
המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לצפייה במוצרים נוספיםוקד"ממוצרי פרסוםקטלוג
www.ziporhanefesh.co.il

עמותת ציפור הנפש הינה ארגון תעסוקתי המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אשר אינם 
מסוגלים להיקלט בשוק העבודה החופשי ובמסגרות השיקום הרגילות. 

עמותת ציפור הנפש אינה נתמכת ע”י שום גוף ממשלתי. ההזמנות שלכם מאפשרות את 
קיום המרכז והתפתחותו ונותנות הזדמנות למתמודדים נוספים להיקלט במקום עבודה ערכי 

ומכובד המאפשר להם למצות את כישוריהם ויכולתם.

פתחנו מחלקה חדשה המעניקה לנו ולמשתקמים במרכז תחום חדש של עבודה 
והתנסות בחומרים חדשים. המחלקה מאפשרת לנו העסקה של משתקמים נוספים 
והרחבה של תחומי העשייה במרכז. כל הדפסה עשויה בקפידה ועוברת בקרת איכות 
קפדנית. המשתקמים לוקחים חלק בפירוק, הדפסה ואירוז המוצרים. אנו מדפיסים 
ועוד  על גבי חולצות, כובעים, גאדג'טים, צידניות, ספלים, עטים, קאפות, רולאפים 

מגוון רחב של מוצרים.

להזמנות ולפרטים נוספים ניתן לפנות 04-8699862
bracha@ziporhanefesh.co.il  ברכה  ו  שלוחה 2  ו
ilana@ziporhanefesh.co.il  אילנה  ו  שלוחה 1  ו
michelle@ziporhanefesh.co.il  מישל  ו  שלוחה 3  ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/passover
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

עכבר אופטי אלחוטי בעיצוב ארגונומי
במארז מתנה
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001769 40 ש"ח   ו  מק"ט

עכבר אופטי מעוצב, אלחוטי מתקפל למחשב, באריזה יוקרתית

 ZH001797 45 ש"ח   ו  מק"ט

USB סוללת גיבוי חיצונית נטענת באמצעות
MAH 5600 מתאים למגוון טלפונים ניידים וטאבלטים

 ZH001772 35 ש"ח   ו  מק"ט

עכבר אופטי אלחוטי ארגמוטרי מתקפל 
וקל לשימוש במארז מתנה

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001768 48 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

USB תאורת לד חזקה חיבור
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001813 7 ש"ח   ו  מק"ט

אוזניות

ZH000886 48 ש"ח   ו  מק"ט

מוט סלפי טלסקופי המוט מתאים לכל הטלפונים. 
ניתן לשימוש עם כל אפליקציה של צילום אוטומטי למצלמה

ZH000184 25 ש"ח   ו  מק"ט

TOSHIBA GB 4' זיכרון נייד איכותי

ZH000883 32 ש"ח   ו  מק"ט

USB מאוורר חיבור
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001814 7.5 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

דיבורית/רמקול בלוטוס' לניידים כולל כניסה 
לכרטיס זיכרון
מידות: קוטר 5.8 ס"מ

  ZH001808 40 ש"ח   ו  מק"ט

אוזניות כולל דיבורית בקופסה

 ZH000885 10 ש"ח   ו  מק"ט

  MAH1200 רמקול בלוטוס סטיראופוני נטען 
18x6x6.3 cm :מידות

ZH001796 140 ש"ח   ו  מק"ט

מטען לרכב A2.1 עם 2 כניסות
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001793 16 ש"ח   ו  מק"ט

פאוור בנק מתכת יוקרתי
10400 מיליאמפר כולל 3 מתאמים

ZH001799 60 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מחצלת אישית צבעונית
מידה: 180 על 90 ס"מ

   ZH000153 23 ש"ח   ו  מק"ט

תיק חוף/מחצלת
גודל המחצלת פתוחה 180*90

  ZH000185 28 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק שתייה עשוי אלומיניום
750 מ"ל

