
המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 1 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

המחירים בתוקף עד 28.2.22 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 2022 מתנות עם ערך חברתי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 2 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

אגרטל מזכוכית חומה ופרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים

    ZH004970 :מחיר 38 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה ואקליפטוס מלאכותי

    ZH004974 :מחיר 25 ש"ח / מק"ט

גודל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, הצמחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, 2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

אגרטל גדול מזכוכית חומה עם פרחים 
מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים

    ZH004988 :מחיר 48 ש"ח / מק"ט

אגרטל גדול מזכוכית חומה ואקליפטוס 
מלאכותי

   ZH004975 :מחיר 34 ש"ח / מק"ט

גודל האגרטל 10x20 ס"מ,  תכולת האגרטל 
1000 מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים 

בהתאם לקיים במלאי, הצמחים מגיעים בגוונים 
ובסוגים שונים  בהתאם לקיים במלאי

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 3 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

קנקן לחליטה, אגרטל גדול מזכוכית חומה, פרחים מיובשים 
בשילוב עם צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 

     ZH004971 :מארז גבעול 95 ש"ח / מק"ט

קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה, פרחים מיובשים בשילוב 
עם צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 

     ZH004972 :מארז גדות 95 ש"ח / מק"ט

גודל האגרטל 10x20 ס"מ, תכולת האגרטל 1000 מ"ל,
האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי וחליטת צמחים 

     ZH004985 :מארז דובדבן 75 ש"ח / מק"ט

קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי וחליטת צמחים 

ZH004984 :מארז מרווה 75 ש"ח / מק"ט

גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת האגרטל 500 מ"ל,
האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 4 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי, מארז נפוליטנים משוקולד 
מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004987 :מחיר 40 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה עם עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים, 
מארז נפוליטנים משוקולד מריר  70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004986 :מחיר 55 ש"ח / מק"ט

תרמוס, אגרטל מזכוכית חומה ופרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 
מלאכותיים וחליטת צמחים 

     ZH004973 :מארז בקעה 85 ש"ח / מק"ט

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת האגרטל 
500 מ"ל, התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 5 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מגש קרמיקה

     ZH004965 :מחיר 35 ש"ח / מק"ט

מגש קרמיקה ו-10 פרלינים

     ZH004968 :מחיר 50 ש"ח / מק"ט

מגש ו-2 קעריות קרמיקה להגשה

     ZH004966 :מחיר 56 ש"ח / מק"ט

 מגש ו-2 צלוחיות קרמיקה להגשה

     ZH004967 :מחיר 60 ש"ח / מק"ט

גודל המגש 18.5x15.5 ס"מ
קוטר הקערית 10 ס"מ

גודל הצלחת 11x11 ס"מ
המגשים והקעריות בהתאם לקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 6 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, כלי אחד לאפיה ו-2 מגבות מטבח
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ,

כלי לאפיה בהתאם לקיים במלאי

     ZH004746 :מארז איילת השחר: 67 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004744 :מארז אלדור: 87 ש"ח / מק"ט

תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה ו-2 מתוך 3 כלים לאפיה
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, כלים לאפייה בהתאם לקיים במלאי

     ZH004745 :מארז אלחנן: 57 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004742 :מארז אריאל: 67 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 7 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

ראנר וסקולנט בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים 
במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

     ZH004790 :מארז אסף: 63 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004788 :מארז איתי: 53 ש"ח / מק"ט

ZH004879 :ראנר: 20 ש"ח / מק"ט

תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 2 כלים לאפיה וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ, כלים לאפייה בהתאם לקיים במלאי

     ZH004753 :מארז אורפז: 77 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004752 :מארז אושרית: 82 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 8 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 3 ספלי וינטג' וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

     ZH004749 :מארז אחיעם: 93 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004743 :מארז איתם: 93 ש"ח / מק"ט

תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 2 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבת 50x24 ס"מ

     ZH004751 :מארז אחינועם: 91 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 9 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי, מארז עם 6 עוגיות, 
חליטת צמחים ומקלות קנמון

     ZH004980 :מארז חרצית 90 ש"ח / מק"ט

קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 
מלאכותיים, מארז עם 6 עוגיות, חליטת צמחים ומקלות קינמון

     ZH004981 :מארז פיקוס 105 ש"ח / מק"ט

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, 
האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי,
גודל המארז 16x14 ס"מ

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

  ZH004982 :מארז שיקמה 120 ש"ח / מק"ט

     ZH004983 :מארז קורנית 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004976 :מארז שי 58 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


המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 10 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

אגרטל גדול מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי,
מארז עם 6 עוגיות, חליטת צמחים ומקלות קינמון

     ZH004978 :מארז חולית 67 ש"ח / מק"ט

אגרטל גדול מזכוכית חומה עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים, מארז עם 6 
עוגיות, חליטת צמחים ומקלות קנמון

    ZH004979 :מארז יער 82 ש"ח / מק"ט

גודל האגרטל 10x20 ס"מ, תכולת האגרטל 1000 מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי,

גודל המארז 16x14 ס"מ

אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי, מארז 
עם 6 עוגיות, חליטת צמחים ומקלות קינמון

     ZH004990 :מארז מנטה 58 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה עם עם פרחים מיובשים בשילוב 
עם צמחים מלאכותיים, מארז עם 6 עוגיות, חליטת 
צמחים ומקלות קינמון

