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 קטלוג אומנות מיוחדתSpecial Art Catalogue
 מע"ש לב רבקהLev Rivkah Employment Center

אהל שרה

OHEL SARAH

3

לבית ולמשרד

Home & Office

About Us
Ohel Sarah has been serving the
special needs population in Israel for
the past forty years. With love and
devotion, Ohel Sarah's professional
staff accompanies its students from
the tender age of six until the end of
their lives, providing them with
education, employment and housing.
Ohel Sarah is proud to provide 400
children and adults with the skills to
lead independent, meaningful lives
and integrate into society.

?מי אנחנו
אהל שרה הינה עמותה
שמעניקה שירותים לאנשים
בעלי צרכים מיוחדים בישראל
 במסירות.מזה ארבעים שנה
 מלווה הצוות המקצועי,ואהבה
6 של אהל שרה את חניכיו מגיל
 ומעניק להם,ועד סוף חייהם
. תעסוקה ודיור,שירותי חינוך
אהל שרה גאה לתת לחניכיה
את היכולת לחיות חיים
,עצמאיים ומלאי משמעות
.ולהשתלב בקהילה
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ממוחזר

Recycled

5

דקורציה

Decoration

The Lev Rivka Employment Center
Women with special needs have the
right to be involved in meaningful,
salaried employment. To this end, Ohel
Sarah operates the Lev Rivka
Employment Center, where seventy
women receive suitable employment
opportunities. Packing and sorting for
various companies and creating their
own gift line provides these women
with a great sense of pride and
satisfaction, and enables them to feel
like contributing individuals in society.

מע"ש לב רבקה
אהל שרה מכירה בזכותן של
נשים בעלות מוגבלות שכלית
.להשתלב בתעסוקה מכובדת
 הקימה את מע"ש לב,לצורך כך
 בו למעלה משבעים,רבקה
נשים נהנות ממגוון אפשרויות
, עבודות מיון ואריזה.תעסוקה
כמו גם השקת ליין מתנות
 מאפשרות לנשים אלו,ייחודי
להרגיש כאזרחים מן השורה
ונותן להם תחושה מעצימה של
.סיפוק ומיצוי עצמי

All items are hand-made each piece is unique!

-המוצרים הם עבודת יד
!כל מוצר ייחודי
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חגים

Holidays
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מזכרות לארועים
Events
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פסיפס

Mosaic

צלוחית מעוטרת
Decorated Glass Bowl

&45

NIS

כוס מעוטרת
Decorated Cup

ה
מזוזה
בית
ב
Mezuzah
M
h

&40

&65
&

NIS

תחתיות לכוסות
Coasters

צנצנת זכוכית מעוטרת
Decorated
D
t d jjar

&35

&60

&45

3

NIS

סט כלי ותחתית
Matching Dish & Plate

תחתית לסיר
Potholder
NIS

NIS

נשות המע"ש יוצרות את העיצוב
.הייחודי עם פימו וקרמיקה
 תחתית לסירים:התוצר הסופי
.מעוצבת ושימושית
Using clay and ceramic,
the women create the
unique designs of these
decorative and useful
potholders.

&60

NIS

NIS

לבית ולמשרד
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H

תומך ספרים
Book Holder

מעמד לדפים ועטים עם מגנט
Pen & Paper Holder with Magnet

&35

NIS

מעמד לעטים עם מגנט
Pen Holder with Magnet

&40
מחזיק לכרטיסי ביקור
Card Holder

&20

NIS

נרתיק
Wallet

&25

&35

NIS

מת
מתלה לטעינת לפלאפון
Cellphone
Charge Holder
אהל שרה דואגת לאיכות
 מוצרים אלו עשויים.הסביבה
.מבקבוקים ממוחזרים ונייר עיתון
ניתן להוסיף את
לוגו החברה שלכם
על המוצרים

45

ממוחזר

Recycled

NIS

NIS

Your company's
logo can be added
to the products

Ohel Sarah cares about the
environment. These products
were made by using
recycled bottles and paper.

