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 הרעיון שמאחורי המיזם
"מארג ישראלי" – הינו מיזם חברתי - כלכלי המחבר בין בני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים )בשיתוף עם ארגון "צהר 

הלב"( לבין יצרנים ועסקים משפחתיים קטנים ובינוניים, אשר רקמו יחדיו מארזי שי משובחים שנעים לתת וכיף לקבל.

מארזי השי שלנו נבחרו בקפידה והם כוללים מוצרים משובחים ואיכותיים על טהרת התוצרת הישראלית.
המוצרים נארזים ע"י בני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים, תחת הקפדה והשגחה, דבר המסייע לשילובם בעבודה 

יצרנית, תורמת ומשמעותית. 
מדובר במארזי שי איכותיים עם ערך מוסף אמיתי, שיגרמו למקבלים אותם תחושת סיפוק בידיעה כי הקבלה שלהם 

מאפשרת נתינה, עבודה ופרנסה בכבוד, לאוכלוסיות מאותגרות בחברה הישראלית -  זוהו הרעיון מאחורי ה"מארג הישראלי".
בקטלוג צילומים של מספר מארזים מייצגים )קיימת אפשרות לבצע התאמות בתמהיל ולצרף לוגו, בתאום מראש 

ובתלות בכמויות מינימום(.

למי מתאימים המארזים שלנו? לכולם! עובדים, שותפים עיסקיים, ספקים )בארץ ובחו"ל(, לקוחות נבחרים, לכנסים, 
ולכל אירוע, יולדות/ימי הולדת, חיילים בודדים ועוד.

טווח המחירים נע בין 275 – 45 ש״ח,למארז )בהתאם למגוון ולכמות(. 
משלוח המוצרים )בהזמנה בהיקף של 8,000 ש״ח ומעלה( מבוצע על ידינו באופן מוקפד 

על מנת לוודא כי יגיעו ליעד מרכזי, לשביעות רצונכם המלאה.
 info@marom.co.il ,09-7631800 :נשמח לסייע ולהעניק שירות בדוא"ל או בשיחה

בברכה ובתודה,
צוות ה"מארז הישראלי"

 שמן זית  נחשב למשובח שבמיני השמנים. הוא 
בעל טעם אופייני, מריר מעט ומעודן ומשמש 

בעיקר לתיבול ולטיגון. שמן הזית משמש מרכיב 
חשוב במטבח הים תיכוני.

טעמו הייחודי של כל שמן זית נוצר הודות לשילוב 
זני זיתים המאפשרים הרכבת בלנדים ייחודיים 

ואיכותיים, ולא בכדי נחשב למוצר בסיסי בכל 
מטבח.

לשמן הזית מיוחסים משחר ההיסטוריה סגולות 
של קדושה וייחוד ומלכי ישראל נמשחו בשמן זית 

בעת המלכתם.

מלח 424  מוצרי מלח 424 מביאים אל שולחנכם את 
המלח האיכותי ביותר בעולם עם חידוש ייחודי – טעמים 

פופולאריים וטעמים ייחודיים להעשרת כל מתכון.
מלח 424 משלב את התכונות והסגולות הטבעיות של ים 

המלח עם הרוח היצירתית של הבישול המודרני.
עשרות טעמים יחודיים משולבים במלח 100% טבעי מים 

המלח, במיכל זכוכית מהודר עם מטחנת פוליקרבונט 
איכותית. 

עם מוצרי מלח 424 כל ארוחה היא הרפתקה חדשה, 
חוויה מענגת של טעמים. רק תבחרו איזה טעם מוסיפים 

היום לתפריט.



 ממרחי בריאות  סדרת ממרחים המבוססים על 
חומרי גלם משובחים: דבש טהור, תמרים, אגוזי 

לוז, קקאו, חרובים ותפוחים.
הממרחים מיוצרים ללא חומרים משמרים, ללא 
צבעי מאכל, ללא תוספת שומן צמחי וללא חלב 

והם דלי נתרן.
הממרחים מהווים חלופה בריאה ומזינה עם שפע 
של סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים התורמים 

לעיכול תקין ולתחושת שובע.
הממרחים הינם בעלי כשרות בד"ץ רובין. פרווה.

