להשארת פרטים לחץ כאן
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יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 2

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה VIP-ולהנות ממחירים אטרקטיביים ומהטבות נוספות
וכמובן והכי חשוב לסייע לנו להמשיך להעסיק את היוצרים המיוחדים שלנו ולספק להם מקום עבודה ערכי,
מכבד ומאתגר המממש את הכישורים והפוטנציאל הטמונים בכל אחד ואחת מהם.

אפשרויות ההצטרפות ,ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר www.zih.co.il/vip
עמותת ציפור הנפש הינה ארגון תעסוקתי המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,שאינם מסוגלים להיקלט בשוק העבודה החופשי ובמסגרות השיקום הרגילות.
המתמודדים בסטודיו לוקחים חלק בעיצוב בייצור ובפיתוח המוצרים ומתמחים בעבודות ספציפיות (צביעה ,נגרות ,עבודה על מכונות דפוס ומכונות לחיתוך בלייזר ,יציקות)
ונוגעים בכל שאר סוגי העבודה המוצעים במקום.
מגוון האפשרויות הרחב במקום ,מאפשר לכל משתקם למצוא עבודה המתאימה לכישוריו וליכולותיו התעסוקתיות ,כאשר השאיפה היא לאפשר לכל מתמודד להתנסות במספר רב ככל
האפשר של עבודות ומתוכן לבחור את אלו שמתאימות לו.
אנו יושבים במקום מדהים על צלע הכרמל בכפר הדרוזי עוספיא ומעסיקים עובדים מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי.
הרעיון השיקומי העומד מאחורי המיזם הוא לאפשר למשתקמים בעמותה לעבוד בסביבת עבודה בריאה המשלבת אנשים בריאים ביחד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשרת תנאי
עבודה נורמטיביים ובריאים עד כמה שניתן .אנו מאמינים כי עבודה נכונה עם משמעות ושאיפה למצוינות היא הגורם אשר הופך אותנו להיות מובילים בתחום העיצוב והמתנות.

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את נוהלי המועדון ,על פי הודעה מראש ובכתב שתימסר לחברי המועדון
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 3

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דברים
שצריך לזכור...

דגם לייף

דגם לגעת באושר

דגם העצמה-טוב לעוף

דגם קריקטורה

דגם זכרונות

לוח מחיק מתמגנט מאלומיניום עם טוש מתמגנט
מידות15x20 :
 18ש"ח ו מק"ט ZH003761

פרחי סבון ריחני
 7ש"ח ו מק"ט ZH000028

קופסת פח עגולה המכילה  4לבבות סבון
תוספת  2ש"ח לאריזה בצלופן
מידת הקופסא 9x4 :ס"מ
 26ש"ח ו מק"ט ZH004901

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 4

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סבון ריחני בצורת חמסה עם כיתוב “כפרה עליך”
מגיע עטוף בניילון נצמד ,תוספת  2ש"ח לאריזה באורגנזה
מידה 6x8 :ס"מ
 17ש"ח ו מק"ט ZH004900

מארז סבוני לבבות בקופסת קרטון
תוספת  2ש"ח לאריזה בצלופן
מידת המארז 6x20 :ס"מ
 51ש"ח ו מק"ט ZH004897

סבון לב אחד
כיתוב וצבע לפי הקיים במלאי
מגיע ארוז בניילון נצמד
תוספת  2ש"ח לאריזה בשקית אורגנזה
מידת הלב כ 5x6-ס"מ
 17ש"ח ו מק"ט ZH004898

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 5

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת פח עם  6נפוליטנים
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים
גודל הקופסא  7x3ס"מ

מחיר 10 :ש"ח  /מק"טZH004470 :

קופסת פח עם כ 12-סוכריות יהלום
גודל הקופסא  7x3ס"מ
 2ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
מחיר 10 :ש"ח  /מק"טZH004471 :

קופסת פח עם סבון זית
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים
גודל הקופסא  7x3ס"מ

מחיר 10 :ש"ח  /מק"טZH004472 :

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 6

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

דגם רטרו נשים מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם העצמה
דגם אופניים

דגם זר פרחים
דגם זית
דגם לגעת באושר

כרית חימום
גודל הכרית  19x19ס"מ ,ניתן למתג את הכרית
(המחיר אינו כולל את עלות המיתוג)

 28ש"ח ו

מק"ט ZH003439

דגם עץ-לב
דגם פרח-לב
דגם לייף
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 7

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ספל מעוצב
תוספת של  2ש"ח לפריט לאריזה בצלופן
ש"ח ו מק"ט ZH001850

13

רטרו

ספל יומהולדת

אופניים

תעשו רק

לייף

פינוק

רגעים קטנים

לגעת באושר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 8

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
כוס טרמית
מידת הכוס  20x6.5ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזה בצלופן

מחיר  20ש"ח מק"ט ZH002666

כוס טרמית
אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
מידת הכוס  20x7ס"מ
 22ש"ח ו מק"ט ZH002719

רגעים קטנים של אושר

דגם לייף לב אדום

דגם לגעת באושר

דגם לגעת באושר משאית

דגם אופניים

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 9

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
כוס טרמית
מידת הכוס  20x6.5ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזה בצלופן