 ZH001737 18 ש"ח   ו  מק"ט

0.8L בקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

ZH000873 21 ש"ח  ו  מק"ט

שמיכת פיקניק מתקפלת בנרתיק נשיאה כחול איכותי

  ZH001821 38 ש"ח   ו  מק"ט
ספל טרמי PP פלסטיק )דופן כפולה(
400cc עם חבק סיליקון ומכסה

  ZH000828 16 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה מאלומיניום 27 ליטר

  ZH000170 40 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית אישית עם ידית נשיאה 3 ליטר

 ZH001736 15 ש"ח   ו  מק"ט

בוקסבאג - צידנית אישית עם ידית 
ורצועת נשיאה 

מתאימה לקופסאות אוכל

ZH001771 38 ש"ח   ו  מק"ט

תיק צידנית אישית 9 ליטר
מידות: 29x13x24.5 ס"מ

ZH001806 20 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית אישית מבודדת חום/קור
14x22x25 :מבדק קורדורה וידית נשיאה מידות

ZH000169 25 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

ערכת ספורט אולטימטיבית לכל מתאמנ/ת הכוללת מגבת גוף עשויה בד 
מיקרופייבר מדגם "ריף", תיק ספורט מדגם "יוגה", פאוץ' לזרוע למכשיר נייד 

מדגם "איקייס" ואוזניות כפתור מדגם "תו"

  ZH001765 100 ש"ח   ו  מק"ט

תיק גב/ תיק טיולים יחודי ומעוצב עשוי בד קורדורה פתיחה רחבה
 עם מגוון רב של תאים גב ורצועות אורטופדיים 51x35 ס"מ 35 ליטרים

 ZH001762 100 ש"ח   ו  מק"ט

"קליפר" תיק גב מוגן מים מתקפל לנרתיק

 ZH001823 36 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת קפה מארז TRAVEL בתיק שקוף 
הכוללת 3 כוסות, פינג'אן, 2 מכלים 1קפה 1 סוכר

 ZH001810 140 ש"ח   ו  מק"ט

סינר צבעוני עם כלים למנגל, מלחייה ופלפלייה

ZH001061 40 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת ספורט
ערכת ספורט מושלמת לכל מתאמנ/ת הכוללת 
מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר, פאוץ' לזרוע 

למכשיר נייד ואוזניות כפתור

 ZH01358 45 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-to-customers-advertising-products


להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

חולצת T מנדפת זיעה 
S-XXL :מידות

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001838 13 ש"ח  ו  מק"ט

חולצה מנדפת זיעה, שרוול קצר
S-XXL :מידות

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001839 14 ש"ח  ו  מק"ט

חולצת מנדפת זיעה שרוול ארוך 
S-XXL :מידות

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001840 20 ש"ח  ו  מק"ט

גופייה מנדפת זיעה
S-XXL :מידות

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001841 12 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

 HEAVY BRUSH/כובע ספארי, סטון ווש
כותנה סרוקה

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001831 8 ש"ח  ו  מק"ט

כובע רשת 5 פנאלים בצבע מלא עם סגר 
פלסטי

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001832 7 ש"ח  ו  מק"ט

כובע מצחייה 5 פאנלים אל בד 100 גרם
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001833 3.5 ש"ח  ו  מק"ט

כובע 6 פאנלים עם סגר מתכת
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001836 7.5 ש"ח  ו  מק"ט

כובע בנדנה 100% כותנה
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001837 4.5 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

קופסת טישו רב פעמית לרכב
מתחברת לסכך השמש, קלה ונוחה לשימוש
22x10 ס"מ

 ZH001740 20 ש"ח   ו  מק"ט

זוג וילונות צדדיים לחלונות הרכב
PVC מתקפלים וקלים לאחסון באריזת
תוספת של 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001741 7 ש"ח   ו  מק"ט

צילון משקפיים לרכב מתקפל, בד דו צדדי דוחה חום/קרינה
כסוף רפלקטור ופאוץ', מידות:142x67 ס"מ

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001792 15 ש"ח   ו  מק"ט

מעמד ניירות ממו לרכב נתפס לסוכך שמש + עט
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001794 7 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

