
המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 1 'עמ 

המחירים בתוקף עד 30.5.18 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג 2019 מתנות עם ערך חברתי

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 2 'עמ 

עציץ בטון עם צמחי תבלין
 גודל עציץ 11x18, צמחי התבלין בהתאם לקיים במלאי

ZH002857 :מחיר: 35 ש"ח  ו  מק"ט

המלאי מוגבל

עציץ עם עץ זית
העציץ עשוי מבטון מידה: 11×18

העציצים מגיעים בגוונים שונים לפי הקיים במלאי

ZH002858 :מחיר: 55 ש"ח  ו  מק"ט

המלאי מוגבל

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 3 'עמ 

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8×10 ס"מ

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

המלאי מוגבל

סטנד שולחני 
  ZH002848 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

סטנד שולחני עם 3 פרלינים ו-12 סוכריות יהלום
  ZH002772 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

מידת הסטנד 8×10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע בצבעים 
שונים לפי הקיים במלא, כלי הכתיבה המצורפים בתמונה 
להמחשה בלבד

המלאי מוגבל

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 4 'עמ 

עציץ מבטון עם צמח סקולנט
מידת העציץ 27x9 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי, 
הצמחים בהתאם לקיים במלאי

  ZH002566 35 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

עציץ מבטון עם צמח סקולנט
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ,

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי

   ZH001732 28 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

עציץ פלסטיק עם אדמה באריזת יוטה ומעטפה עם שקית זרעים
גובה עציץ 12 ס"מ

    ZH002187 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים ו-2 מגנטים

      ZH002186 :מחיר: 9 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים

      ZH002185 :מחיר: 7 ש"ח  ו  מק"ט

העציץ עם הצמח להמחשה בלבד
מידת המגנט 6×6 ס"מ
מידת המעטפה 11×9 ס"מ
זרעים לפי הקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 5 'עמ 

דגם תפוחים דגם אופניים דגם זיתדגם מנדלה דגם גרפיטי דגם ציפור

קופסת פח עם חליטת צמחים,
10 עוגיות וכפית חליטה

ZH002877 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח עם מארז מגנטים, טריוויה 
ליום המשפחה, דוקים, ודומינו 

מחיר: 60 ש"ח

ZH002884 :מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המצורפים, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 6 'עמ 

לוח פח מחיק מתמגנט עם טוש ו-4 מגנטים
מידה: 12x21 ס"מ

   ZH000062 20 ש"ח  ו  מק"ט

לוח קרטון מחיק מתמגנט עם טוש
מידה: 12x21 ס"מ

ZH000024 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פסיפס

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...

דגם פסיפס

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...

דגם אורנג’ המלאי מוגבל דגם אביבדגם ברכות כחול

לוח משפחתי

אמא

אבא

עידן

מיכל

לירון

תור לרופא שיניים
17:30

חוג כדורסל
16:00 

יום הורים
19:30

ישיבת ועד
19:30

חוג בלט
16:30

חוג כדורגל
18:30

לוח תכנון שבועי מחיק מתמגנט עם טוש
מידה: A4 ס”מ

   ZH000086 20 ש"ח  ו  מק"ט
מינימום 50 יחידות להזמנה
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 7 'עמ 

סינר עם מתכון לשקשוקה,
שמן זית 250 מל', תערובת לשקשוקה,
תערובת גרעינים לסלט, כף עץ

ZH001616 :מחיר: 90 ש"ח   ו  מק"ט

קיים ממחיר 35 ש"ח

מגש עץ ובתוכו ארבע כוסות עם מכסה 
וקשית קשיחה רב שימושית

קיבולת כל כוס 450 מ"ל, אריזת מתנה 
מהודרת צבעונית

גודל מגש עץ 18.5*18.5*6 ס"מ

ZH002886 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט

סט ארבע כוסות שייקים ושתייה קלה משולב עם קראף 
הגשה, קשית קשיחה רב שימושית

קיבולת כל כוס 450 מ"ל, קיבולת קראף 1 ליטר, 
אריזת מתנה מהודרת צבעונית

ZH002887 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 8 'עמ 

ערכה טריוויה משפחתית בקופסת פח מעוצבת
הערכה מכילה 24 כרטיסיות עם שאלות טריוויה ליום 
המשפחה, 10 טיפים למשפחה מאושרת, מתכונים 
להכנה עם ילדים ופאזל מהצד האחורי של הכרטיסים 
)מידת הכרטיסיות 9.5 על 12 ס"מ(
מידת הקופסת הפח 10x14 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
לצפייה בכרטיסיות לחצו כאן