מחיר  22ש"ח מק"ט ZH002666

דגם זכרונות

רגע חם ומפנק

דגם העצמה

דגם טבע

תעשו רק מה שאתם אוהבים

דגם Life

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 10

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

ספל מעוצב עם חליטה ומקלות קינמון
בקופסת קראפט
גודל קופסא  10×12.5ס"מ
 35ש"ח ו מק"ט ZH004911

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם אופניים
דגם לייף

ספל וכרית חימום
כרית  20×20ס"מ
 41ש"ח ו מק"ט ZH004878

דגם לגעת באושר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 11

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז המכיל ספל ,ממרח מתוק  120גר' וחליטת צמחים
מידת המארז16x15.5x10 :
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
מק"ט ZH004913
 40ש"ח

/

מארז מעוצב המכיל  3קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וספל
מידת הקופסא  10×12.5ס"מ
מק"ט ZH004912
 25ש"ח

/

קוביות התה מגיעות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 12

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ספל צבעוני ו 3-קוביות שקיקי תה מבית סרמוני
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם
לקיים במלאי ,קוביות התה מגיעות בטעמים שונים
בהתאם לקיים במלאי
מחיר  20ש"ח מק"ט ZH003679

ו

זרעים לשתילה
מחיר 9 :ש"ח  /מק"טZH004222 :

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 13

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג'
חליטת צמחים ו 4-תחתיות
 35ש"ח מק"ט ZH000958

/

מארז מעוצב עם ספל וינטג' ותחתית אחת
 18ש"ח מק"ט ZH000104

/

מארז מעוצב עם ספל וינטג' ו 4-תחתיות
 25ש"ח מק"ט ZH002541

/

כל מסע
מתחיל
קטן
אחד
בצעד

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

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,
יבוא יום ותבין
שאלה היו

הדברים
הגדולים

ספל וינטג' ו 4-תחתיות לתה/קפה
 20ש"ח מק"ט ZH001228

/

 2תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'
 15ש"ח מק"ט ZH000362

/

the choice is yours,
choose wisely.

הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי
מידת התחתיות 9×9 :ס"מ( ,מתוך הקיים במלאי)
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל וינטג' עם חליטת צמחים ,מקלות קינמון
ו 3-פרלינים
 30ש"ח מק"ט ZH01494

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 14

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז קראפט עם  2ספלי וינטג' וחליטת צמחים
גודל מארז  36x16ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי
 47ש"ח  /מק"ט ZH004909

מארז קרטון המכיל  2ספלי וינטאז' ומארז עם
חליטת צמחים
 40ש"ח  /מק"ט ZH004910
גודל הקופסא  20×20ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 15

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם
נירוסטה איכותית פנימית
 18ש"ח ו מק"ט ZH003935
תוספת  2ש"ח לצלופן
קופסת אוכל וספל וינטג' אחד
 30ש"ח ו מק"ט ZH003966
קופסת אוכל ונפוליטנים משוקולד מריר 70%
מריר/אגוז/תפוז
 35ש"ח ו מק"ט ZH003974
קופסת אוכל וכוס תרמית
 40ש"ח ו מק"ט ZH003979
גודל קופסת האוכל  7.5x15ס"מ ,קופסאות האוכל
והספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם
לקיים במלאי

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 16

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל וכוס תרמית
 47ש"ח ו מק"ט ZH003907

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום/
קור עם נירוסטה איכותית פנימית
 25ש"ח ו מק"ט ZH003961
מידת הסט  13.5x15ס"מ
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי

סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל ובקבוק חליטה  400מל'
 57ש"ח ו מק"ט ZH003950
קופסאות האוכל ובקבוק החליטה מגיעים בצבעים
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 17

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל וספל וינטג' אחד
 37ש"ח ו מק"ט ZH003921
מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל ו 2-ספלי וינטג'
 47ש"ח ו מק"ט ZH003914

סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל
ונפוליטנים משוקולד מריר  70%מריר/אגוז/תפוז
 42ש"ח ו מק"ט ZH004008

מידת הסט  13.5x15ס"מ,
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 18

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל תרמיות
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית ותרמוס
 57ש"ח ו מק"ט ZH003940

מארז המכיל – קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית ו 6-פרלינים
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
 25ש"ח ו מק"ט ZH004123
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 19

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז המכיל קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית
וספל וינטג'
 27ש"ח ו מק"ט ZH004122
קערת מרק  350מל' עם מכסה וכפית
 15ש"ח ו מק"ט ZH004119
הספלים והקערות מגיעים בצבעים ובכיתובים
שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל קערת מרק  350מל' עם
מכסה ,כפית וכרית חימום
כרית  20×20ס"מ מגיעה במבחר דגמים
ש"ח ו מק"ט ZH004121

45

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 20

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל קערת מרק  350מל' עם
מכסה ,כפית וכוס תרמית
 37ש"ח ו מק"ט ZH004120

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז המכיל קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית ותרמוס
תרמוס  450מ"ל ,הקערות והתרמוסים מגיעים
בצבעים ובכיתובים שונים ,בהתאם לקיים במלאי
 47ש"ח ו מק"ט ZH004125

קערת מרק  350מל' עם מכסה וכפית
ובקבוק חליטה
 47ש"ח ו מק"ט ZH004149
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי,
הכוסות התרמיות מגיעות במבחר דגמים.