שעון שולחני מעורר מאלומניום
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001804 10 ש"ח   ו  מק"ט

שעון מעוצב לתלייה
21.5×1.8×22 ס"מ

 ZH001730 30 ש"ח  ו  מק"ט
שעון מעורר אנלוגי על מעמד עור

ZH001803 50 ש"ח   ו  מק"ט

שעון שולחני מעורר אליפטי
4.5x12.5x21 ס"מ

ZH001862 28 ש"ח   ו  מק"ט

שעון שולחני/קיר מעורר
3.5x18.5x20 ס"מ

ZH001863 25 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מעמד שולחני מהודר דמוי עור למשרד
עם דפי ממו 10x10, כוס לעטים, מעמד לנייד וסיכות )האביזרים להמחשה בלבד( 23x10x11 ס"מ

ZH000111 60 ש"ח   ו  מק"ט

מעמד שולחני דמוי עור עם שעון
)הניירות והעטים להמחשה(

 ZH000846 47 ש"ח   ו  מק"ט

מחשב שולחני לבן בשילוב צבעוני
16.7x10.5x3 ס"מ

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001872 17 ש"ח   ו  מק"ט

מחשב שולחני גדול, 10 ספרות בעיצוב אלגנטי
18x11x2.6 ס"מ
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001871 20 ש"ח   ו  מק"ט

כוס מהודרת מעור תעשייתי לעטים

ZH001886 23 ש"ח   ו  מק"ט

מחשב שולחני מעוצב קשתי עם צג מתרומם
17.2x9.5x3 ס"מ

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001874 12 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

עט כדורי עם TOUCH למסכי מגע, טאבלטים 
Germanink וניידים עשוי מתכת

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001748 4 ש"ח   ו  מק"ט

Germanink עט כדורי עשוי מתכת
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001747 3 ש"ח   ו  מק"ט

Germanink טוליפ - עט כדורי עם שילובי מתכת
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001760 1.10 ש"ח   ו  מק"ט

עט יוקרה כדור / רולר
עשוי מתכת איכותית במיוחד Germanink תוספת של 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001742 16 ש"ח   ו  מק"ט

עט ג'ל Swisstechnology תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001746 5 ש"ח   ו  מק"ט

עט כדורי, מדגיש, עם TOUCH למסכי מגע, טאבלטים וניידים
עשוי מתכת Germanink תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001751 3 ש"ח   ו  מק"ט

עט כדורי יוקרתי עשוי מתכת עם תבליט תפילת הדרך
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001743 25 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

פנקס שולחני/מתקפל למחברת עם עיפרון
מידה 14x10.5 ס”מ,  נייר נטול עץ כריכה 

מנייר ממוחזר, 65 דפים
)1.5 ש"ח תוספת לאריזת צלופן(

ZH000122 10 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס מנייר ממוחזר עם עט
)ניתן לקבל מיקס מהדגמים של סידרה אחת או 
דגם אחד בלבד( מידה: 10×15 ס”מ

ZH000103 13 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת ספירלה 
מידת המחברת: 20x14 ס”מ

ZH000065 20 ש"ח  ו  מק"ט

סט מהודר למנהל הכולל מחברת מעור 
תעשייתי, A5, עט מתכת ומארז כרטיסי 

ביקור עשוי מתכת בציפוי דמוי עור 
בקופסת מתנה מהודרת

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH000861 60 ש"ח  ו  מק"ט

"Givony" בלוק ממו עסקים
מידות 16X16 ס"מ, 2500 דף

ZH001827 46 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת מנהלים יוקרתית עם שוליים מוזהבים 
"Givony" 15×21 ס"מ

 ZH001825 20 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

עץ מתמגנט עם מגנטים בצורת ציפורים

 ZH000892 28 ש"ח  ו  מק"ט

6 מגנטים עם משפטי השראה

6 מגנטים
מידת המוצר: 9x13 ס”מ
מידת המגנטים: 8x11 ס"מ
עובי המגנט 0.4 מ"מ

 ZH000251 10 ש"ח  ו  מק"ט

6 מגנטים מאויירים

ערכת מגנטים העצמה
מכילה 8 מגנטים מאויירים, ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, מידת הקופסא: 8x8 ס"מ

