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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.

וחינוך לסובלנות,  בית איזי שפירא פועל בתחום הנכויות באמצעות פיתוח שירותים חינוכיים-טיפוליים מתקדמים, קידום מודעות 
ECOSOC הכשרה ומחקר. במהלך שנת 2012 , בית איזי שפירא קיבל סטטוס של יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם

"ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא", )קרן אהבה לשעבר( הוא מיזם חברתי ייחודי של חברת מילניום מרקטינג המשלב בין 
פעילות עסקית לתרומה לקהילה.

המיזם מתמחה בפיתוח וייצור חבילות שי  המיועדות לשוק העסקי ולמוסדות חינוך, כשרווחים מהמכירות מוקדשים לקידום ושיפור 
איכות החיים של אנשים וילדים בעלי מוגבלות וליצירת מקורות כספיים המוקדשים לפיתוח והרחבת פעילותו מתוך תפיסה רחבה של 

תמיכה בקהילה ומעורבות חברתית.

במקביל, משולבים בפעילות המיזם  אנשים עם מוגבלות, המקבלים הזדמנות להצטרף לשוק העבודה ולהגשים את עצמם.

המיזם "ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא" שהחל בפעילותו לפני כשנתיים ותפס את מקומה של קרן אהבה הוותיקה, בעל קהל 
לקוחות מגוון ורחב הכולל חברות מובילות במשק, מפעלים, מוסדות חינוך, גופי ממשלה וארגונים שונים. 

חברת מילניום מרקטינג הינה חברה פרטית אשר  נוסדה ופועלת על בסיס מעל 60 שנות ניסיון בענף כלי הבית והמטבח ומונה כ- 120 
עובדים.

חברת מילניום מרקטינג מפתחת, מייבאת ומשווקת מוצרים ומותגים בתחום כלי הבית וההגשה. 
.ARCOSTEEL המותג המוביל מבין המותגים המשווקים הוא מותג

המיזם מספק ערך מוסף ללקוחותינו במתנות ייחודיות ואיכותיות הכוללות את מוצרי הדגל של חברת ARCOSTEEL יחד עם ההבטחה 
שקניית החבילות תומכת בפעילות תורמת ומיטיבה.



פיתוח חדש מבית "ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא".
מארז משחק חינוכי המשולב בטכנולוגיית Augmented   Reality - מציאות רבודה.
בסריקת הקוד על גבי המארז, יתגלה בפניכם עולמה הקסום של טירת "משחקי הנס".

וגלו את הפתרון לפתיחה הסודית שתוביל אתכם  בואו לאסוף את הרמזים המסתתרים בטירה 
לאוצר מלא ממתקים 

* המארז מיועד לכל בני המשפחה * מותאם לשימוש IOS  ואנדרואיד. 

 50 55 גרם • חטיף במבה  20.5*18.5*25.5 ס"מ • חטיף דוריטוס בטעמים  • מארז "משחקי הנס" 
גרם • חטיף צ'יפסי 20 גרם • מארז מיקסים 55 גרם חטיפים מצופים בשוקולד במגוון טעמים • וופל 
מצופה שוקולד 38 גרם • מארז מסטיקים "גמיז" במגוון טעמים • חטיף בייגלה 45 גרם • חלווה 12 

גרם בטעמים • חטיף הפי קאפ מגש שוקולד ועוגיות • 2 יחידות מטבע שוקולד חלב 3 גרם 

₪ 25.55
ללא מע"מ
₪  29.9
כולל מע"מ

A.R משחקי הנס"- אוצר ממתקים בשילוב משחק בטכנולוגית"



פיתוח מבית "ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא".
מארז משחק חינוכי ומאתגר המשלב חידות )בדומה למשחקים בחדרי הבריחה(.  על מנת ליהנות 

מהממתקים יש לפתור את החידות ולגלות את הפתיחה הסודית של הקופסה.
* המארז מותאם לכל בני המשפחה ומזמן לנו חוויה משפחתית מתוקה* 