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 21

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית ,מרק וקרוטונים
 32ש"ח ו מק"ט ZH004126
מארז המכיל – קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית
ושקית מרק
 25ש"ח ו מק"ט ZH004124
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים
במלאי

קערת מרק  350מל' עם מכסה ,כפית ,סילאן 120
גר' וגרנולה
 37ש"ח ו מק"ט ZH003997
קערה  350מל' עם מכסה ,כפית וגרנולה
 27ש"ח ו מק"ט ZH003993
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 22

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

דגם קריקטורה

דגם לייף

דגם לגעת באושר

דגם העצמה

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז המכיל ספל וינטג' ,כפית חליטה וחליטת צמחים
מידת המארז16x15.5x10 :
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
 40ש"ח ו מק"ט ZH004026
מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
מידת המארז16x15.5x10 :
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
 30ש"ח ו מק"ט ZH004034

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים
 25ש"ח ו מק"ט ZH003906

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 23

ספל מעוצב עם כ 20-סוכריות יהלום
בקופסת קראפט
גודל קופסא  10×12.5ס"מ
 25ש"ח ו מק"ט ZH002710
ספל מעוצב עם כ 20-סוכריות יהלום
 17ש"ח ו מק"ט ZH002709
ספל מעוצב
תוספת של  2ש"ח לאריזה בצלופן
 13ש"ח ו מק"ט ZH001850

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר
צ'וייס ,מאפין ו 3-פרלינים בקופסת
קראפט ו 4-תחתיות לכוסות
גודל הקופסא  10×12.5ס"מ ,גודל
התחתיות  9×9ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח
בציפוי למינציה
 40ש"ח ו מק"ט ZH002715
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר
צ'וייס ,מאפין ו 3-פרלינים
 25ש"ח ו מק"ט ZH001900
 25ש"ח ו מק"ט ZH002717
ספל עם חליטה ומקלות קינמון
 27ש"ח ו מק"ט ZH001903

ספל מעוצב עם  3פרלינים ו 10-סוכריות יהלום
ספל אחד לבחירה
 20ש"ח ו מק"ט ZH002711
המחברת20 :
x14גודל
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ס”מ
ההזמנות
ממחלקת

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 24

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
פחית מעוצבת ליומהולדת עם סוכריות יהלום
מידה  8x7.5ס"מ ,אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
 12ש"ח ו מק"ט ZH002713
פחית עם  50סוכריות יהלום
מידה  8x8.5ס"מ ,אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
 18ש"ח ו מק"ט ZH002353

פחית במילוי  10פרלינים
מידה  8.5x8ס"מ ,אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
 25ש"ח מק"ט ZH002761

ו

פחית במילוי  5פרלינים
מידה  8×8.5ס"מ ,אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
 16ש"ח מק"ט ZH001930

ו

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 25

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס ,מאפין ו 3-פרלינים
בקופסת קראפט ו 2-תחתיות לכוסות מעץ
גודל הקופסא  10×12.5ס"מ ,גודל התחתיות  9×9ס"מ
 45ש"ח ו מק"ט ZH003483

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס ,מאפין ו 3-פרלינים
בקופסת קראפט ו 4-תחתיות לכוסות
גודל הקופסא  10×12.5ס"מ ,גודל התחתיות  9×9ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
 40ש"ח ו מק"ט ZH002707
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס ,מאפין ו 3-פרלינים
 25ש"ח ו מק"ט ZH002706
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 26

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

שעון שולחני מבטון במארז קרטון
גודל המארז  ,17x16x10מידת שעון  16.5x15ס"מ

 40ש"ח ו

מק"ט ZH003411

ספל אחד ו  10ש"ח ו מק"ט ZH003416
זוג ספלים ו  22ש"ח ו מק"ט ZH003417
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים

בהתאם לקיים במלאי
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 27

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

תרמוס  450מ"ל וכרית חימום
גודל הכרית  19x19ס"מ ,ניתן למתג את הכרית
המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
הטרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם
לקיים במלאי

 58ש"ח ו

מק"ט ZH003469

כרית חימום וכוס טרמית
גודל הכרית  19x19ס"מ,
מידת הספל  6.5×20ס"מ
ניתן למתג את הכרית,
(המחיר אינו כולל את עלות המיתוג)

 50ש"ח ו

תרמוס מעוצב שומר חום\קור  450מ"ל וצידנית
אישית דגם קליפסו מבודדת חום/קור מבד
קורדורה וידית נשיאה
צבעים לפי הקיים במלאי
מידת הצידנית 14x22x25 :ס”מ
 55ש"ח ו מק"ט ZH003468

מק"ט ZH003470

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 28

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ ,תכולה  400מל'

בקבוק חליטה וחליטת פירות
חליטה אחת בהתאם לקיים במלאי
 42ש"ח ו מק"ט ZH002682

בקבוק חליטה ומארז עם  5עוגיות
 45ש"ח ו מק"ט ZH002684
בקבוק חליטה
 2ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
 30ש"ח ו מק"ט ZH002681

בקבוק חליטה עם כרית חימום
מידת הכרית  21×17ס”מ
)הבדים בהתאם למלאי הקיים(
מבצע  50ש"ח ו מק"ט ZH002731

בקבוק חליטה ,חליטת צמחים ,מקלות קנמון
ומארז עם  5עוגיות
 55ש"ח ו מק"ט ZH002683

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 29

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

עציץ עטוף ביוטה עם אדמה וזרעים
מחיר 22 :ש"ח  /מק"טZH004225 :

