
להשארת פרטים לחץ כאן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2019 מתנות

לימי הולדת

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.2019

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 2

ס”מ x14גודל המחברת: 20

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום
ספל אחד לבחירה

 ZH002711 20 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם כ-20 סוכריות יהלום 
בקופסת קראפט

גודל קופסא 12.5×10 ס"מ

 ZH002710 25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב עם כ-20 סוכריות יהלום

 ZH002709 17 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב

תוספת של 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH001850 13 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר 
צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים בקופסת 
קראפט ו-4 תחתיות לכוסות
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, גודל 
התחתיות 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח 
בציפוי למינציה

  ZH002715 40 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר 
צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים

  ZH001900 25 ש"ח  ו  מק"ט
  ZH002717 25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל עם חליטה ומקלות קינמון

  ZH001903 27 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 3

פחית במילוי 10 פרלינים
מידה 8.5x8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002761 25 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 13 פרלינים

מידה: 11 ס”מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH001410 30 ש"ח ו  מק"ט
פחית במילוי 5 פרלינים

מידה 8.5×8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  ZH001930 16 ש"ח  ו  מק"ט

פחית מעוצבת ליומהולדת עם סוכריות יהלום
מידה 8x7.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002713 12 ש"ח ו מק"ט
פחית עם 50 סוכריות יהלום
מידה 8x8.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002353 18 ש"ח ו מק"ט
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ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים 
בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ZH002707 40 ש"ח ו מק"ט
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים

ZH002706 25 ש"ח ו מק"ט

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים
 בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות

גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ZH002716 40 ש"ח ו מק"ט
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פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ

בלוק עם דפים נתלשים
מידת הבלוק 21x14.5 ס"מ, כל הפריטים המצורפים

להמחשה בלבד
מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002678 25 ש"ח  ו  מק"ט
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מחברת שורות
מידות 10.5x14 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002755 12 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 15 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס פרחים וחיוכים
מידות 6.5x8.5 ס"מ

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002758 8 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת
מידות 22x15.5 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002757 16 ש"ח  ו  מק"ט

גרפיטי ישראלי

גרפיטי ישראלי

למה להשתלב כשאפשר 

להתבלט?

למה להשתלב

כשאפשר להתבלט?
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מחברת ספירלה – קיימת במספר רב של דגמים וניתנות למיתוג
)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג( מידה: 20×14 ס"מ 

  ZH000065 :20 ש"ח   ו  מק"ט
סטנד שולחני מקרטון ממוחזר 

עם לוח שנה ודבקיות במארז קרטון
מידת הסטנד 10.5x10.5x9 ס"מ

   ZH002632 20 ש"ח  ו  מק"ט מחברת חלון עם שורות
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

מידות 10.5x14 ס"מ

  ZH002756 10 ש"ח  ו  מק"ט

דפים קטנים לרעיונות גדולים

דפים קטנים לרעיונות גדולים

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/birthday-gifts
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
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אוזניות במארז חיוך עם ראש שערות
לניקוי מסכים, רמקולים, מכשירי רדיו ואזניות

ZH001884 15 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מתכת בצורת כף רגל
"כל מסע מתחיל…"

 ZH001897 10 ש"ח  ו  מק"ט

  מחזיק מפתחות ראש-מנקה מסך
תוספת של 2 ש"ח לאריזה בצלופן

ZH001892 5 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית 
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪ 
מידת הכוס 20x7 ס"מ

ZH002719 20 ש"ח  ו  מק"ט
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 9

פחית עם אדמה וזרעים מסוגים שונים 
גובה פחית 11 ס"מ

  ZH000127 20 ש"ח  ו  מק"ט
גובה פחית 8.5 ס"מ

 ZH001725 16 ש"ח  ו  מק"ט 

)הפחית אינה מגיעה עם הצמח אלא עם 
אדמה וזרעים(
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

עציץ מבטון עם אדמה ושקית זרעים
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, זרעים לפי 
הקיים במלאי, העציץ מגיע בגוונים שונים 

לפי הקיים במלאי
הצמח להמחשה בלבד

  ZH002734 20 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם אדמה ושקית זרעים
 מידת העציץ 8×25 ס"מ, זרעים לפי הקיים במלאי,
העציץ מגיע בגוונים שונים לפי הקיים במלאי
הצמח להמחשה בלבד

