת צבעים   

 חטיף טוב טעם 30 גרם
 אוזן המן ארוז  בצלופן 

 חבילת מיני סוכריות רול /פרמידה 
 חטיף ביסקוויט מקלות בתוספת מגש שוקולד

12.82 ש״ח מחיר לפני מע"מ
15 ש״ח מחיר כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

מארז ההפתעות
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להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  2 6



 כובע קונוס ליצן 30*67
 חטיף במבה 15 גרם
 חטיף ביסלי 35 גרם

 חטיף צ'יטוס 15 גרם 
 מארז כעכים 35 גרם 

 חטיף מיני עלית כיף כף
 חטיף מיני עלית מקופלת 

 וופל טוב טעם 30 גרם
 מארז גליליות  50 גרם 

 לקקן ג'מבו

*המוצר נארז בצלופן ונקשר בסרט סאטן

17.95 ש״ח מחיר לפני מע"מ
21 ש״ח מחיר כולל מע"מ

להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1 התמונה להמחשה בלבד

חגיגית ממתקים בכובע 

4
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להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1

  כובע קוסם 29*29*13
  מסיכת נשף צבעונית לעיניים

  מארז ביגלה עטוף בשוקולד 40 גרם
  חטיף דוריטוס 55 גרם 

  חטיף צ'יפסי 20 גרם 
  חטיף במבה 50 גרם 

  מארז מרשמלו  30 גרם 
  חטיף סוכריות מיני במארז רול/ פרמידה 

  חטיף ביסקוויט מקלות בתוספת מגש שוקולד 
  אוזן המן ארוז בצלופן 

  סוכרית טופי רול  
  2 יחידות מסטיקים בטעמים ארוז בצלופן 

  חטיף מיני עלית פסק זמן 
  חטיף מיני עלית כיף כף 

  רעשן פלסטיק

23.93 ש״ח מחיר לפני מע"מ
28 ש״ח מחיר כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

מתוק במגבעת

5

*המוצר נארז בצלופן ונקשר בסרט סאטן
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 קערית בול מרקש מבית ארקוסטיל 15.5 ס"מ 
 מסיכת עיניים צבעונית בתוספת אף פלסטיק

 מארז מיקס פצפוצי אורז בציפוי שוקולד חלב 55 גרם
 מארז כעכים 35 גרם 

 מארז גליליות 50 גרם 
 וופל מצופה שוקולד 33 גרם

 חטיף במבה 15 גרם
 חטיף ביסלי 35 גרם בטעמים

 חטיף מיני עלית כיף כף
 אוזן המן ארוז בצלופן 

 וופל מצופה שוקולד 20 גרם

*המוצר נארז בצלופן ונקשר בסרט סאטן

29.91 ש״ח מחיר לפני מע"מ
35 ש״ח מחיר כולל מע"מ

להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1 התמונה להמחשה בלבד

משלוח מנות 

6
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להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1

 צנצנת זכוכית מבית ארקוסטיל 3 ליטרים 
 מארז עוגיות חיות 50 גרם 

 חטיף ביגלה 40 גרם 
 חטיף במבה 25 גרם 

 חטיף מיני עלית מקופלת 

 חטיף מיני עלית פסק זמן 
 מארז מרשמלו 30 גרם

 חטיף טוב טעם 30 גרם 
 מארז עדשים בשקית 17 גרם 

 וופל מצופה שוקולד מוג'ו 38 גרם

33.33 ש״ח מחיר לפני מע"מ
39 ש״ח מחיר כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

ארקוסטיל קיטצ'ן

7

10



 מארז כעכים 35 גרם
 מארז וופל שוקולד 45 גרם

 מיני עלית כיף כף
 מיני עלית פסק זמן

 2 יחידות מסטיקים בטעמים ארוז בצלופן
 חטיף וופל טוב טעם 30 גרם

 חטיף ביסקוויט מקלות בתוספת מגש שוקולד 

 מארז -אסקייפ בוקס משפחתי  גדול 7*32*37
 מסיכת נשף לעיניים 

 טבלת שוקולד פרה בטעמים 100 גרם 
 חטיף במבה 50 גרם 

 חטיף דוריטוס 55 גרם 
 חטיף אפרופו 25 גרם

 חטיף מתוק שערות סבתא במארז 15 גרם
 חטיף צ'יפסי  20 גרם 

38.46 ש״ח מחיר לפני מע"מ
45 ש״ח מחיר כולל מע"מ

להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1 התמונה להמחשה בלבד

אסקייפ בוקס מהדורת פורים
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 מארז הפתעות ענק 28*24*33
המארז מכיל שלושה מארזים מאוירים מלאים בממתקים 