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ז ְ ָרעִים
ׁשֶל מנטה

זרעים לשתילה ועציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם
לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ 17x15-ס"מ
מחיר 30 :ש"ח  /מק"טZH004217 :

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ  13.5x13.5ס"מ
מחיר 26 :ש"ח  /מק"טZH004223 :
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 30

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מחברת פרחים וחיוכים
מידות  18×9ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט
מחיר מבצע  7ש"ח ו מק"ט ZH002759

דגם לגעת באושר

דגם הצלחה

מחברת ספירלה מקרטון ממוחזר עם עט
ודפי שורה באריזת קרטון לבנה
מידה 17x21x1 :ס"מ
 2ש"ח תוספת לאריזת צלופן

 18ש"ח ו מק"ט ZH003806

דגם זכרונות
דגם לייף
דגם העצמה

דגם קקטוסים

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 31

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

לוח תכנון שבועי
מידה ,A4 :כולל  50דפים
 20ש"ח מק"ט ZH003897
המחיר מתייחס לכמות מינימום של  50יחידות

ו

דגם קלאסי

דגם צבעוני
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 32

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם פתגמים

דגם לייף
דגם לגעת באושר

דגם העצמה

מחברת ספירלה
קיימת במספר רב של דגמים וניתנות למיתוג
(המחיר אינו כולל את עלות המיתוג) מידה 14×20 :ס"מ
ש"ח ו מק"טZH000065 :

20

דגם זכרונות

מגבת חוף ,עשוייה בד מיקרופייבר בעל
כושר ספיגה גבוה עם הדפס בראש
המגבת
המגבת מגיעה ארוזה בצלופן
 130×70ס"מ

דגם לייף

 30ש"ח ו מק"ט ZH003217
דגם העצמה
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 33

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מעמד לנייד ולכלי כתיבה
מעמד פלסטיק ,האביזרים להמחשה בלבד ,מגיע במיקס צבעים
מחיר  16ש"ח ו מק"ט ZH003781
מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
 10ש"ח ו מק"ט ZH004162

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם לגעת באושר
פנקס  A6עם כריכה קשה ,סגר גומי 60 ,דף שורה.
נייר ממוחזר  80גרם ,עט מצורף.
מידה 15×10 :ס”מ ,צבעים לפי הקיים במלאי
מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן  2ש"ח
מידה 10x15 :ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה
הפנקסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי
 10ש"ח ו מק"ט ZH004797
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 34

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם העצמה
פנקס  A6עם כריכה קשה ,סגר גומי 60 ,דף שורה.
נייר ממוחזר  80גרם ,עט מצורף.
מידה 15×10 :ס”מ ,צבעים לפי הקיים במלאי
מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן  2ש"ח
מידה 10x15 :ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה
 10ש"ח ו מק"ט ZH000103

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם Life
מידה 10x15 :ס”מ ו  10ש"ח ו מק"ט ZH003780

דגם העצמה

דגם Life
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 35

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

לוח מחיק מתמגנט עם טוש
מידות12x21 :
 10ש"ח ו מק"ט ZH000024

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סטנד שולחני מעץ
 25ש"ח ו מק"ט ZH001709
מידת הסטנד 16x8.5x10 :ס"מ,

דגם אביב

דגם ציפורים

סטנד עפרונות מעץ
מידת הסטנד 11x10x5.5 :ס"מ
 22ש"ח ו מק"ט ZH000064

דגם ברכות

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 36

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

אורגינייזר מבטון
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד
 25ש"ח ו מק"ט ZH002671
מידות האורגינייזר  7x7x21ס"מ,
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

סטנד שולחני מבטון עם שעם
מידת הסטנד  8x6x17ס"מ ,הסטנד מגיע בצבעים שונים
הפרטים המצורפים להמחשה בלבד
 25ש"ח ו מק"ט ZH003034
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 37

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

עציץ מבטון עם אדמה ושקית זרעים
מידת העציץ  13x12x5.5ס"מ ,זרעים לפי הקיים במלאי,
העציץ מגיע בגוונים שונים לפי הקיים במלאי
הצמח להמחשה בלבד
 23ש"ח ו מק"ט ZH002734

תשעה מגנטים מעוצבים דגם לגעת באושר
מונח על קרטון ארוז בשקית צלופן ,מידת כל מגנט  5.6×5.6ס”מ,
מידת המארז  22×18ס"מ
דגם לגעת באושר מחיר 10 :ש"ח מק"ט ZH004805

ו

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 38

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

צידנית משפחתית  27ליטר 4 ,כוסות קפה
מעוצבים וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים
במלאי ,הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם
לקיים במלאי
מחיר 120 :ש"ח מק"טZH004290 :

/

מוצרים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מחיר 105 :ש"ח מק"טZH004291 :

/

צידנית משפחתית  32x18x25ס"מ,
 2כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי
מחיר 58 :ש"ח  /מק"טZH004289 :
מוצרים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מחיר 73 :ש"ח  /מק"טZH004288 :
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 39

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

 2כוסות קפה מעוצבות ו 2-שקיות אישיות של קפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 25ש"ח  /מק"ט ZH004552
מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
 40ש"ח  /מק"ט ZH004436
 21ש"ח  /מק"ט ZH004689
 35ש"ח  /מק"ט ZH004690

צידנית משפחתית  32x18x25ס"מ,
 2כוסות מעוצבות לקפה ו 2-קפה שחור אישי
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

