
קטלוג ארגזי ראש השנה 2022



אנחנו מתכבדים להזמין אתכם לצלול איתנו

אל תוך העולם שלנו ולקבל השראה

מכל אותם יצרנים, מעצבים, עובדי אדמה,

מפעלים ותיקים ועסקים צעירים ונועזים -

בקיצור כל החברים של אורבן ג'ירפה.

לחצו כאן ליצור לעצמכם את מארז החלומות

let's get
inspired



Rosh Hashuk
המלך של השוק, בגרסת שבעת המינים



•  סוביניון בלאן של יקב פלטר, רמת הגולן

•  Corkers מדליקים של המעצבים הישראלים "מונקי ביזנס"

•  דבש פרחי בר אורגני של משק "צוף"

•  צנצנת זיתים סורים של "נאות סמדר", מסיק מדברי

•  מיץ תפוחים טבעי של "המתססה" מהרי ירושלים

•  עוגת מייפל שקדים ואגוזים, שלוקחת בסיבוב כל עוגת דבש :)

•  גריסיני פריכים עם גרעיני דלעת, מקמח כוסמין

•  סומק טרי של "נעמה", שנותן קיק לסלטים שלכם 

•  עוגיות פלורנטין שקדים מ ט ר י פ ו ת

"IKA chocolate" שוקולד "כוורת דבש" בעבודת יד של  •

•  ריבת תפוחים בשרדונה של "פתורה" בוטיק משפחתי.

•  תמר מג'הול מדברי של "נאות סמדר"

•  רימונים מהעץ של שינקין

•  זר פרחים מיובשים מהמם!

מחיר: 550 ש"ח

ארגז עץ
בעבודת יד

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני / ללא גלוטן

כשר

Kosher

Rosh Hashuk
המלך של השוק, בגרסת שבעת המינים



היצורים החמודים שיגרמו לכם לשתות את כל 

בקבוק היין רק בשביל לקחת את פקק השעם שלו

Meet the
Corkers



WannaBee
הסל שכולם רוצים להיות כמוהו



•  סוביניון בלאן של יקב "פלטר"

•  לוח שנה מושלם מבית "הצלמניה", 

   המתעדים את תל אביב מעל 100 שנה.

•  דבש אורגני של משק "צוף"

•  עוגת מייפל ואגוזי פקאן של קונדיטורית "עוגיה"

•  זוג כוסות יין כמו ב"ברידג'רטון"

•  עציץ פרחים פוטוגני בכלי חרס מהמם

•  רימון מהעץ של שינקין 

 

הכל נארז בסלסלות צבעוניות שיטריפו לכם את החושים

מחיר: 430 ש"ח

סלסלה צבעונית
בעבודת יד

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני / ללא גלוטן

כשר

Kosher

WannaBee
הסל שכולם רוצים להיות כמוהו



Tishrei box
הנסיך שלנו. קחו בחשבון שכל פעם

שתזמינו אותו יהיה לנו קשה להיפרד



•  בקבוק White Franc של היקב החברתי "טוליפ", כפר תקווה

To Die For עוגיות בויוס קשקבל  •

•  מארז שוקולד "לשונות חתול" של "IKA chocolate“, כשתטעמו תבינו :) 

•  תמר מג'הול מדברי של "נאות סמדר"

•  עוגת דבש, תפוחים בקרמל

•  צנצנת דבש אורגני מפרחי בר של משק "צוף"

•  ריבת רימונים בדבש טהור של "פתורה" בוטיק משפחתי

•  עץ זית בונסאי (בייבי עץ זית)

•  רימון טרי מהעץ של שינקין

מחיר: 330 ש"ח

Tishrei box
הנסיך שלנו. קחו בחשבון שכל פעם

שתזמינו אותו יהיה לנו קשה להיפרד

ארגז עץ
בעבודת יד

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני /
ללא גלוטן

ערך
חברתי

כשר

Kosher



BeeBox
חג בקופסא



•  יין אדום Red Mara של יקב "מאיה" מבית טוליפ

•  ערכת שתילה צבעונית לצמחי תבלין DIY של "עציץ טרי"

•  דבש פרחי בר אורגני של משק פרדייס

•  שוקולד פטל קראנצ' בעבודת יד של רונן אפללו

•  צנצנת אגוזי לוז מתוקים בציפוי שבבי פרעצל

•  עוגת מייפל שקדים ואגוזים, שלוקחת בסיבוב כל עוגת דבש :)

מחיר: 230 ש"ח

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני / ללא גלוטן

כשר

Kosher

BeeBox
חג בקופסא

ערך
חברתי



special edition

 This is את הארגז המעוצב ע״י סטודיו לעיצוב

Squre השקנו במיוחד כדי להחזיר לקהילה.