• מארז אסקייפ בוקס משפחתי 37*32*7 ס"מ • חטיף דוריטוס בטעמים 55 גרם • חטיף במבה 50 
גרם • חטיף צ'יפסי 20 גרם • חטיף ביסלי 35 גרם • מארז מיקסים 55 גרם חטיפים מצופים בשוקולד 
במגוון טעמים • וופל מצופה שוקולד 38 גרם • חטיף הפי קאפ מגש שוקולד ועוגיות • 2 מטבעות 
שוקולד חלב 3 גרם • לקקן 9 גרם • חטיף מיני עלית • מארז מיני עדשי שוקולד צבעוניים  • לקקן 
סוכריות פיז בטעמים )ללא צבעי מאכל( • מארז וופלים מוג'ו 65 גרם • מארז מרשמלו 30 גרם • 

מסטיק ארוז בצלופן

₪ 29.91
ללא מע"מ

₪ 35
כולל מע"מ

מחיר המארז 
בתוספת

מזרק דקורציה 
מסדרת מיקי שמו

₪ 37.91
ללא מע"מ

₪ 44.36
כולל מע"מ

אסקייפ בוקס משפחתי ענק



• מארז קופסת אחסון עם מכסה 29*19*10 ס"מ • חטיף דוריטוס בטעמים 55 גרם • חטיף במבה 50 
גרם • חטיף צ'יטוס אפוי 55 גרם • מארז מיקסים 55 גרם חטיפים מצופים בשוקולד במגוון טעמים   
• חטיף הפי קאפ מגש שוקולד ועוגיות • 2 מטבעות שוקולד חלב 3 גרם • חטיף מיני עלית • מארז 
עדשי מיני שוקולד צבעוניים • לקקן סוכריות פיז בטעמים )ללא צבעי מאכל( • מארז וופלים עלית 
100 גרם • 2 יחידות מסטיק  ארוז בצלופן • טבלת פסק זמן 110 גרם • טבלת שוקולד פרה בטעמים 

100 גרם • חטיף בייגלה 45 גרם • עוגת מאפין בטעמים 50 גרם

₪ 47
ללא מע"מ

₪ 55
כולל מע"מ

מתוקית- קופסת אחסון שימושית לכל המשפחה 



• חטיף במבה 15 גרם • חטיף ביסלי בטעמים 35 גרם • מארז עוגיות חיות 50 גרם • חלווה אישית 32 
גרם • 2 יחידות מטבע שוקולד חלב 3 גרם • 2 חטיפי מיני עלית • חטיף מיני עלית • לקקן 9 גרם • 

מסטיק ארוז בצלופן • מארז סוכריות סודה בטעמים • לקקן סוכריות פיז בטעמים )ללא צבעי מאכל(

*המארז נארז בצלופן קונוס ונקשר בסרט סאטן  

קונוס מלא בהפתעות

₪ 12.82
ללא מע"מ

₪ 15
כולל מע"מ



פיתוח מבית "ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא".  
 מארז משחק חינוכי ומאתגר המשלב חידות )בדומה למשחקים בחדרי הבריחה(.  

על מנת ליהנות מהממתקים יש לפתור את החידות ולגלות את הפתיחה הסודית של הקופסה.
* המארז מותאם לכל בני המשפחה ומזמן לנו חוויה משפחתית מתוקה.

• מארז אסקייפ בוקס 6.5*3*7.5 ס"מ • חטיף במבה 15 גרם • מארז מיקסים 55 גרם חטיפים מצופים 
בשוקולד במגוון טעמים • וופל מצופה שוקולד 38 גרם • חטיף צ'יטוס אפוי 15 גרם • סוכריות קופצות 
בטעמים • עוגת מאפין בטעמים  50 גרם • 2 יחידות מסטיק ארוז בצלופן • 2 יחידות מטבע שוקולד 

חלב 3 גרם

₪ 17
ללא מע"מ
₪ 19.9
כולל מע"מ

אסקייפ בוקס



• מארז "קופסת הצבעים שלי" הכולל במת צביעה ליצירת מגירה אישית • וופל מצופה שוקולד 38 גרם 
• עוגת מאפין בטעמים  50 גרם • חטיף צ'יטוס אפוי 15 גרם • חטיף מיני עלית • חלווה 12 גרם במגוון 