 46ש"ח  /מק"ט ZH004586

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 40

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

 2תחתיות לתה/קפה ומאג
תחתיות לפי הקיים במלאי ,מידת התחתיות 9×9 :ס"מ
(הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי)
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
מחיר מבצע 10 :ש"ח  /מק"טZH004680 :
מאג ללא מילוי 7 :ש"ח  /מק"טZH004679 :

מארז מעוצב המכיל  2כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
מידת הקופסא  11×14.5×14.5ס"מ ,הכוסות מגיעות
בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
 41ש"ח  /מק"ט ZH004297

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 41

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז עם  9מגנטים בקופסא
(תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן)
 12ש"ח ו מק"ט ZH002036

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם העצמה ו

 2מגנטים בשקית אורגנזה (מעורב מכל הדגמים)
 5ש"ח ו מק"ט ZH002622

מק"ט ZH003852

 9מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
 10ש"ח

מידה 6x6 :ס"מ ,עובי המגנט  0.4מ"מ
ניתן למתג רק מגנט אחד ,המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

דגם קריקטורה ו

מק"ט ZH003853

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 42

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

 9מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
 10ש"ח

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם השראה ו

מק"ט ZH003851

מארז עם  9מגנטים
(תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן)
 12ש"ח ו מק"ט ZH003038
 2מגנטים בשקית אורגנזה (מעורב מכל הדגמים)
 5ש"ח מק"ט ZH003056

ו

מידה 6x6 :ס"מ ,עובי המגנט  0.4מ"מ
ניתן למתג רק מגנט אחד ,המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

דגם זכרונות ו

מק"ט ZH003855

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 43

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז עם  9מגנטים דגם גרפיטי
 12ש"ח ו מק"ט ZH002690
 2מגנטים דגם גרפיטי (מעורב מכל הדגמים)
 5ש"ח מק"ט ZH002695
מידת המארז  8x8ס"מ ,מידת המגנטים  6x6ס"מ
עובי המגנט  0.4מ"מ

ו

 9מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
 10ש"ח
מידת המגנטים  6x6ס"מ ,עובי המגנט  0.4מ"מ

דגם גרפיטי

דגם  Lifeו

מק"ט ZH003854

דגם קקטוסים ו

מק"ט ZH003777

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 44

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מחזיק מפתחות
קישוט לתיק  /מתלה רכב

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
אורך  16-18ס"מ רוחב כ 7-ס"מ
 20ש"ח מק"ט ZH01306
לייף ZH003783
העצמה ZH001906
זכרונות ZH003053
לגעת באושר ZH004802

כל מחזיק מגיע ארוז בשקית אורגנזה

ו

סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

דגמים נוספים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד
מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת,
רוחב כ 7-ס"מ  10ש"ח
מק"ט ZH002011
לייף ZH003785
העצמה ZH001600
זכרונות ZH003054
לגעת באושר ZH004804

ו
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מחזיק מפתחות מעץ עם שרוך וחרוז אורך  16-18ס"מ רוחב כ 7-ס"מ
 13ש"ח מק"ט  ZH001090לייף ZH003784
לגעת באושר  ZH004803זכרונות  ZH003052העצמה ZH001907
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 45

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
מידת המחזיקים :פרח  7x7ס"מ ,לב  8x6.5ס"מ,
חמסה  9x6ס"מ
 5ש"ח ו מק"ט ZH002680

מראה
מידות  6x6ס"מ ,המוצר מגיע במארז קרטון.
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
 10ש"ח ו מק"ט ZH002705

כוס טרמית ומחזיק מפתחות עם פנקס
מידת הכוס  20x7ס"מ
 27ש"ח ו מק"ט ZH002714

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 46

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם העצמה
מידת הכוס  20x6.5ס"מ ,מידת המארז  8x8ס"מ ,מידת המגנטים  6x6ס"מ
 32ש"ח ו מק"ט ZH002675

דגם תפוח

דגם טבע
דגם גרפיטי

דגם לייף

דגם לגעת באושר

פחית במילוי בוטנים\צימוקים\חמוציות\פרלינים בציפוי
שוקולד  70גרם
גודל הפחית  8×8.5ס"מ ,תוספת  2שח לאריזת צלופן
 20ש"ח ו מק"ט ZH002885

דגם העצמה

כוס טרמית עם  5עוגיות לוטוס במארז
 30ש"ח ו מק"ט ZH002669
כוס טרמית עם  5פרלינים ללא המארז
 30ש"ח ו מק"ט ZH002668
מידת הכוס  6.5×20ס"מ

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 47
דגם גרפיטי

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

פחית עם  20-25סוכריות יהלום
 10ש"ח ו מק"ט ZH001848
פחית אחת עם  5פרלינים
 15ש"ח ו מק"ט ZH001664
פחית אחת עם  4פרלינים
 13ש"ח ו מק"ט ZH002603
מידת הפחית 6.5x7 :ס"מ,
תוספת של  2לאריזת צלופן

סלסלה אחת מעוצבת במילוי  5פרלינים
 12ש"ח ו מק"ט ZH001632
סלסלה אחת עם  20-25סוכריות יהלום
 10ש"ח ו מק"ט ZH001849
(דגמים לפי הקיים במלאי)
מתכוני שפים בשקית אורגנזה
 20ש"ח ו מק"ט ZH002454
מתכוני שפים בשקית כותנה
 28ש"ח ו מק"ט ZH002453
מתכוני שפים במארז פח
אריזה בצלופן תוספת  2ש"ח
 30ש"ח ו מק"ט ZH002452
המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ וממתכוני
משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש .מידת הכרטיס  11.5×15.5ס"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 •
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 48