   ZH0001383 :מחיר: 30 ש"ח  ו  מק"ט

ערכה טריוויה משפחתית באורגנזה

   ZH000144 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט

טריוויה משפחתית בשקית כותנה

   ZH000746 :מחיר: 25 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא עם ספל וינטג', 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות,  שקית מנייר 
ממוחזר 4 עוגיות ומקלות קינמון

  ZH000115 :מחיר: 52 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, מאפין, נס קפה טסטר צ'ויס, 2 צנצנות 
במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

   ZH01412 :מחיר: 56 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, 60 גר' חליטת צמחים, 2 צנצנות במילוי 
60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

  ZH000767 :מחיר: 62 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הקופסא 17x13 ס"מ
)ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, הספלים מגיעים עם כיתובים שונים(

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
https://www.ziporhanefesh.co.il/wp-content/uploads/2017/01/trivya-exemp.pdf


המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 9 'עמ 

מארז טריו לתה – המארז מכיל 3 צמחי תבלין לתה
כפית חליטה ומקלות קינמון

ZH002032 52 ש”ח  ו  מק”ט
מארז טריו לתה - המארז מכיל 3 צמחי תבלין לתה

ZH002031 35 ש”ח  ו  מק”ט
מינימום להזמנה 50 יחידות

שמיכת טלוויזיה מפנקת עשויה שכבת קורל פליז
ושכבה שניה עשויה צמר

120x150 ס"מ

ZH01364 58 ש”ח  ו  מק”ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 10 'עמ 

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון

  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

  ZH002678 15 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 11 'עמ 

לוח מחיק מתמגנט עם טוש ו-4 מגנטים
בקופסא מעוצבת מידה: 12x21 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000132 :מחיר: 25 ש"ח  ו  מק"ט

לוח מחיק מתמגנט עם טוש ו-4 מגנטים

ZH000062 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט

מגנטים מעוצבים וגלויה תואמת
מידה: 14×21.5 ס”מ

ZH000818 :מחיר: 17 ש"ח  ו  מק"ט

יום משפחה
שמח!
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דברים שצריך לזכור
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

ערכת מגנטים בנושא בית ומשפחה - מכילה 9 
מגנטים, ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו 

כולל את עלות המיתוג
מידה 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, מידה 
הקופסא 8x8 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת 

צלופן

 ZH001933 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת מגנטים בקופסא מהודרת מכילה 9 
מגנטים בנושא בית ומשפחה 

ZH000794 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 12 'עמ 

מתלה סבון ריחני רכב
קוטר הסבון 7.7 ס"מ

ZH002357 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

מתלה סבון ריחני רכב
קוטר הסבון 7.7 ס"מ

ZH002356 :מחיר: 18 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום 
בקופסת קראפט

גודל קופסא 12.5x10 ס"מ, ספל אחד לבחירה

ZH002344 :מחיר: 27 ש"ח  ו  מק"ט

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

 ZH002345 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 13 'עמ 

כלי מעץ לנשנושים עם עם 5 פרלינים מכל צד  מידה: 10x23 ס"מ

ZH000968 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט

כלים מעוצבים לבית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

מגש לעוגה עם המתכון ע"ג המגש
מגיע במבחר דגמים בהתאם לקיים במלאי

 ZH000600 :מחיר: 35 ש"ח  ו  מק"ט

כרית חימום/קירור, ספל מעוצב
)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

מחיר: 40 ש"ח 

 ZH002341 :מק"ט 
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 14 'עמ 

מארז שקשוקה המכיל מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם 
עם תערובת לשקשוקה, ממרח פיקנטי 200 גרם ושמן זית 100 מל'

ZH002869 :מחיר: 90 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שקשוקה המכיל מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם 
עם תערובת לשקשוקה, שמן זית 100 מל' וכף עץ

ZH002870 :מחיר: 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שקשוקה המכיל מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם 
עם תערובת לשקשוקה, ממרח פיקנטי 200 גרם ופח שמן זית 250 מל'

