
המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 1 קטלוג ליום המשפחה 2020

המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קטלוג 2020 מתנות עם ערך חברתי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 2 קטלוג ליום המשפחה 2020

מארז מעוצב מקרטון 20x20 ס"מ
 עם 4 ספלי וינטג'

ZH003574 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב מקרטון עם 4 ספלי וינטג' וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

מידת המארז 20×20 ס"מ

ZH003575 :מחיר: 80 ש"ח  ו  מק"ט

 מארז עם 2 ספלי וינטג', עוגיות, חליטת צמחים וקנקן לחליטה 
גודל המארז 20x20 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים 
בגוונים ובכיתובים שונים

ZH003567 :מחיר: 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב ליום המשפחה עם 2 ספלי וינטג', עוגיות וחליטת צמחים
גודל המארז 20×20 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

ZH003566 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 3 קטלוג ליום המשפחה 2020

מארז עם 4 עוגיות, 
7 תיונים ומקלות קינמון
מידת הקופסא: 16x8 ס"מ

מחיר: 30 ש"ח

ZH003570 :מק"ט

מארז המכיל ספל מעוצב, 6 עוגיות ומקלות קינמון
 מארז 13x17 ס"מ

ZH003571 :מחיר: 35 ש"ח  ו  מק"ט

מארז נפוליטנים משוקולד מריר 70%/אגוז/תפוז
גודל המארז 13x13 ס"מ

ZH002994 :מחיר: 13 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 4 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

דגם מנדלה דגם אוטובוס דגם זיתדגם זר פרחים דגם ציפור דגם תפוחים דגם אופניים
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 5 קטלוג ליום המשפחה 2020

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המצורפים

דגם מנדלה דגם אוטובוס דגם זיתדגם זר פרחים דגם ציפור דגם תפוחים דגם אופניים

קופסת פח לתיונים\עוגיות 
עם 4 ספלי וינטג'

מחיר: 62 ש"ח

ZH003577 :מק"ט

קופסת פח עם חליטת צמחים, מארז 
שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי

ZH003573 :מחיר: 44 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 6 קטלוג ליום המשפחה 2020

צמח תבלין בעציץ פלסטיק עם 4 ספלי וינטג' 
צמח תבלין בהתאם לקיים במלאי, הספלים מגיעים בגוונים 
ובכיתובים שונים

ZH003569 :מחיר: 58 ש"ח  ו  מק"ט

4 ספלי וינטג' ומארז מעוצב מקרטון עם 
חליטת צמחים

ZH003576 :מחיר: 54 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 7 קטלוג ליום המשפחה 2020

מארז עם 2 ספלי וינטג' וקנקן לחליטה 
 תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

ZH003568 :מחיר: 55 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 8 קטלוג ליום המשפחה 2020

מתכוני שפים בקופסת פח ו-2 תערובות לבישול תערובות בטעמים 
שונים בהתאם לקיים במלאי
מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ, מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ

ZH003303 :מחיר: 62 ש"ח  ו  מק"ט

מתכוני שפים בשקית אורגנזה
  ZH002454 20 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
משה 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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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 9 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 דגם פסיפס

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...

דגם ברכות כחול דגם 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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 10 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 11 קטלוג ליום המשפחה 2020

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(
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 12 קטלוג ליום המשפחה 2020

שמיכת טלוויזיה מפנקת עשויה שכבת קורל פליז
ושכבה שניה עשויה צמר

120x150 ס"מ

ZH01364 58 ש”ח  ו  מק”ט

תיק נסיעות גדול וקל במיוחד
מתלבש על ידית המזוודה לנשיאה נוחה עשוי בד ניילון
46x20x34.5 ס”מ

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003141 20 ש”ח  ו  מק”ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 13 קטלוג ליום המשפחה 2020

אורגניק
סל מיוחד לעגלת קניות, ידידותי לסביבה, מוט אלומיניום, עשוי מניילון,

כיס פנימי, 2 מטבעות לשחרור עגלה, שרוול אריזה

ZH001855 25 ש”ח  ו  מק”ט

קערת סלט
מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי

מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

ZH01447 28 ש”ח  ו  מק”ט

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

ZH003128 10 ש”ח  ו  מק”ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 14 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 15 קטלוג ליום המשפחה 2020

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
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 16 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

 מגבת רחצה ונפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 17 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 
המגש מגיע במבחר דגמים בהתאם לקיים במלאי

  ZH01498 :מחיר: 28 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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 18 קטלוג ליום המשפחה 2020

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
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 19 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