יין ישראלי  משפחת לביא הגיעה להתיישב בהר ברכה, 
הוא הר גריזים, מתוך אמונה שחבל ארץ שומרון הוא ערש 

תרבותו של עם ישראל. הנוף "התנכי" והאווירה הים 
תיכונית אשר מורגשת בעוצמה בחבל ארץ זה הביאו את 

ניר לביא לטעת כרמים על ההר. גב ההר, המשקיף על 
בקעת הירדן והרי הגלעד ממזרח ועל הים התיכון ממערב, 

נותן תחושת גובה יוצאת דופן.
בשנת 2007 הקימה משפחת לביא את יקב הר ברכה, 

שהינו "יקב נחלה" כלומר מייצר יין מענבים שהוא מגדל 
בעצמו. 

מרכז העשייה השיקומי שהקימה רשת החינוך המיוחד 
'צוהר הלב', הוא המוקד שבו רוכשים כ- 70 עובדים מדי 

שנה מיומנויות, אחריות ויכולת השתלבות בשוק העבודה 
ובקהילה. מע"ש הוא כרטיס הכניסה שלהם לחיים בוגרים 

מלאי סיפוק ועצמאות.
במע"ש מייצרים יחד עם חברת 424 את מלח הגורמה של 

החברה. על התהליך מפקחים אנשי מקצוע מנוסים לצד 
מנהלי המפעל של 424 להבטחת קידומו של כל עובד לצד 

שמירה על איכות התוצר.
לעובדים ניתנת משכורת קבועה, וכל הכנסות המע"ש 

מוקדשות לרווחתם ולהתפתחותם.

צוהר הלב



 1050 ו- 1052 מארז גליל

מארז גולן
4 מלחי 424 – מלחי גורמה בטעמים 

סילאן תמרים טבעי 
דבש דבורים טהור 

שמן זית בוטיק יחודי 

״ח
ש

 1
10



מארז כנרת
שמן זית בוטיק יחודי 

דבש דבורים טהור
  או סילאן תמרים טבעי

או מרקחת שטרודל תפוחים וקינמון 

״ח
ש

 5
0



מארז קיסריה
4 מלחי 424 // מלחי גורמה בטעמים

2 מגרסות מלחי 424 // מלח גורמה בטעמים
כד שמן זית בוטיק איכותי 

״ח
ש

 1
10



מארז גליל
ספר מתכוני גורמה לחג 

5 מלחי 424 // מלחי גורמה בטעמים

״ח
ש

 1
05



 1143 מארז השרון

מארז ירושלים
2 מגרסות מלח 424 פלטינום //  מלח גורמה בטעמים 

סילאן תמרים טבעי 
דבש דבורים טהור 

מרקחת שרודל תפוחים וקינמון 
שוקולד – פרלין ישראלי 

יין הר ברכה JOSEF- יין בוטיק ניבחר 
מלח 424 // מלח גורמה בטעמים – 424 גר׳ 

ספר מתכוני גורמה – מבית 424 מלח גורמה בטעמים 

״ח
ש

 2
55



מארז תבור
4 מלחי 424 // מלחי גורמה בטעמים
   2תבליני גורמה במגרסה מהודרת 

 gourmet spices 424 מבית

״ח
ש
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מארז ארץ ישראל
מארז מודולרי לבניה עצמית

בהתאם לבחירת הלקוח



מארזי שי 
מלח 424
מלח גורמה בטעמים



מארז שישיה מהודר
מארז יחודי מבית 424 אשר הופך כל תבשיל לגורמה 

6 מלחי 424 בטעמים במארז ייחודי 

N at ur a l  S a l t  f r o m  t h e  Dea d  s e a



מארז רביעיה
מארז 4 מלחי גורמה בטעמים שונים

לראש השנה ולחג המולד

N at ur a l  S a l t  f r o m  t h e  Dea d  s e a



מארז שלושה מלחי 424
מלח גורמה בטעמים

סדרת הפלטינום
במגרסות איכותיות 

N at ur a l  S a l t  f r o m  t h e  Dea d  s e a



לפרטים והזמנות
09-7631800

 info@marom.co.il

424
below sea level
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