  ZH002733 30 ש"ח  ו  מק"ט

פלפלנענע
חריף

עגבניות
שרי
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מארז מגנטים עם 9 מגנטים קריקטורה לחיים מאושרים
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

   ZH002036 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים קריקטורה בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

ZH002622 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ערכת מגנטים דגם העצמה מכילה 9 מגנטים מאויירים, 
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH001843 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים העצמה בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

ZH002623 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, מידת הקופסא: 8x8 ס"מ

ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
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ערכת מגנטים דגם השראה מכילה 9 מגנטים מאויירים, ניתן למתג 
רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH001847 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים עם משפטי השראה בשקית אורגנזה )מעורב מכל 
 הדגמים(

ZH000363 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

מארז עם 9 מגנטים דגם גרפיטי

  ZH002690 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים דגם גרפיטי )מעורב מכל הדגמים(

ZH002695 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ

עובי המגנט 0.4 מ"מ
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מחזיק מפתחות מעץ
עם חרוזים

  20 ש"ח 
ZH01306 מק"ט
ZH001906 דגם העצמה

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז, חוט עור בהתאם לקיים במלאי
ZH001907 ו  מק"ט ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט

קיים במבחר דגמים - ניתן לראות באתר

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

ZH001600 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH002011 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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ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת
או דגם אחד בלבד

דגם העצמה
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מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
 מידת המחזיקים:  פרח 7x7 ס"מ, לב 8x6.5 ס"מ, 
חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 12 ש"ח  ו  מק"ט

מראה
מידות 6x6 ס"מ, המוצר מגיע במארז קרטון. 

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן 

  ZH002705 10 ש"ח  ו  מק"ט

סט מניקור
מידות 7x12 ס"מ מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002702 14 ש"ח  ו  מק"ט

אבטיח

בננה

קקטוס
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פנקס מנייר ממוחזר עם עט מידה: 10x15 ס”מ
הפנקסים מגיעים בצבעים שונים לפי הקיים במלאי 

ZH000103 13 ש"ח ו מק"ט

לוח מחיק מתמגנט עם טוש
12x21 :מידות

ZH000024 10 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומחזיק מפתחות עם פנקס 
מידת הכוס 20x7 ס"מ

ZH002714 34 ש"ח  ו  מק"ט

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...
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דגם טבע

כוס טרמית עם 5 פרלינים ללא המארז

 ZH002668 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

דגם העצמהדגם גרפיטי

דגם תפוח

כוס טרמית עם 5 עוגיות לוטוס במארז

 ZH002669 30 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם גרפיטי

 ZH002674 35 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם העצמה

מידת הספל 20x6.5 ס"מ, מידת המארז 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ

 ZH002675 35 ש"ח  ו  מק"ט
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עץ מתמגנט
עם מגנטים בצורת ציפורים

  ZH000892 :28 ש"ח   ו  מק"ט

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

ZH000064 22 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט  ו-4 פרלינים

ZH001708 42 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד שולחני מעץ

ZH001709 25 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט

ZH001710 35 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ,
עציצים לפי הקיים במלאי
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אורגנייזר שולחני מבטון  
  מידת הסטנד 8x6x17 ס"מ, 
הסטנד מגיע בצבעים שונים,
הפריטים המצורפים להמחשה בלבד

    ZH002625 25 ש"ח  ו  מק"ט

אורגינייזר מבטון 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

    ZH002671 25 ש"ח  ו  מק"ט
אורגינייזר מבטון עם עציץ 

סקולנט בהתאם לקיים במלאי, כל הפריטים 
המצורפים בתמונה להמחשה בלבד למעט העציץ 

    ZH002672 35 ש"ח  ו  מק"ט
מידות האורגינייזר 7x7x21 ס"מ,

מידת לוח השנה 10x10 ס"מ,
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי
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בקבוק חליטה, חליטת צמחים, מקלות קנמון ומארז עם 5 עוגיות

ZH002683 55 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה

  ZH002681 30 ש"ח  ו  מק"ט
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

בקבוק חליטה ומארז עם 5 עוגיות

ZH002684 45 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה וחליטת פירות, חליטה אחת לפי הקיים במלאי