עיצוב ייחודי עם ערך חברתי.  

מכל מארז אשר תרכשו 15 ₪ ייתרמו לפעילות 

עמותת ״וראייטי ישראל״ 

פרויקט "זה לא רק ארגז"



סל מדויק עד הבית עם כל מה שצריך כדי 
לאחל חג שמח באמת

Honey i'm home



•  יין שרדונה של יקב "מדבר"

•  פרינט של דוד בן גוריון עומד על הראש

    שבטוח לא נהיה לזנב , מבית "הצלמניה"

•  צנצנת דבש אורגני של משק "צוף"

•  עציץ פרחים עונתי מהמם 

* רימון מהעץ של שינקין

 

הכל נארז בסל יוטה מהמם לשימוש חוזר

מחיר: 150 ש"ח

שקית יוטה
לשימוש חוזר

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני / ללא גלוטן

כשר

Kosher

Honey i'm home
סל מדויק עד הבית עם כל מה שצריך כדי 

לאחל חג שמח באמת



מארזנו לבד 
הארגז הכי תל אביבי שיעשה את

דרכו לכל העולם



•  סט תבלינים משוק לוינסקי שמכניסים קיק ישראלי לכל מנה

•  מארז גלויות נוסטלגיות של הצלמניה עם מעטפות כמו של פעם

•  סיכת Hipstory של דמויות אייקוניות ישראליות (ועכשיו גם היפסטריות)

•  קפה שחור אסלי של תמתי משוק הכרמל

•  חלבה פיסטוק מג'רוזלם

•  דבש פרחי בר אורגני של משק "צוף"

•  ריבת תפוחים בשרדונה של בוטיק "פתורה"

•  פיצוחים שיגרמו לכם לטוס בחזרה לאיזראל 

מחיר: 360 ש"ח

* המחיר אינו כולל את עלות המשלוח ויקבע בכפוף ליעד המשלוח,
   ע"י חברת שילוח בינלאומית

* המחיר כולל את דמי הטיפול, אחריות ומעקב אחר המשלוח
   עד הגעתו אל היעד

תוצרת
הארץ

ניתן להחליף
לטבעוני /
ללא גלוטן

ערך
חברתי

כשר

Kosher

מארזנו לבד 
הארגז הכי תל אביבי שיעשה את דרכו לכל העולם

כדי לשמח את האנשים היקרים לכם.
לחבר'ה ברילוקיישן, לשותפים או ללקוחות

שתרצו להרים להם ולעשות את זה הכי בסטייל. 



מערך המשלוחים החברתי שלנו פועל בפריסה ארצית.

השירות כולל מעקב אונליין אחר השליח, אימות כתובת משלוח

ומעקב אחר מסלול הנסיעה.

בהזמנות מעל 100 כתובות מחירון המשלוחים הוא:

45 ש"ח בין באר שבע לחיפה (ועד הקו הירוק) מחיר אחיד. 

כתובות מעבר לטווח זה יתומחרו באופן פרטני על בסיס המרחק.

בהזמנות מתחת ל 100 כתובות מחירון המשלוחים הוא:

25 ₪ בת"א / ר"ג / גבעתיים

50 ₪ בין גדרה לנתניה

75 ₪  ומעלה צפונית לנתניה / דרומית לגדרה / מעבר לקו הירוק

או איזורים מזרחיים של הארץ

האותיות הקטנות: 

•  תכולת הארגזים כשרה

•  המחירים המצוינים אינם כוללים מע"מ

•  ניתן לקבל ארגזים המכילים מוצרים טבעוניים

•  ניתן להחליף למוצרים ללא גלוטן בתוספת 25 ש"ח

•  כל המארזים ניתנים למיתוג 

•  תכולת המארז עשויה להשתנות בהתאם לעונה ולמלאי הספקים  

•  ניתן להוסיף הקדשה אישית לעובדים ללא תוספת תשלום

www.giraffa.me | 051.2233293 | info@giraffa.me

Giraffa Urban Experience

דברו איתנו!
054-2404730

   giraffa.me - למארזים נוספים כנסו לאתר שלנו

בהזמנות מעל 100 ארגזים
Custom Made ניתן לאפיין תכולה