NIS

NIS

מחזיק לקיסמים
Toothpick Holder

&20
מעמד לדפי ממו
Memo Holder

&40

&35

NIS

מחזיקי מפתחות
Key Chain

&20

NIS

איזכוריות
Memo Holders

מגנט צורות
Magnets

&10

&25

NIS

NIS

מתלים
Hooks

&20
משפחת לוסטיג

דקורציה
רציה

מסגרת לתמונה
Picture Frames

NIS

מגנט עץ
Wooden Magnets

&15

&25

NIS

NIS

שלט לדלת
Door Sign

&35
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NIS

למוצרים האלו משתמשות הנשים
 עירבוב של צבעי בסיס יוצר.בפימו
 מה, הדפסים וגוונים שונים,צורות
.שנותן לכל מוצר מראה ייחודי
A special clay is used for the
decorations. Blending basic
colors into various patterns
and shapes makes each
product unique.

Decor
Decoration

מרשלמלו
Marshmallow

&0.6

בשמים
Besamim

שקיות פדיון הבן
Pidyon Haben Bags

&4

&3.5

NIS

NIS

בועות סבון
Soap Bubbles

תחתיות לכוסות
Coasters

&1.5

&4

NIS

NIS

מחזיק מפתחות אישי
Specialized Key Chain

&3

NIS

רות לאירועים
מזכרות

NIS

סוכריות ספר תורה
Candy Scroll
שוקולדים בעיצוב אישי
Personalized Chocolates

&3

&3
סימניה עם מגנט
Magnetic Bookmarks

NIS

קופסת גפרורים
Matchbox

&12
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NIS

&3

NIS

!תנו לאירוע שלכם טאץ' אישי
 תמונה או איחול ליקירכם,שם
!הופך את השי למושלם
Give your celebration a
personal touch! Names,
pictures or greetings to your
loved ones make these gifts
perfect for your special
occasion!

NIS

Events

קערת ליל הסדר
Seder Plate

קערת ראש השנה
Rosh Hashanah Plate

&85

&85

NIS

NIS

פמוטים
Candle Holders
שרשרת ליין
Bottle Tag
צלחת הגשה
Serving Dish

&45

&15

NIS

חגגו את החגים יחד עם
משפחתכם ויקיריכם עם כלים
.מיוחדים תוצרת מע"ש אהל שרה
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Celebrate the Holidays with
your family and friends using
beautiful dishes made at
Ohel Sarah.

NIS

פקקים ליין
Bottlestoppers

&45

NIS

&40

NIS

חגים

Holidays

פסיפס של לוגו אהל שרה
הוכן עבור מרכז התעסוקה החדש
A mosaic of Ohel Sarah's logo,
which is to be included in the exterior
wall of the new Employment Center

פסיפס

Mosaic

תמונה מרהיבה של המנורה
 יו"ר וועדת הרווחה,כהוקרה עבור ח"כ חיים כץ
A mosaic of the Temple Menorah
– prepared for MK Chaim Katz
חניכות המע"ש יכינו לך עבודת
Chairman of the Knesset
,פסיפס מרהיבה – של לוגו החברה שלך
 מדריכת.או כל דוגמא אחרת שתבחר
Welfare Committee

לוגו מפעל הפיס
הוכן עבור יו"ר מפעל הפיס מר אלי דדון
A mosaic of Israel's National Lottery
logo – prepared for its Chairman,
Mr. Eli Dadon

אומנות מקצועית תבטיח שהתוצר המוגמר
!יהיה מדהים ביופיו
המחיר משתנה ע"פ גודל ותוכן

8

The women at the Employment
Center will create a beautiful mosaic
of your company's logo, or any other
picture you desire. A professional art
teacher will make sure that the final
product is unique and
spectacular! Price varies
according to size
and contents

נשות המע"ש בפעולה
The women at work
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: הזמנות והצעות נוספות נשמח לשמוע מכם,למידע

maas@ohelsara.org | 03-5783015
For more information:
info@ohelsara.org|03-7589224
www.ohelsarah.org
Like us on

-חפשו אותנו ב

 בני ברק, 15  צפת:כתובת משרד ראשי
Head Office: 15 Tzefat St., Bnei Brak