ZH002682 45 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל',
מידת המארז: 8x8 ס"מ, צבעים בהתאם לקיים במלאי

דגם משפטי השראה 

מחיר: 17 ש"ח

  ZH000203 :מק"ט

דגם שאקטי 

מחיר: 17 ש"ח

 ZH000203 :מק"ט

מארז קרטון עם 5 נפוליטנים באריזת צלופן
מידת הנפוליטן: 3.4×3.5 ס"מ, מידת המארז: 6.7×20 ס"מ

דגם העצמה 

מחיר: 17 ש"ח

 ZH000203 :מק"ט

5 נפוליטנים באריזת קרטון
 20.3x6.7x2 ס"מ

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪ 

מחיר: 14 ש"ח

 ZH002760 :מק"ט
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דגם רטרו

דגם קריקטורה

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

4 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה

   ZH000046 8 ש"ח  ו  מק"ט
2 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה 

   ZH000003 6 ש"ח  ו  מק"ט
)תחתיות לפי הקיים במלאי(

 גודל תחתית 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון
קשיח בציפוי למינציה

דגם פתגמים

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
גודל תחתית 9×9 ס"מ

   ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
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2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
4 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

 ZH002183 30 ש"ח  ו  מק"ט
4 תחתיות מעץ במארז פח מעוצב

  ZH001060 40 ש"ח  ו  מק"ט
גודל תחתית 9×9 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

דגם וינטג'
דגם העצמה

דגם פתגמים

דגם וינטג'
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מנורת )יו אס בי( בעלת תאורה חזקה במיוחד, גמישה 15 ס”מ
תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002560 4 ש"ח  ו  מק"ט

אוזניות קומפקטיות במארז מבחנה שקופה עם 
מכסה סיליקון ושאקל לתלייה על תיקים וחגורות

מידות: 11x3x3 ס”מ
תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002565 9 ש"ח  ו  מק"ט

קונקטור - כבל טעינה משולב המתאים למגוון 
הסמארטפונים והטאבלטים באריזת מבחנה שקופה עם 
בסיס סיליקון
מידות: 10x3.2x3.2 ס”מ, תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002564 9 ש"ח  ו  מק"ט

"פופ טופ" עט פלסטיק קומי עם שיער לניקוי מסכי 
מגע + כרית טאץ עטי 

תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002563 5 ש"ח  ו  מק"ט
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פחית אחת עם 5 פרלינים

  ZH001664 15 ש"ח  ו  מק"ט
פחית אחת עם 4 פרלינים

  ZH002603 13 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 20-25 סוכריות יהלום

   ZH001848 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפחית: 6.5x7 ס"מ, 

תוספת של 2 לאריזת צלופן

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 פרלינים 

  ZH001632 12 ש"ח  ו  מק"ט
סלסלה אחת עם 20-25 סוכריות יהלום

 ZH001849 10 ש"ח  ו  מק"ט
)דגמים לפי הקיים במלאי( 

דגם גרפיטידגם זית

מתכוני שפים בשקית אורגנזה

  ZH002454 20 ש"ח  ו  מק"ט
מתכוני שפים בשקית כותנה

   ZH002453 28 ש"ח  ו  מק"ט
מתכוני שפים במארז פח
אריזה בצלופן תוספת 2 ש"ח

   ZH002452 30 ש"ח  ו  מק"ט
המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ וממתכוני 
משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש. מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ
• שה שגב • הילה אלפרט • אייל שני • אבי לוי • ארז קומרובסקי • נוף עתאמנה-
אסמעיל • ישראל אהרוני • גיל חובב • מאיר אדוני • מסימיליאנו די מטאו • תום 
פרנץ • מייסור כיואן •
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 קופסת פרפר מעוצבת במילוי סוכריות יהלום

  ZH000036 :8 ש"ח   ו  מק"ט
קופסת פרפר במילוי 5 פרלינים יהלום

   ZH000043 :10 ש"ח   ו  מק"ט
מידה: 7x11.5 ס”מ

קופסא מעוצבת עם עדשי שוקולד

  ZH000004 :10 ש"ח   ו  מק"ט

מזל טוב
ליום הולדתך!

מזל טוב
ליום הולדתך!