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

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

מחיר17 :

ש"ח

מק"טZH000203 :

דגם שאקטי

מחיר17 :

ש"ח

מק"טZH000203 :

דגם העצמה

מחיר17 :

ש"ח

מק"טZH000203 :

דגם ברכות
דגם העצמה

דגם ויטנג'

מיני בונבוניירה
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
 14ש"חמק"ט ZH000894

 5נפוליטנים באריזת קרטון
 20.3x6.7x2ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת ₪ 2
מחיר 14 :ש"ח מק"טZH002760 :

ו

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 49

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם life
דגם לגעת באושר
דגם קריקטורה
דגם זכרונות
דגם העצמה

דגם העצמה

דגם זכרונות

נפוליטנים משוקולד מריר  ,70%מריר  /אגוז  /תפוז
מידה 13x13 :ס"מ
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן

 15ש"ח ו מק"ט ZH002891

מארז שוקולד מעוצב בטעמים שונים
גודל מארז  16×9ס"מ ,שוקולדים  70גרם
בהתאם לקיים במלאי,
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן

 12ש"ח ו מק"ט ZH002977

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 50

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

קופסת קרטון מעוצבת במילוי סוכריות יהלום
ש"ח ו מק"טZH000056 :

6

קופסה קרטון מעוצבת במילוי  5פרלינים
ש"ח ו מק"טZH000050 :

10

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מזל טוב
ליום הולדתך!

אריזת צלופן בתוספת  2ש"ח
מידה 8x7x5.5 :ס"מ

מזל טוב
ליום הולדתך!

קופסת פרפר מעוצבת במילוי סוכריות יהלום
ש"ח ו מק"טZH000036 :

8

קופסת פרפר במילוי  5פרלינים
ש"ח ו מק"טZH000043 :

10

מידה 7x11.5 :ס”מ

קופסא מעוצבת עם עדשי שוקולד
מידת  8x8ס"מ
ש"ח ו מק"טZH000004 :

10

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 51

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

 4תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה
 8ש"ח מק"ט ZH000046
אורגנזה
 2תחתיות לתה/קפה בשקית
דגם רטרו
 6ש"ח מק"ט ZH000003
(תחתיות לפי הקיים במלאי)
גודל תחתית  9×9ס"מ ,התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

/
/

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם קריקטורה
 2תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
גודל תחתית  9×9ס"מ
 15ש"ח מק"ט ZH002473

/

דגם לגעת באושר

דגם לייף
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 52

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

כל מסע
מתחיל
קטן
אחד
בצעד

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

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,
יבוא יום ותבין
שאלה היו

הדברים
הגדולים

דגם פתגמים

the choice is yours,
choose wisely.

דגם וינטג'

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

/

 4תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
 30ש"ח מק"ט ZH002183

/

 4תחתיות מעץ במארז פח מעוצב
 40ש"ח מק"ט ZH001060
גודל תחתית  9×9ס"מ
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות
דגם וינטג'

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דגם העצמה
*28.2.2022
המחירים בתוקף עד

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 53

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

פנמה – צידנית שומרת חום קור
מבד קורדורה ,נפח  3ליטר
מידות המוצר 16×23×8 :ס”מ
 2ש”ח תוספת לאריזה בצלופן
 16ש"ח מק"ט ZH003893

/

מדיסון – צידנית אוכל שומרת חום קור
מבד קורדורה ,נפח  6ליטר
מידות המוצר 22x22x14 :ס”מ
 2ש”ח תוספת לאריזה בצלופן
 18ש"ח מק"ט ZH003894

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 54

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם לגעת באושר

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם לייף

תיק מעוצב
תוספת  2ש"ח לאירוז בצלופן
מידה  35x44ס"מ

מחיר  15ש"ח /
דגם לייף

מק"ט ZH003193

פד לעכבר
מידה 19x23 :ס"מ
 20ש"ח מק"ט ZH000081

/

דגם לגעת באושר

דגם העצמה

דגם פתגמים
דגם פסיפס

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 55

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מקום
לתמונה
טלwww.ziporhanefesh.co.il 04-8699862 :

דגם אינדיאה

מקום
לתמונה
טלwww.ziporhanefesh.co.il 04-8699862 :

ziporhanefesh.co.il

מקום
לתמונה

טלwww.ziporhanefesh.co.il 04-8699862 :

www.

דגם פסיפס

מקום
לתמונה

טלwww.ziporhanefesh.co.il 04-8699862 :

/

דגם אושן

מקום
לתמונה
טלwww.ziporhanefesh.co.il 04-8699862 :

ziporhanefesh.co.il

דגם רוז

פנקס מתמגנט מעוצב
ניתן להוסיף מסר אישי ולוגו (המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג)
מידה  12x12ס"מ
דגם פתגמים מידה 13.5×11.5 :ס"מ
 10ש"ח מק"ט ZH000002
מסגרת מתמגנטת לתמונה
קיימת במבחר רב של דגמים ,ניתן להוסיף מסר
אישי ולוגו( .המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג)
עובי המגנט  0.4מ"מ
מידה 13×16 :ס"מ
 10ש"ח מק"ט ZH000007

/

www.