       ZH001843 תוספת של 1.5 ש"ח לאריזת צלופן  ו   10 ש"ח   ו  מק"ט

לוח מחיק מתמגנט עם טוש ו-4 מגנטים 
בקופסא מעוצבת

מידה: 12×21 ס"מ
תוספת 1.5 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000132 25 ש"ח  ו  מק"ט

לוח הודעות שולחני עם מראה ו-5 מגנטים בעיצובים שונים
הלוח מתקפל לכדי לוח ישר לחסכון בנפח, 

כל יחידה בקופסת מתנה מידות המוצר: 6x17.5x20.6 ס"מ

   ZH001205 :36 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

לוח מתמגנט עם לוח שנה ו- 2 מגנטים בקופסא מעוצבת
מידה 12x21 ס”מ. עובי המגנט 0.4 מ"מ

  ZH000472 :מחיר עם קופסא  ו  25 ש”ח  ו  מק"ט

ZH000459 :מחיר ללא הקופסא  ו  20 ש”ח  ו  מק"ט

מסגרת שולחנית מעץ לתמונה עם לוח שנה 
מידה: 19x14 ס"מ

ZH01305 25 ש"ח  ו  מק"ט
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ספטמבר September 2016 אב-אלול תשע”ו
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לוח מחיק מתמגנט עם לוח שנה,  טוש ו-4 מגנטים בקופסא מעוצבת
פרסום ע”ג הלוח ו/או ע”ג הקופסא, ניתן למתג גם מגנט אחד

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג( מידות: 21x21 ס”מ

 ZH000485 מחיר עם קופסא 35 ש"ח  ו מק"ט

מחיר ללא הקופסא 30 ש"ח

לוח מחיק מתמגנט עם טוש מתמגנט. מידה: 12×21 ס"מ

  ZH000024 מחיר עם קופסא 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מארז מחזיק מפתחות חמסה
תפילת הדרך + מקום לעט

 ZH001828 14 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות "חמסה, לב, מגן דוד"
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001811 8 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות ממתכת בצורת חמסה
עם מטבע נשלף לעגלות סופר במארז מתנה

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001779 8 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ

סרטי העור מגיעים
בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

ZH01306 18 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז,
אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ 

חוט עור בהתאם לקיים במלאי

ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט 

ה ִפלָּ ה ]*ְיהָֹוה[ ׁשֹוֵמַע תְּ
ָּ ָּרּוְך ַאת ָּה. ב ָּה ְוַתֲחנּון ָאת ְִּפל ׁשֹוֵמַע ת
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י לֹום( ְוַתצִּ ְִּסְמֵכנּו ְלשָׁלֹום, ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלשָׁלֹום, )אם חוזר באותו יום מוסיף: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ ם, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁלֹום, ְות

ֵכנּו ְלשָׁלֹו
ֹוִלי

נּו שֶּׁת
ֵתי

בֹו
 ֲא

ֵהי
אלֹ

ֵו ּו 
ֵהינ

ֱאלֹ
ה 

הָֹו
ָך ְי

ָפֶני
ִמְל

צוֹן 
 :ְיִהי ָר

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
רוחב כ-7 ס"מ

ZH001600 10 ש"ח  ו  מק"ט

ה ִפלָּ ה ]*ְיהָֹוה[ ׁשֹוֵמַע תְּ
ָּ ָּרּוְך ַאת ָּה. ב ָּה ְוַתֲחנּון ָאת ְִּפל ׁשֹוֵמַע ת
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כִּי 

ּו, 
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ֲחנּו
 תַּ
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ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ְוִתשְׁ ְֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים בְּ ְִּתַרגְּׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְוִתת ְֻּרָענֻּיֹות ַהמ יֵני פ

ל ִמ
ִמכָּ
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י לֹום( ְוַתצִּ ְִּסְמֵכנּו ְלשָׁלֹום, ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלשָׁלֹום, )אם חוזר באותו יום מוסיף: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ ם, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁלֹום, ְות