ZH002871 :מחיר: 106 ש"ח  ו  מק"ט

קוטר מחבת 24 ס"מ, ממרחים מלוחים בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס 109 ש"ח עם הצגת האריזה המקורית

ווק של סולתם עם כף עץ ו-2 מגבות מטבח
קוטר הווק 30 ס"מ, מידת המגבות 30x52 ס"מ, מגבות לפי הקיים במלאי

ZH002872 :מחיר: 110 ש"ח  ו  מק"ט
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס 129 ש"ח עם הצגת האריזה המקורית

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 15 'עמ 

קרש חיתוך דו צדדי )לירקות ולחם(
עם סכין, פח שמן זית 250 מ"ל ו-2 מגבות מטבח

ZH002873 :מחיר: 130 ש"ח  ו  מק"ט

קרש חיתוך דו צדדי )לירקות ולחם(
עם סכין ו-2 מגבות מטבח

ZH002874 :מחיר: 100 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקרש 55×19 ס"מ, מידת המגבות 30x52 ס"מ

מגבות לפי הקיים במלאי

פלנצ'ה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם 2 מגבות מטבח
מידת המגבות 30x52 ס"מ, הפלנצ'ה 22×36 ס"מ. מגבות לפי הקיים במלאי

ZH002875 :מחיר: 98 ש"ח  ו  מק"ט
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הפלנצ'ה

ע"ס 199 ש"ח עם הצגת האריזה המקורית
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 16 'עמ 

תבנית למאפינס עם לקקן ו-2 מגבות מטבח

ZH002880 :מחיר: 80 ש"ח  ו  מק"ט

תבנית למאפינס עם לקקן

ZH002879 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט

מידת המגבות 30x52 ס"מ, גודל התבנית 35x27 ס"מ
 מגבת רחצה ונפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוזהמגבות לפי הקיים במלאי

מידת המגבת 68×125
מגבות לפי הקיים במלאי

ZH002878 :מחיר: 40 ש"ח  ו  מק"ט

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH002890 :מחיר: 12 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 17 'עמ 

פחית עם 25 סוכריות יהלום

גודל פחית 8x7.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  ZH001932 :מחיר: 12 ש"ח   ו  מק"ט

פחית במילוי 5 פרלינים

גודל פחית 8x7.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH001930 :מחיר: 16 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 50 סוכריות יהלום

מידת הפחית 8.5x8.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002353 :מחיר: 18 ש"ח   ו  מק"ט

פחית במילוי 10 פרלינים. מידת הפחית 8.5x8.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH000367 :מחיר: 25 ש"ח   ו  מק"ט

פחית במילוי בוטנים\צימוקים\חמוציות בציפוי שוקולד 70 גרם
גודל הפחית 8.5×8 ס"מ, תוספת 2 שח לאריזת צלופן

 ZH002885 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 18 'עמ 

פינוקים לבית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

קערת סלט עם מתכון, 2 כפות הגשה ו-2 מגבות מטבח
הקערות מגיעות בדגמים שונים לפי הקיים במלאי

)מגבות לפי הקיים במלאי(

ZH000350 :מחיר: 82 ש"ח   ו  מק"ט

קערת סלט עם מתכון עם 2 מגבות מטבח צבעוניות, הקערה מגיעה במבחר 
דגמים בהתאם לקיים מלאי, מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ 

)מגבות לפי הקיים במלאי(

מחיר: 62 ש"ח   ו  מק"ט: ZH01448   ו  קיים החל ממחיר 57 ש"ח

דלי לפופקורן מקרטון עם 2 שקיות פופקורן להכנה 
במיקרוגל ושמיכת פליז איכותית 250 גר' 

מידה השמיכה: 130×170

  ZH01423 :מחיר: 42 ש"ח   ו  מק"ט

4 תחתיות לתה/קפה מעץ במארז פח
מידה: 9.5x9.5 ס"מ. 