הנארזים האחד בתוך השני לחוויית הפתעה מושלמת 
 טבלת שוקולד פרה בטעמים 100 גרם 

 חטיף ביסלי 55 גרם בטעמים
 חטיף צ'יפסי 20 גרם

 וופל  מצופה שוקולד מוג'ו  38גרם  
 חטיף צ'יטוס 15 גרם 
 חטיף ביגלה 40 גרם 

  חטיף מתוק שערות סבתא במארז 15 גרם
 מארז מיקס פצפוצי אורז בציפוי שוקולד חלב 55 גרם

 מארז מסטיקים בטעמים 10 יחידות 

 מארז עוגיות חיוכים 70 גרם 
 מיני עלית כיף כף

 מיני עלית פסק זמן
 מיני עלית מקופלת 

 וופל מצופה שוקולד 20 גרם

47.01 ש״ח מחיר לפני מע"מ
55 ש״ח מחיר כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד

קרנבל של הפתעות

9

להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1
הזמנות לגני ילדים ובתי ספר שלוחה 2 12



התמונה להמחשה בלבד

לאפות עם מיקי

  סט אפיה מסדרת מיקי שמו להכנת בראוניז 36*24.5-4  
מבית ארקוסטיל בתוספת נפה לקמח וסוכר   

59.83 ש״ח מחיר לפני מע"מ
70 ש״ח מחיר כולל מע"מ
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ילדות מתוקה   
מחיר לפני מע"מ | 10.26 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 12 ש״ח

1

מחיר לפני מע"מ | 10.26 ש״ח
מחיר כולל מע"מ | 12 ש״ח

מתוק ומיוחד - 
מארז מתוקים ללא גלוטן 

2

מארז ההפתעות
מחיר לפני מע"מ | 12.82 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 15 ש״ח

3

חגיגית ממתקים בכובע 
מחיר לפני מע"מ | 17.95 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 21 ש״ח

4

מתוק במגבעת
מחיר לפני מע"מ | 23.93 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 28 ש״ח

5

משלוח מנות 
מחיר לפני מע"מ | 29.91 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 35 ש״ח

6

ארקוסטיל קיטצ'ן
מחיר לפני מע"מ | 33.33 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 39 ש״ח

7

אסקייפ בוקס
מהדורת פורים 

מחיר לפני מע"מ | 38.46 ש״ח
מחיר כולל מע"מ | 45 ש״ח

8

קרנבל של הפתעות 
מחיר לפני מע"מ | 47.01 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 55 ש״ח

9

לאפות עם מיקי 
מחיר לפני מע"מ | 59.83 ש״ח

מחיר כולל מע"מ | 70 ש״ח
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להזמנות | 1-700-707-127 שלוחה  1
הזמנות לגני ילדים ובתי ספר שלוחה 2 התמונה להמחשה בלבד



ארקוסטיל - למען ילדי בית איזי שפירא

טלפון להזמנות: אירית זמיר מנהלת מכירות: 050-8580732 | אורלי צחור מנהלת מכירות: 050-7306852
אסנת קסטין מנהלת מכירות: 052-6661981  | עמית איתן מנהל מכירות: 052-3219900

להזמנות לבתי ספר וגני ילדים רונית צפתי 054-7238621
מירי שלו מנהלת מיזם ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא: 052-8800080

בית איזי שפירא, רחוב איזי שפירא 1, רעננה | 1-700-707-127 שלוחה 1
www.keren-ahava.com :אתר האינטרנט

* מכירה לבודדים תתאפשר בחנות לוסיס בבית איזי שפירא וברשת חנויות ארקוסטיל קיטצ׳ן ברחבי הארץ
   מחירי ארגונים וחברות מתייחסים לרכישת 50 יחידות ומעלה.

   במידה ואחד המוצרים אזל מהמלאי, תחליפו ארקוסטיל במוצר שווה ערך | כל המוצרים כשרים | ט.ל.ח.

חג שמח
ותודה על התמיכה!