ֵכנּו ְלשָׁלֹו
ֹוִלי
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מחזיק מפתחות מתכת
בצורת כף רגל "כל מסע מתחיל..." 
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001897 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

פוף מעמד לטלפון סלולרי

ZH000833 12 ש"ח   ו  מק"ט
מעמד שולחני מתקפל, לטלפון נייד
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001775 7 ש"ח   ו  מק"ט

משטח עור סיליקון לעכבר

 ZH001798 20 ש"ח  ו  מק"ט

מסך ענק מגדיל, מתקפל לניידים 
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001801 12 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

ארנק מעור סינטטי לנסיעות/רוכסן לכ. טיסה, כ.אשראי ודרכון
מידות: 13x23 ס"מ

 ZH001789 50 ש"ח  ו  מק"ט

ארנק לכרטיסי אשראי
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001791 5 ש"ח  ו  מק"ט 

נרתיק לכרטיסי טיסה מעור תעשייתי

 ZH001790 30 ש"ח  ו  מק"ט 

ערכת טיסה מפנקת הכוללת
כרית פלא - תמיכה לצוואר לטיסות וטיולים בעלת 3 מצבים מדגם 
"דאון", משטח עבודה מרופד לטאבלט - כרית מרובעת עם רצועת 

נשיאה וסוללת גיבוי חיצונית MAH2600 מדגם "אמפר"

 ZH001764 120 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, 
מאפין ו-3 פרלינים

 ZH001900 25 ש"ח  ו  מק"ט
ניתן לרכוש גם ללא המילוי וללא אירוז  

 ו  13 ש"ח 

400cc ,אקולוגי "Eco Tree" ספל טרמי
עשוי במבוק עם מכסה סיליקון חום

   ZH001819 18 ש"ח  ו  מק"ט

"Eco Tree"  ספל טרמי אקולוגי עשוי 
במבוק עם מכסה נירוסטה

   ZH001818 38 ש"ח  ו  מק"ט

ספל טרמי אורגני, 380 מ"ל, עשוי מחיטה עם כפית 
באישור מכון התקנים

   ZH001739 20 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס נירוסטה 1/2 ליטר

  ZH000150 25 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001850 13 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-3 עוגיות גרנולה

  ZH001901 30 ש"ח  ו  מק"ט
ניתן לרכוש גם ללא המילוי וללא אירוז   ו  13 ש"ח 

כוס טרמית נירוסטה עם חיבור למצת

  ZH000831 28 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-3 פרלינים

ZH01494 30 ש"ח  ו  מק"ט

פחית אחת עם 8 פרלינים
מידת הפחית: 6.5x13 ס"מ
תוספת של 1.5 לאריזת צלופן

ZH001666 22 ש"ח  ו  מק"ט

פחית במילוי 10 פרלינים
אריזה בצלופן בתוספת 1.5 ₪

כלי הכתיבה להמחשה בלבד. גובה הפחית: 8.5 ס”מ

 ZH000367 25 ש"ח  ו  מק"ט

פחית במילוי 10 פרלינים
אריזה בצלופן בתוספת 1.5 ₪

כלי הכתיבה להמחשה בלבד. גובה הפחית: 8.5 ס”מ

 ZH000367 8 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה Think outside דגם דגם פתגמיםדגם וינטג' משפטי השראה

מאג צבעוני מפורצלן, 340 מ"ל, אריזה בצלופן בתוספת 1.5 ₪

  ZH001852 7ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מטקות שהן גם לוח משחק

  ZH000175 25 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת אוכל 2 תאים לשימוש במיקרוגל

 ZH001809 20 ש"ח  ו  מק"ט

תיק אל-בד 100 גר' 40x36 ס"מ
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001787 2.5 ש"ח  ו  מק"ט

מטרייה 21 אינץ פתיחה אוטומטית עם ידית עץ
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

  ZH001786 12 ש"ח  ו  מק"ט

מטרייה מיני מתקפלת 21 אינצ' לפאוצ'
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