קופסת קרטון מעוצבת במילוי סוכריות יהלום

   ZH000056 :6 ש"ח   ו  מק"ט
קופסה קרטון מעוצבת במילוי 5 פרלינים

    ZH000050 :10 ש"ח   ו  מק"ט
אריזת צלופן בתוספת 2 ש"ח

מידה: 8x7x5.5 ס"מ
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מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000894 14 ש"ח  ו  מק"ט
דגם פתגמים

דגם ברכות

דגם ויטנג'

דגם העצמה

מזל
טוב!

מארז שוקולד 100 גר'
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH000058 12 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

 מארז המכיל 6 מגנטים עם משפטי 
השראה. ניתן למתג את אחד המגנטים. 

מידת המוצר: 9x13 ס”מ

 ZH000251 :8 ש"ח   ו  מק"ט

6 מגנטים עם משפטי השראה

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

יום משפחה שמח!

ממשפחת
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פנקס מתמגנט מעוצב – קיים במבחר דגמים – ניתן להוסיף 
מסר אישי ולוגו )המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג(
מידה 12x12 ס"מ
דגם פתגמים מידה: 11.5×13.5 ס"מ

ZH000002 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם ברכות דגם ציפורים

דגם פתגמיםדגם אורנג’

מקום
לתמונה

www.ziporhanefesh.co.il   04-8699862 :טל

www.ziporhanefesh.co.il

מקום
לתמונה

www.ziporhanefesh.co.il   04-8699862 :טל

מקום
לתמונה

www.ziporhanefesh.co.il   04-8699862 :טל

www.ziporhanefesh.co.il

מקום
לתמונה

www.ziporhanefesh.co.il   04-8699862 :טל

מסגרת מתמגנטת לתמונה
קיימת במבחר רב של דגמים, ניתן להוסיף 

מסר אישי ולוגו. )המחיר אינו כולל את מחיר 
המיתוג(

עובי המגנט 0.4 מ"מ
מידה: 16×13 ס"מ

ZH000007 10 ש"ח  ו  מק"ט
דגם ברכות

דגם אינדיאה

דגם רוז

דגם אושן דגם פסיפס

מקום
לתמונה

www.ziporhanefesh.co.il   04-8699862 :טל
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מתלה סבון ריחני
קוטר הסבון 7.7 ס"מ

ZH002356 :מחיר: 18 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת ספירלה דגם פתגמים
 ZH000065 20 ש"ח  ו  מק"ט

מתלה סבון ריחני
קוטר הסבון 7.7 ס"מ

ZH002357 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

פרחי סבון ריחני

   ZH000028 7 ש"ח  ו  מק"ט
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ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון 
ו-3 פרלינים
הספלים מגיעים במבחר צבעים ובכיתובים 
שונים ע"פ הקיים במלאי

 ZH01494 30 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב מקרטון עם ספל צבעוני
חליטת צמחים ו-4 תחתיות

ZH000958 25 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם ספל צבעוני ותחתית אחת 

ZH000104 15 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם ספל צבעוני ו-4 תחתיות

ZH002541 20 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם ספל צבעוני ו-4 תחתיות

ZH002541 20 ש"ח  ו  מק"ט

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל 

שכיוונו גבוה ופספסו, 
אלא בגלל

שכיוונו נמוך ופגעו! 

ספל וינטג' ו-4 תחתיות לתה/קפה

 ZH001228 20 ש"ח  ו  מק"ט
2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'

 ZH000362 15 ש"ח  ו  מק"ט
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(
מידת התחתיות: 9×9 ס"מ,  )מתוך הקיים במלאי(
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/birthday-gifts
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


המחירים בתוקף עד 30.5.2019

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 28

  

  

סט ספורט אולטימטיבי לכל מתאמנ/ת
כולל מגבת קירור 35x100 ס”מ, בקבוק ספורט נפתח ומעוצב, 

פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד, אוזניות כפתור איכותיות ופאוץ’ 
אלסטי מתרחב עד פי 6 לציוד אישי 