טעמים • וופל מצופה שוקולד 30 גרם • מארז צבעי פסטל *

*מותאם לילדים אינו רעיל

קופסת הצבעים שלי  

₪ 10.25
ללא מע"מ

₪ 12
כולל מע"מ



• מארז סביבון • מארז מיקסים מיני וופל מצופה שוקולד 55 גרם • מארז מרשמלו 30 גרם • 2 יחידות 
מטבע שוקולד חלב 3 גרם • 2 יחידות חלווה במגוון טעמים 12 גרם • מארז מסטיקים בצורת צבעים 

• סביבון פלסטיק

₪ 10.25
ללא מע"מ

₪ 12
כולל מע"מ

מתוק ומיוחד 
מארז מתוקים ללא גלוטן 



• קערת בול מעוטרת 13 ס"מ • חטיף במבה 15 גרם • תערובת גרנולה, קוקוס וחמוציות 100 גרם חוות 
דרך התבלינים • חטיף ביסלי בטעמים 35 גרם • לקקן 9 גרם • חטיף סוכריות מנטוס מיני

מטבע שוקולד חלב 3 גרם • חבילת סוכרית טופי רול במגוון טעמים

*המארז נארז כמתנה באריזת צלופן וסרט סאטן  

בול למטרה

₪ 21.36
ללא מע"מ

₪ 25
כולל מע"מ



• סט 4 חלקים לאפייה בטוסטר אובן מסדרת מיקי שמו • מארז לקישוט עוגות מותאם לילדים הכולל 
20 חלקים מסדרת מיקי שמו • רשת מטבעות שוקולד 3 גרם

*המארז נארז כמתנה באריזת צלופן וסרט סאטן

₪ 68.37
ללא מע"מ

₪ 80
כולל מע"מ

אופים בכיף- מארז אפיה מסדרת מיקי שמו 



אופים בכיף- מארז אפיה
68.37 ₪ ללא מע"מ

80 ₪ כולל מע"מ

משחקי הנס
25.55 ₪ ללא מע"מ
29.9 ₪ כולל מע"מ

קונוס מלא בהפתעות
12.82 ₪ ללא מע"מ

15 ₪ כולל מע"מ

בול למטרה
21.36 ₪ ללא מע"מ

25 ₪ כולל מע"מ

אסקייפ בוקס
17 ₪ ללא מע"מ

19.9 ₪ כולל מע"מ

קופסת הצבעים שלי
10.25 ₪ ללא מע"מ

12 ₪ כולל מע"מ

מתוק ומיוחד - ללא גלוטן
10.25 ₪ ללא מע"מ

12 ₪ כולל מע"מ

אסקייפ בוקס משפחתי ענק
29.91 ש"ח ללא מע"מ | 35 ש"ח כולל מע"מ

מחיר המארז בתוספת מזרק דקורציה מסדרת מיקי שמו
37.91 ש"ח ללא מע"מ | 44.36 ש"ח כולל מע"מ

מתוקית
47 ₪ ללא מע"מ
55 ₪ כולל מע"מ



לפרטים והזמנות:
למכירות ניתן להתקשר לטלפון 1-700-707-127 שלוחה 1

אירית זמיר 050-8580732
אסנת קסטין 052-6661981 | אורלי צחור 050-7306852 | 

נועם ציפורי 054-6290029
מנהלת המיזם מירי שלו 052-8800080 

* מחירי הקטלוג  מתייחסים לרכישת50  יחידות ומעלה | במידה ואחד המוצרים אזל מהמלאי, תחליפו ארקוסטיל 
במוצר שווה ערך | כל המוצרים כשרים |  מכירה לבודדים תתאפשר בחנות לוסי'ס בבית איזי שפירא | מכירה 

www.keren-ahava.com :למוסדות חינוך תתאפשר באתר המיזם
ובחנויות ארקוסטיל קיטצ׳ן: 

אשקלון, מתחם שער אשקלון )קוסמוס( צומת סילבר 08-9109324 
אשדוד, קניון סי מול, הגדוד העברי 6 קומה 2 08-6704563 

כפר סבא קניון כפר סבא הירוקה קומה 1 09-8338567 
רעננה- לוסי'ס, בית איזי שפירא, איזי שפירא 1  09-7701234 
נשר, מתחם מבנה תל חנן דרך בר יהודה 147 04-6712656 

נתניה, מתחם סיטי פולג )ביג גנדן( גיבורי ישראל 5 קומה 2 09-7680099 
ט.ל.ח.
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