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH001060 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט

4 תחתיות לתה/קפה מעץ בשקית אורגנזה

ZH002355 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 19 'עמ 

תחתית לסיר חם, 2 מגבות מטבח תואמות
מידה: 19.7×20.5 ס"מ, עובי 4 מ"מ
)מגבות לפי הקיים במלאי(

מחיר: 58 ש"ח

ZH000745 :מק"ט

 דגם זית

דגם נחליאלי

קופסת איחסון לספגטי עם מתכון 10.5x28 ס"מ ו-2 מגבות 
מטבח צבעוניות )מגבות לפי הקיים במלאי(

מחיר: 62 ש"ח 

ZH001251 :מק"ט

סט סכינים ו-2 מגבות מטבח
מידת המגבות 30x52 ס"מ

מגבות לפי הקיים במלאי

ZH002876 :מחיר: 60 ש"ח   מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 20 'עמ 

דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי בשקית כותנה
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות, קוביית עץ
)4 משחקים לפי הקיים במלאי(
מידת השקית: 17×23 ס"מ

ZH000797 :מחיר: 38 ש"ח ו  מק"ט

משחקים של פעם בשקית אורגנזה המכילה: 
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות, קוביית עץ

)3 משחקים לפי הקיים במלאי(

ZH000774 :מחיר: 20 ש"ח ו  מק"ט

משחקים ונהנים...

קופסת עץ עם 2 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח
מידה 21×12.5×15 ס"מ

)הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(
)מגבות לפי קיים במלאי(

ZH000605 :92 ש"ח   ו  מק"ט 

קופסת פח לתה עם חוצצים
עם 30 שקיות תה בטעמים שונים
גודל קופסא 23x12x7 ס"מ,
תיונים בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאריזה

ZH002335 :מחיר: 70 ש"ח ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 21 'עמ 

משחק טריוויה להכרת השפה העברית
בגב הכרטיסיות פאזל להכרת ארץ ישראל

26 כרטיסיות, מידת הכרטיסיות 9.5x12 ס"מ
לצפייה בכרטיסיות לחצו כאן

בשקית אורגנזה

ZH002510 15 ש"ח / מק"ט
בשקית כותנה 24x19 ס"מ

ZH002511 25 ש"ח / מק"ט
בקופסת פח 14x10 ס"מ

ZH002512 30 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 22 'עמ 

נגיעה אישית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH01368 :מחיר: 14 ש"ח  ו  מק"ט

3 מארזים מעוצבים עם
50 גר' גרנולה חמוציות וקוקוס,
50 גר' גרנולה פקאן
50 גר' גרנולה קשיו וצימוקים
)מינימום להזמנה 50 מארזים(

מחיר: 33 ש"ח

 ZH01419 :מק"ט

3 נפוליטנות באריזת צלופן
מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

 ZH01347 :מחיר: 7.5 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 23 'עמ 

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
)ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת 

או דגם אחד בלבד( רוחב כ-7 ס"מ

ZH002011 10 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

מחיר: 20 ש"ח 

          ZH01306 :מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז, חוט 
עור בהתאם לקיים במלאי

אורך 16-18 ס”מ רוחב כ-7 ס”מ

ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט 
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 24 'עמ 

קופסת עץ לעוגיות עם חותכן עוגיות
ס"מ x14x15מידת הקופסא: 14
מינימום להזמנה 50 יחידות

 ZH000291 :מחיר: 53 ש"ח   ו  מק"ט
קופסת עץ לעוגיות
עם שקית מעוצבת מנייר ממוחזר במילוי עוגיות
מינימום להזמנה 50 יחידות

  ZH000254 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

 יצירתיות  שמחה  נתינה 
 שמחה 

 אושר 
שמחה  שלווה  שגשוג  שלום 

  שר
 עו


ה 
הב
 א

ר 

וש
 ע


ה 
לח

הצ
 

ת 
יאו

 בר
 ושר

    א

עוגיות

3 ספלים דגם קריקטורה בקופסת קראפט. גודל הקופסא 15×34.5 ס"מ

  ZH002343 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

תמונה 2 20 שח
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 25 'עמ 

מתלה מפתחות נוסטלגיה
מידה 26x11 ס"מ

מחיר: 25 ש"ח

ZH000102 :מק"ט

מתלה מפתחות
עם כרית לב 19x19 ס"מ

מחיר: 35 ש"ח

ZH000994 :מק"ט

מתלה מפתחות ברכת הבית מידה 16x10 ס"מ

  ZH000068 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט   ZH000137 :19.5 ס"מ   מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"טx17.7 מתלה מפתחות דגם פתגמים מידה

מתלים מעוצבים לבית
מינימום להזמנה 50 יחידות
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 26 'עמ 

מחצלת קמפינג משפחתית עם ידיות

מידה: 260*180ס"מ

        ZH000268 :מחיר: 49 ש"ח   ו  מק"ט

נרתיק עם כלים למנגליוצאים לטיול...