משחקים של פעם בשקית כותנה
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות
)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
)3 משחקים לפי הקיים במלאי(

ZH000774 :מחיר: 20 ש"ח ו  מק"ט

משחקים ונהנים...
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 20 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 21 קטלוג ליום המשפחה 2020

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
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 22 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

  ZH003580 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

   ZH003581 30 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

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 23 קטלוג ליום המשפחה 2020

פינוקים לבית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

קערת סלט, 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 2 מגבות מטבח צבעוניות, הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם 
 לקיים מלאי, מידת הקערה: קוטר עליון 26.5 ס"מ גובה 15 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

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 24 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

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

מגבות לפי הקיים במלאי

ZH002876 :מחיר: 60 ש"ח   מק"ט

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

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 25 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

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/2015/01/trivya.pdf


המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 26 קטלוג ליום המשפחה 2020

נגיעה אישית
המוצרים קיימים במבחר דגמים

www.ziporhanefesh.co.il ומוצגים באתר

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

מחיר: 14 ש"ח

 ZH01368 :מק"ט

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

 ZH01347 :מחיר: 7.5 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

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 27 קטלוג ליום המשפחה 2020

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
)ניתן לקבל מיקס דגמים של 

סדרה אחת או דגם אחד בלבד( 
רוחב כ-7 ס"מ

 10 ש"ח

ZH002011 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 

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 28 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 29 קטלוג ליום המשפחה 2020

מחצלת קמפינג משפחתית עם ידיות

מידה: 260*180ס"מ

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

יוצאים לטיול...

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

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 30 קטלוג ליום המשפחה 2020

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

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 31 קטלוג ליום המשפחה 2020
w
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-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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 32 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 מעוצבת
מסגרת מעוצבת לתמונות עשויה עץ בעיצוב חדשני לתלית תמונות והודעות באמצעות חוטים 

בעיצוב אבסטרקטי
52.5x37.5 ס"מ

ZH003578 :מחיר: 44 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 33 קטלוג ליום המשפחה 2020

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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 34 קטלוג ליום המשפחה 2020

        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 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 35 קטלוג ליום המשפחה 2020

מאד משמעותי ורואים שקיימת חשיבה מאחורי כל מתנה.כייף לדעת שבקניית מתנה מציפור הנפש קיים ערך מוסףברצוני להודות לציפור הנפש, על המתנות היפות,
תודה רבה על השירות המצוין, 

על הדיוק בזמנים ודאגה לפרטים הקטנים.
לרכוש מתנה מציפור הנפש זו לגמרי מסורת

משאבי-אנוש חברת Wavelength דנה דרמון,

מרימים לנו....

חילקנו אתמול לעובדים את הסבונים שרכשנו מכם.
התגובות שקיבלתי היו טובות ואוהבות.

הריח מדהים !
אנו מוקירים את פעילותכם עם בעלי הצרכים המיוחדים.

אנא מיסרי לכל צוות ציפור הנפש – תודה !  

חברת סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

R: 24
G: 91
B: 169
#185ba9

Colors
The Wavelength color palette consists of two primary colors and two accent colors. Whenever possible, the primary colors should be used in the largest quantities over the accent colors. Defer to the Wavelength blue and gray colors in the majority of a document, and added in purple in no more than 20% of the overall color shown in a document. 

Support colors are to be used as background colors behind text (light gray) or as subtle highlight colors (green).
Paragraph text should appear as black or Wavelength gray. Blue and purple can be used in headlines or for textual call-outs in paragraphs to accent key words or phrases. 

Always use the appropriate color mix for print vs. screen display. CMYK values are for professional printing purposes, while RGB and hex color values are ideal for digital display. 

PRIMARY COLORS

ACCENT COLORS

C: 93
M: 70
Y: 0
K: 0

Pantone: 2945 C

Pantone: 7545 C

R: 64
G: 84
B: 98
#405462

C: 77
M: 58
Y: 46
K: 27

R: 143
G: 155
B: 164
#8f9ba4

C: 45
M: 31
Y: 28
K: 2

R: 124
G: 40
B: 125
#7c287d

C: 60
M: 100
Y: 13
K: 3

SUPPORT COLORS

R: 221
G: 225
B: 227
#dde1e3

C: 12
M: 7
Y: 7
K: 0

R: 137
G: 177
B: 105
#89b169

C: 51
M: 14
Y: 75
K: 0
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 36 קטלוג ליום המשפחה 2020
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המחירים בתוקף עד 30.5.20

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 צרכים מיוחדים       להזמנות

המחירים אינם כוללים מע"מ

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 37 קטלוג ליום המשפחה 2020

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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