  ZH001785 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מעמד שולחני צורת קובייה + נירות 
דביקים ומעמד לעטים
תוספת של 1.5 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001781 15 ש"ח   ו  מק"ט

 מעמד שולחני מתקפל בצורת קוביה
הכולל ניירות דביקים דפי ממו ואטבים, מידות: 8*9 ס"מ
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001783 12 ש"ח   ו  מק"ט

מעמד שולחני - בית, מקרטון ממוחזר עם ניירות דביקים
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001784 12 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

סטנד עפרונות מעץ
מידת הסטנד:  11x10x5.5 ס"מ

  ZH000064 22 ש"ח   ו  מק"ט

מעמד מעץ מבוקע עם עציץ סקולנט
עציצים לפי הקיים במלאי, מידות הסטנד: 10x18.5 ס"מ

  ZH001733 30 ש"ח   ו  מק"ט
  ZH001732 הסטנד קיים מ 25 ש"ח   ו  מק"ט

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט ו-4 פרלינים

 ZH001708 42 ש"ח   ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ
עציצים לפי הקיים במלאי

סטנד שולחני מעץ ללא תוספות

ZH001709 25 ש"ח   ו  מק"ט

A6 "פנקס / מחברת עסקים "ביזנס
)10x14 קשיחה )מידה PU עם כריכת

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001853 8 ש"ח   ו  מק"ט
A5 "מחברת עסקים "ביזנס

 עם כריכת PU קשיחה, 200 דף
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

  ZH001854 16 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

מאוורר לטלפון נייד, לאייפון וגם לאנדרואיד, לריענון
3.8x4.5x8.6 ס"מ

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001864 10 ש"ח   ו  מק"ט

מתלה מתקפל מאריג ניילון המשמש לטעינת הטלפון הסלולארי
ולמגוון שימושים, לתליה על ידיות
0.2x15x25.5 ס"מ
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001866 5 ש"ח   ו  מק"ט

תיק ספורטיבי מתקפל לתוך נרתיק מאריג ריפסטופ איכותי
רצועות מאווררות
20x31.5x45 ס"מ

ZH001867 29 ש"ח   ו  מק"ט

תיק גב מאריג ניילון עם שרוכים
 34x42 ס"מ

תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001868 12 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

נרתיק דמוי עור לצרור מפתחות וכסף קטן

ZH001898 17 ש"ח   ו  מק"ט

אוזניות במארז חיוך עם ראש שערות לניקוי מסכים, רמקולים, מכשירי רדיו ואזניות
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001884 15 ש"ח   ו  מק"ט

Charge-it כבל העברת נתונים וטעינה 2 ב-1 תוצרת
תואם אייפון 5 ומעלה ומכשירי אנדרואיד
אורך כבל: 1 מטר 
צבעים: כחול, אדום, שחור, ירוק

ZH001882 20 ש"ח   ו  מק"ט

נרתיק מעוצב לכרטיסי אשראי בעיצובים שונים

ZH001896 סט משולב רב שימושי25 ש"ח   ו  מק"ט 
כולל רצועה, מנעול קומבינציה ותג מזוודה
צבעים: כחול/צבעי הקשת
תוספת 1.5 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001895 20 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח  ו  המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג והמשלוח  ו  מינימום הדפסה לפריט בצבע אחד 410 ש"ח

המתנות מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 מתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

www.ziporhanefesh.co.il מוצרים נוספים ניתן לראות באתר

אנו מדפיסים על גבי קאפות, רול-אפ, 

פוסטרים, חולצות, כובעים, ספלים, 

צידניות, עטים ועוד מגוון רחב של מוצרים.

מחירים ומוצרים נוספים ניתן לראות באתר

www.ziporhanefesh.co.il

להזמנות ולפרטים נוספים ניתן לפנות 04-8699862
bracha@ziporhanefesh.co.il  ברכה  ו  שלוחה 2  ו
ilana@ziporhanefesh.co.il  אילנה  ו  שלוחה 1  ו
michelle@ziporhanefesh.co.il  מישל  ו  שלוחה 3  ו
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