
קטלוג מתנות

כריסמס2019
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים



המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

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

מארז פח עם דבש 125 גר', חליטת פירות ומקלות קינמון
 מידת הקופסא 10×14 ס"מ, חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

 ZH003471 35 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל יין 375 מל',  שמן זית 250 מל'
ו-2 תערובות לבישול

גודל המארז 25×19 ס"מ

תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003476 80 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

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

שעון שולחני מבטון במארז קרטון
גודל המארז 17x16x10, מידת שעון 16.5×15 ס"מ

 ZH003472 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב לכריסמס עם נפוליטנים משוקולד מריר 70% 
מריר/אגוז/תפוז, חליטת פירות וכפית חליטה
 גודל קופסא 22×15.5 ס"מ, חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

 ZH003473 43 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 4

דגם מנדלה דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם זית

קופסת פח עם 2 חליטות צמחים, מקל קנמון, 
שוקולד בלגי, 2 ממרחים מתוקים 120 גרם

 ZH001990 80 ש"ח  ו  מק"ט

דגם תפוחים דגם אופניים

קופסת פח עם מארז שוקולד בטעמים שונים: 
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד,
 פח שמן זית 250 מל', ממרח מתוק 120 גרם 
ודבש 120 גרם

  ZH003486 80 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים ולפי הקיים במלאי
שוקולדים 70 גרם וממרחים לפי הקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 5

קופסת פח עם מארז שוקולד בטעמים שונים: 
צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד, רוטב 
פיקנטי 280 מל', ממרח מתוק ודבש 120 גרם

 ZH003209 65 ש"ח  ו  מק"ט

דגם מנדלה דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם תפוחיםדגם זית דגם אופניים

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים ולפי הקיים במלאי
שוקולדים 70 גרם וממרחים לפי הקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 6

סלסלה עם יין 375 מל', 2 ממרחים מתוקים 30 גרם, 2 מארזי 

שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי 

שוקולד ודבש בבקבוק ליקר 130 גרם
גודל סלסלה 18×14 ס"מ

שוקולדים 70 גרם וממרחים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003487 85 ש"ח  ו  מק"ט

 

קרש חיתוך דו צדדי )לירקות ולחם( עם סכין, 
פח שמן זית 250 מ"ל, 2 ממרחים פיקנטים 200 גרם, ליקר רימון 100 
מ"ל, יין 750 מ"ל ו-5 אגוזי מלך
 מידת הקרש 55×19 ס"מ, הממרחים בהתאם לקיים במלאי, 
צמחי התבלין להמחשה בלבד

 ZH002462 185 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 7

גליל מעוצב מפח המכיל שמן זית 100 גרם, 
2 ממרחים פיקנטיים 200 גרם, 
3 ממרחים מתוקים 30 גרם

 ZH003474 80 ש"ח  ו  מק"ט

יין 750 מל' במארז פח מעוצב לכריסמס
לבחירה מתוך שני דגמים

 ZH003475 50 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 8

מארז עם שמן זית איכותי 250 מ"ל במארז פח, דבש 

בבקבוק ליקר 130 מל', כפית לדבש ומקלות קינמון
מידת הקופסא 14×16 ס"מ

 ZH003477 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם דבש 125 גר', ממרח מתוק 120 גר' בהתאם לקיים 
במלאי, חליטת צמחים, כפית לדבש ומקלות קינמון

מידת הקופסא 13.5×17.5 ס"מ

 ZH003478 55 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 9

ספל כריסמס  עם  5 פרלינים

 ZH003479 20 ש"ח  ו  מק"ט

פחית לכריסמס עם 5 פרלינים
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

גודל פחית 8×7.5 ס"מ

 ZH003480 16 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.2020

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג כריסמס 2019 - עמ' 10

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

 ilana@zih.co.il  אילנה  ו  052-4364946  ו
shoss@zih.co.il ו     052-4363480 ו   שוש  
sigal@zih.co.i l  054-2912323  ו סיגל  ו  

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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