דגם ברכות
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 56

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מנורת (יו אס בי) בעלת תאורה חזקה במיוחד ,גמישה  15ס”מ
תוספת של  2לאריזת צלופן
 4ש"ח מק"ט ZH002560

/

רמקול בלוטוס בד מעוצב
לרמקול קיימים  2רמקולים מובנים בהספק  W3כל
אחד עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה ,קיימת
אפשרות לביצוע שיחות בסלולרי כדיבורית עם רדיו.
בלוטוס בתקן  4.1הרמקול כולל חיבור USB
וכרטיס זיכרון  TFלניגון עצמאי של שירים.
הרמקול מגיע עם כבל טעינה.
מידות  8*4*11.5ס"מ
המוצר מגיע באריזה המקורית 2 ,שח תוספת
לאריזת צלופן
 36ש"ח מק"ט ZH003510

קונקטור  -כבל טעינה משולב המתאים למגוון
הסמארטפונים והטאבלטים באריזת מבחנה שקופה עם
בסיס סיליקון
מידות 10x3.2x3.2 :ס”מ ,תוספת של  2לאריזת צלופן
 9ש"ח מק"ט ZH002564

/

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 57

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סט  7כלים מושלם לברבקיו
הכולל :סינר מקצועי ,מזלג ענק ,מחית,
מלקחיים עשויים מתכת עם ידיות עץ לאחיזה
נוחה
מלחייה ופלפלייה ,כפפה מבודדת חום
מידות סינר :רוחב  42ס"מ
ZH004577
 70ש"ח מק"ט:
לוח שש-בש – מראקש
שש-בש בקופסת עץ
דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא.
אריזה בקופסת מתנה
מידות המוצר 4.00x22.50x39.50 :ס”מ
 30ש"ח מק"ט:

/

/

צידנית משפחתית היכולה לשמש גם כתיק
קניות ,עשויה אל בד ,תא אחד ,עם זוג ידיות
נשיאה 32x18x25 .ס”מ
תוספת  2ש"ח לאירוז בצלופן
 19ש"ח מק"טZH003128 :

/

סט טרמוס  0.5ליטר ושני ספלים שחורים ,בתיק מבד קורדורה
מידות בס"מ28x18x7.5 :
 98ש"ח מק"טZH004581 :

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 58

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

תיק גב עם רצועה מניילון עם כיס לטלפון נייד
 15x38x43ס"מ
 15ש"ח מק"ט ZH001858

/

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

צידנית אוכל עם קרחונים – וישי
צידנית אוכל מבד קורדורה ,נפח  12.0ליטר ,עם  2דפי קרחונים
בדפנות .ניתן לקפל ולהכניס למקפיא ,הוציאו לאחר הקפאה.
האוכל ישאר טרי וקריר מעל  8שעות.
פטנט עולמי מסידרת .CoolHeatשתי ידית אחיזה.
פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא.
ציפוי פנימי  PEVAמיוחד למזון ,ניתנת לניקוי בקלות.
מידות 28.00×23.50×22.00:ס”מ
מחיר  35ש"ח מק"ט ZH004585

/

צידנית אישית מבודדת חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה
 25ש"ח מק"טZH000169 :

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 59

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

מחצלת פלסטיק  /קמפינג זוגית גדולה
מידה150x180 :
 34ש"ח מק"ט ZH000876

/

מחצלת ים ליחיד ,מתקפלת עם כרית מתנפחת
ורצועות נשיאה.
מידה175×88 :
 20ש"ח מק"ט ZH000125

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מחצלת קמפינג משפחתית עם ידית
מידה180*260 :ס"מ
 59ש"ח מק"ט ZH000268

/

/

מחזיק מפתחות עשוי מתכת עם שלושה
תליונים ולוחית מתכת לחריטה במארז מתנה.

תוספת  2ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 8ש"ח /

מק"ט ZH001780

מחזיק מפתחות מתכת בצורת כף רגל
"כל מסע מתחיל…"
 10ש"ח מק"ט ZH001897

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 60

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

רמקול נייד – רימיקס
רמקול נייד ,לשמיעת מוסיקה בקלות ובאיכות.
עוצמת קול של  .3Wצליל נקי וחזק .משדר את
המוסיקה ישירות מהטלפון או מהמחשב באמצעות
טכנולוגיית  .Bluetoothכולל כבל טעינה כרטיס
.MMD/SD
 35ש"ח מק"ט ZH003766

/

בקבוק שתיה מאלומיניום עם פיה נשלפת
 2ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
מחיר 27 :ש"ח מק"טZH002400 :

/

רמקול מעוצב בטכנולוגית בלוטוס עמיד במים
– דגם סקובר
רמקול מעוצב עמיד למים עם חיבור לפלאפונים
ניידים ,טאבלטים ונגנים
עם טכנולוגיית הבלוטוס ,מופעל באמצעות
סוללת ליתום מובנת .קוטר  8ס"מ ,גובה  5.5ס"מ
תוספת  2ש"ח לאריזה בצלופן
 26ש"ח מק"ט ZH002411

/

ערכת טיסה  3חלקים
""Have a nice flight
הכוללת משקל מזוודה ,רצועה וכרית
ש"ח מק"טZH001822 :