ZH01359 70 ש"ח  ו  מק"ט

ערכה מושלמת למטייל
הכוללת מגבת פנים עשויה מיקרופייבר

אוזניות סטריאופוניות מעוצבות ותיק גב
 ZH01360 ש"ח  ו  מק"ט 75

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

 מחזיק מפתחות עשוי מתכת עם שלושה
 תליונים ולוחית מתכת לחריטה במארז מתנה.
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן
ZH001780 8 ש"ח  ו  מק"ט
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סט טיסה - ארבעה מוצרים באריזה אחת
כרית צוואר מתנפחת, כיסוי עיניים, תג מזוודה 
וחגורת מזוודה
אריזת מתנה קשיחה
מידת הקופסא 20x25 ס"מ

  ZH000038 :30 ש"ח   ו  מק"ט
ערכת טיסה

כוללת רצועת ביטחון למזוודה עם מנעול,
משקל דיגיטלי למזוודה", מארז נוחות לטיסה הכולל 

כיסוי עיניים,  אטמי אוזניים וכרית לצוואר

  ZH01357 :70 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת טיסה 3 חלקים
 "Have a nice flight"

הכוללת משקל מזוודה, רצועה וכרית

  ZH001822 :66 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2019

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 30

צידנית אישית מבודדת חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה 

  ZH000169 :25 ש"ח   ו  מק"ט

"הי גילו, גילו נא, 
      כי גדלתי בשנה!" 

תיק ספורט עם תא לנעליים "23

  ZH000877 :53 ש"ח  ו  מק"ט

תיק גב עם רצועה מניילון עם כיס לטלפון נייד
15x38x43 ס"מ

 ZH001858 15 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק שתיה מאלומיניום עם פיה נשלפת
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

  ZH002400 :מחיר: 19 ש"ח   ו  מק"ט
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג ימי הולדת 2019 - עמ' 31

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה. מידה: 
150x180

ZH000876 34 ש"ח  ו  מק"ט
מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית מתנפחת 

ורצועות נשיאה.
מידה: 88×175

ZH000125 20 ש"ח ו מק"ט

מחצלת קמפינג משפחתית עם ידית
מידה: 260*180ס"מ

ZH000268 49 ש"ח  ו  מק"ט

האסקי - צידנית מאריג אלבד ממוחזר עם פנים 
כסף שומר חום/קור ורצועת נסיעה
28x21x15 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001946 9.50 ש"ח  ו  מק"ט
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סט 3 תאים מבד ממוחזר איכותי
כולל תא צידנית עם פטנט מובנה 

לעגלת קניות

 ZH001934 70 ש"ח  ו  מק"ט

רמקול לניידים

ZH000442 55 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת אוכל כפולה עם ידית נשיאה. הקופסאות עשויות פלסטיק 
עם רמת גימור גבוהה והפנים עם גימור נירוסטה. 

קיבולת של ML 1800 –מיליליטר. 
מידות 21x14x13 ס"מ

ZH01517 58 ש"ח  ו  מק"ט

נרתיק מעוצב לכרטיסי אשראי 
בעיצובים שונים

 ZH001896 25 ש"ח  ו  מק"ט
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סאייקל - תיק גב / טיולים מעוצב עם 
שקית שתיה 2 ליטר, מערכת גב לחלוקת 
משקל דינאמית, רצועות אורתופדיות

 ZH002050 62 ש"ח  ו  מק"ט

"קליפר" תיק גב מוגן מים מתקפל לנרתיק
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001823 36 ש"ח  ו  מק"ט

תיק צידנית אישית 9 ליטר
 מידות: 29x13x24.5 ס"מ
צבעים לפי הקיים במלאי

  ZH001806 20 ש"ח  ו  מק"ט

תיק רחצה גדול נפתח ונתלה
2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

  ZH000878 26 ש"ח  ו  מק"ט
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מארז כרטיסי ברכה מעוצבים עם מעטפות 
בתיק נשיאה מקרטון

מידת הכרטיס: 9.6x14.8 ס"מ
 11.2x16.4 :מעטפות

  ZH001200 :15 ש"ח   ו  מק"ט ערכת מגנטים עם מקום לגיפט קארד ו-4 פרלינים
הערכה מכילה 9 מגנטים עם משפטי השראה 

מידה: 6x6 ס"מ

  ZH000527 :15 ש"ח   ו  מק"ט
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לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך?
)מינימום ל-100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

מתנות קטנות עם תרומה גדולה לקהילה
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