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החל מ- החל מ- 6969 ₪ ₪

* המחירים אינם כוללים מע“מ

יין לבחירה

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 120₪ 115

* המחירים אינם כוללים מע“מ

2 יינות לבחירה

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 135₪ 120

* המחירים אינם כוללים מע“מ

שמן זית            הטבעת חיטה על חימר

סבון יין טבעי            זרון פרחים בעבודת יד

סיפור המארז על גבי כרטיס מעוצב

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 150₪ 135

* המחירים אינם כוללים מע“מ

יין לבחירה          2 כוסות  

סבון יין טבעי            הטבעת חיטה על חימר

סיפור המארז על גבי כרטיס מעוצב

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 145₪ 130

* המחירים אינם כוללים מע“מ

יין רוזה / לבן          הטבעת חיטה על חימר  

סבון יין טבעי            זרון פרחים בעבודת יד

סיפור המארז על גבי כרטיס מעוצב

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 165₪ 150

* המחירים אינם כוללים מע“מ

יין אדום לבחירה          2 כוסות  

סבון יין טבעי            זרון פרחים בעבודת יד

סיפור המארז על גבי כרטיס מעוצב

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



5050 מארזים ומעלה   מארזים ומעלה                  100100 מארזים ומעלה מארזים ומעלה

₪ 185₪ 165

* המחירים אינם כוללים מע“מ

2 יינות לבחירה          סט פותחנים  

סיפור המארז על גבי כרטיס מעוצב

כרטיס ברכה ממותג לפי דרישת הלקוח



סיפורו של מארז
יקב פסגות מייצר יינות איכות מזה 18 שנה. כל מוצר 

החג  לקראת  באהבה.  ונעשה  בקפידה  נבחר  במארז 

חברתי  במיזם  בירושלים  תל”ם  למרכז  היקב  חבר 

משותף -
תל”ם ביקב

נערות ממרכז תל”ם הכינו עבורכם את עבודת החימר, 

ההכנסות  המארזים.  את  וארזו  הפרחים  את  שזרו 

מסייעות להמשך קיומו של הפרויקט.

ביקב
תל"ם  



הרכבה עצמית
כֹחמֶר ביַד הַיֹּוצֵר

עבודת יד בסגנון קדום בשיתוף יקב פסגות, מרכז תל”ם 

וסטודיו הילה אביבי // עבודה בחומר. 

* הטבעת חיטה על חימר

* מדליון חימר - מטבע פסגות

* זרון פרחי אביב מיובשים בשזירה ידנית



שמן זית

שמן זית משובח בכבישה קרה מכרמי זיתים בהרי בנימין.

PSAGOT - WINE SOAP

סבוני יין טבעיים בעבודת יד, מכילים שמן זרעי ענבים ופילינג קליפות 

ענבים שנבצרו ביקב, בשיתוף היוצרת עינת כהן / / סבונים מהטבע.



כוסות

זוג כוסות יין ממותגות פסגות.

סט אביזרי יין 

סט אביזרים הכולל פותחן, דרופ סטופ, רינג ופקק.

שוקולד מריר 70% / 80%

שוקולד איכות מבית הולי קקאו.