מחיר: 35 ש"ח

       ZH000209 :מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר

       ZH000170 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט

סינר צבעוני עם כלים למנגל, 
מלחייה ופלפלייה

מחיר: 40 ש"ח 

      ZH001061 :מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 27 'עמ 

עץ מתמגנט עם מגנטים בצורת ציפורים

           ZH000892 :מחיר: 28 ש"ח   ו  מק"ט

לוח ממו ארוך עם פנקס

מחיר: 13 ש"ח  

ZH000071 :מק"ט

סט 3 תאים מבד ממוחזר איכותי
כולל תא צידנית עם פטנט מובנה לעגלת קניות

ZH001934 :מחיר: 70 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 28 'עמ 
w
w
w
.z
ip
or
ha
ne
fe
sh
.c
o.
il

-מכל ה

שאלה היו    
   הדברים 

     הגדולים

תלמד להנות
מהדברים 

הקטנים,
יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

כדאי ללמוד
מן הפרחים 

לא לקמץ 
בחיוכים

NATURE SMILES WHEN YOU SMILE

כשדפוסים 
נשברים, עולמות 
חדשים מתגלים

יום הולדת
שמח!

קופסת עץ וינטג' עם 5 כרטיסי ברכה מגוונים לכל ארוע
ו-5 מעטפות גודל הקופסא: 21x15 ס"מ

           ZH000005 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

יום משפחה
שמח!

שלט לדלת מעץ
מגיע בצרוף אותיות לרשום השם. מידה: 12x19 ס"מ

            ZH000742 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

שאלה היו    
   הדברים 

     הגדולים

תלמד להנות
מהדברים 

הקטנים,
יבוא יום 

ותבין
מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

מו הר ממקו ז  י להז כדי 

עליך להתחיל עם 
האבנים הכי קטנות

רק מי שלוקח 
סיכון והולך 
רחוק מגלה 

כמה רחוק הוא 
יכול להגיע

מעוצבים לבית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 29 'עמ 

מסגרת עם 9 אטבים לתמונות 30/30 ס"מ

          ZH01436 :מחיר: 37 ש"ח   ו  מק"ט

מסגרות מעוצבות
המסגרות קיימות במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגות באתר

מסגרת לתמונה על סטנד   "6 על "4 

ZH01438 :מחיר: 55 ש"ח   ו  מק"ט

מסגרת לעיצוב תמונות
גימיק מיוחד המשלב בין תמונות למסגרת העשויה מחוטי גומי שבו נתפסות התמונות.

אפשר לעצב את התמונות איך שרוצים ולשים כמה תמונות שרוצים ולייצר קולאז תמונות.

ZH001058 :44 ס"מ   מחיר: 55 ש"ח   ו  מק"טx44 :המסגרת מגיעה בצבעים שונים. מידה
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 30 'עמ 

עינית פרח מתמגנטת לדלת
מידה: 14x15 ס"מ

עובי המגנט 0.4 מ"מ

מחיר: 17 ש"ח

ZH01444 :מק"ט

עינית מתמגנטת לדלת
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

עינית רימון מתמגנטת לדלת
מידה: 14x17,  עובי המגנט 0.4 מ"מ

מחיר: 17 ש"ח

 ZH01443 :מק"ט

מחיר מבצע למזמינים במיקס דגמים 12 ש"ח ליחידה
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 31 'עמ 

המיוחדים שלנו

מתלה מעץ עם כרית לב
מתלה ברכת הבית מעץ עם חרוזיםמידה: 26x13 ס"מ

מידה: 15.5x26 ס"מ

מתלה מעץ עם חרוזים
מידה: 14x33 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 30.5.19

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן 32 'עמ 

מתנה קטנה עם תרומה גדולה לקהילה

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

 ilana@zih.co.il ו   052-4364946 ו  אילנה 

sigal@zih.co.il ו   054-2912323 ו  סיגל 

shoss@zih.co.il ו   052-4363480 ו   שוש 

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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