/ 66

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 61

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

רמקול מתכת  MINIבלוטוס
עוצמתי במיוחד  ,3Wפועל בטכנולוגיית נאנו סטריאו
שמיעה  TWSסטריאופונית בחיבור לרמקול נוסף
קישורית בלוטוס ,גודל  35מ"מ
 50ש"ח מק"ט ZH004604

 30ש"ח /

רמקול עגול
מק"ט ZH003485

/

מטען אלחוטי עגול שוכב 5W
יש לחבר את המוצר באמצעות כבל  USBלמקור אנרגיה
משטח הטעינה ומכשיר הסמארטפון מדברים בניהם
באמצעות שדות אלקטרומגנטיים QI
מכשירים עם תמיכה סמסונג  5נוט  ,6-7-8-9אייפון  8ו X
חברות סיניות עם מכשירים חדשים
תוספת  2שח לאריזה בצלופן
 16ש"ח מק"ט ZH003488

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 62

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

תיק ספורט עם תא לנעליים "23
ש"ח מק"טZH000877 :

53

/

מזרון יוגה – נמסטה
מזרן ספורט ויוגה באיכות הגבוהה ביותר.
עשוי  ,P.V.Cעובי  4מ”מ ,עמיד במיוחד ,ללא פטאלאטים ,בתקן אירופאי
 ,RoHSמתאים לפילאטיס ולפעילות גופנית.
המזרון דחוס על מנת לאפשר חיכוך גבוה ללא שחיקה.
בעל אחיזה מעולה לריצפה ולמניעת החלקה .יציבות המתאמן מובטחת גם
בתנאי הזעה .ניתן לשטוף במים ואף לכבס במכונה ללא סחיטה וללא נוזל
כביסה .כולל רצועת נשיאה נוחה לכתף.
מידות המוצר 183.00x61.00x0.40 :ס”מ.
מק"ט ZH004606
 52ש"ח

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 63

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

תיק צידנית אישית  9ליטר
מידות 29x13x24.5 :ס"מ
צבעים לפי הקיים במלאי
 22ש"ח מק"ט ZH001806

/

תיק רחצה גדול נפתח ונתלה
 2ש"ח תוספת לאריזת צלופן
 26ש"ח מק"ט ZH000878

/

סאייקל  -תיק גב  /טיולים מעוצב עם
שקית שתיה  2ליטר ,מערכת גב לחלוקת
משקל דינאמית ,רצועות אורתופדיות
 68ש"ח מק"ט ZH002050

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 64

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

תיק מותן – לוקארנו
תיק מותן מהודר תא קידמי עם רוכסן.
תא מרכזי עם תאים לאירגון נח.
תא לאיחסון טלפון או סוללה ניידת.
רצועת מותן עבה עם אבזם גדול ונוח.
מידות 6.00×13.50×25.00 :ס”מ.
 32ש"ח מק"ט ZH004605

/

תיק צד אישי קטן – קלוטן
תיק צד אישי קטן ונח מאד לנסיעות ולכל
שימוש אישי .תא קידמי עם רוכסן.
תא מרכזי עם תאים לאירגון נוח.
תא לאיחסון סוללה ניידת וטלפון.
רצועת כתף עבה ונוחה.
מידות 4.00×22.00×17.00 :ס”מ.
 32ש"ח מק"ט ZH004610

/

"לאנץ" צידנית אוכל אישית עשויה אריג איכותי
עם ידית נשיאה ורצועת כתף ארוכה
מידות 22x21x16 :ס"מ
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
 22ש"ח מק"ט ZH004806

/

תיק מיתלה אלכסוני  -לוזאן
תיק מתלה אלכסוני רב שימושי .תא קידמי
עם רוכסן .תא מרכזי עם תאים לאירגון נוח.
רצועת כתף עבה עם אבזמים ממתכת.
ניתנת להחלפה מצד ימין לשמאל בהתאם
לצורך.
מידות 6.00×30.00×18.00 :ס”מ.
 46ש"ח מק"ט ZH004611

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 65

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ערכת כושר ביתית לכל המשפחה – TimeOut
ערכת ספורט אישית ,רצועת מתיחה “ ,”Xחבל קפיצה,
קפיץ יד ,תיק נשיאה ,חוברת הדרכה
מחיר 38 :ש"ח מק"טZH004607 :

/

גומיות כושר – IO Pull
גומיות כושר למגוון תרגילי התנגדות באורך  150ס”מ.
ידיות מצופות ספוג  EVAלאחיזה נוחה.
הגומיות מגיעות ב 3-רמות קושי לפי צבע.
ניתן להזמין רצועות לפי המפתח:
אדום –  9.0ק”ג ,כחול –  13.0ק”ג ,ירוק –  18.0ק”ג
אריזה בנרתיק מתאים להדפסה
המחיר אינו כולל את מחיר ההדפסה
 20ש"ח מק"ט ZH004608

/

חבל קפיצה – ג’אמפ
חבל קפיצה באורך  2.70מטר
ידיות נוחות מ EVA-מונעות החלקה
תיק נשיאה
מחיר 12 :ש"ח מק"טZH004609 :

/

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג ימי הולדת  - 2022עמ' 66

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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
אילנה ו 052-4364946
שוש ו 052-4363480
עדי ו 054-2912323

ו ilana@zih.co.il
ו shoss@zih.co.il
ו ad i@ zih .co.il

מתנות קטנות עם תרומה גדולה לקהילה
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק  -יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד *28.2.2022

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