     ZH004977 :מארז חרדל 70 ש"ח / מק"ט

גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, האגרטלים 
מגיעים  בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, גודל המארז 16x14 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 11 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מחבת עם 2 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח
קוטר המחבת 24 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ,

הספלים והמגבות מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004739 :מארז אלישבע: 84 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004741 :מארז אנאל: 74 ש"ח / מק"ט

מחבת עם 2 מגבות מטבח וכף עץ
קוטר המחבת 24 ס"מ, המגבות מגיעות בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004444 :מחיר מבצע: 65 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 12 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

קערת סלט עם 2 מגבות וכף עץ
מגבות לפי הקיים במלאי
מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

     ZH004576 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004565 :מארז שירה: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004564 :מארז ליב: 90 ש"ח / מק"ט

ZH01448 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

קערת סלט עם 2 מגבות, שמן זית 250 מ"ל בגליל פח, 
תערובת לשקשוקה, תערובת לגבינות וסלט וכף עץ

גודל קערה 20x10 ס"מ, מגבות בהתאם לקיים במלאי

     ZH004563 :מארז אדל: 105 ש"ח / מק"ט

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

     ZH01447 :מחיר: 20 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 13 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

עציץ אחד מפח עם סקולנט
ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004687 :מארז לשם מחיר מבצע: 43 ש"ח / מק"ט

עציץ אחד מפח וצמח סקולנט
גודל הקופסא 10.3x10.3x8 ס"מ,

הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי, הקופסאות מגיעות בדגמים 
שונים לפי הקיים במלאי 

     ZH004646 :מחיר מבצע: 28 ש"ח  / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

     ZH004682 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 14 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

דגם אופניים

דגם זר פרחים

דגם העצמה

דגם זית

דגם לגעת באושר

דגם לייף

דגם עץ-לב

דגם פרח-לב

כרית חימום

גודל הכרית 19x19 ס"מ, ניתן למתג את הכרית 

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

ZH003439 28 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 15 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

לוח ימי הולדת ואירועים לבני המשפחה
מידת הלוח 36.3x11 ס"מ, ניתן לבחור לוח עברי/לועזי.
הדסקיות מגיעות באריזה נפרדת עם חוט לקשירה.
ניתן לרשום על הדיסקיות בטוש מחיק או בטוש פרמננטי 
ולמחוק עם אציטון.
תוספת לטוש מחיק 2.5 ש"ח,
תוספת לכל דיסקית נוספת 1.5 ש"ח
מינימום להזמנה 30 יחידות מדגם

    ZH004299 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 16 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז שוקו משפחתי המכיל 4 ספלי וינטג', אבקה להכנת שוקו 100 גר',  
4 עוגיות, 4 מיני מקופלת ומיני מרשמלו
גודל המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

     ZH004259 :מחיר: 98 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004260 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

     ZH004258 :מחיר: 59 ש"ח / מק"ט

מארז שוקו משפחתי בשקית כותנה עם ספל וינטג', משחק טריוויה ליום 
המשפחה, אבקה להכנת שוקו 100 גר' ומיני מרשמלו

גודל השקית 22x36 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

     ZH004261 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 17 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז עם 2 ספלי וינטג' וצמח תבלין
גודל מארז 36x16 ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
צמח תבלין בהתאם לקיים במלאי
מינימום להזמנה 50 יחידות

     ZH004224 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

מארז אשור עם 2 ספלי וינטג' וחליטת צמחים
גודל מארז 36x16 ס"מ,

הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004235 :מחיר: 51 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004234 :מחיר: 59 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 18 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז סמדר המכיל שקית כותנה עם חליטת צמחים, 
5 פרלינים, כפית חליטה ומקלות קינמון ארוכים

גודל שקית 22x36 ס"מ

     ZH004233 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004232 :מחיר: 39 ש"ח / מק"ט

     ZH004231 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

מארז גלבוע המכיל קנקן לחליטה, שקית 
כותנה  עם 6 עוגיות וחליטת צמחים
גודל השקית 24x17 ס"מ, 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

     ZH004236 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 19 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

שקית כותנה עם 2 כוסות מעוצבות לקפה, קפה שחור 
ומיניבונבוניירה
גודל השקית 22x36 ס"מ, הכוסות מגיעות בכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004286 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004287 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט

     ZH004285 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

שקית כותנה עם 2 ספלי וינטג' ומיניבונבוניירה
גודל השקית 22x36 ס"מ,

הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004284 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004283 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

     ZH004282 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 20 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז המכיל 2 כוסות מעוצבות לקפה, בונבוניירה בלגית 65 
גר' וקפה שחור

מידות הקופסא 25x19 ס"מ,
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004295 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004296 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

     ZH004294 :מחיר: 72 ש"ח / מק"ט

ZH004295 מארז אהבה - מק”ט

מארז עם 2 כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
מידות הקופסא 14.5x14.5x11 ס"מ,

הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004297 :מחיר: 41 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004298 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 21 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

שקית כותנה עם 4 כוסות מעוצבות לקפה, 
טריוויה ליום המשפחה וקפה שחור

גודל השקית 22x36 ס"מ

 ZH004279 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004280 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

     ZH004281 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

שקית כותנה עם משחקי טריוויה, דוקים, דומינו ו-5 אבנים
ו-2 שקיות פופקורן
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004263 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004262 :מחיר: 50 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


המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 22 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

דגם ציפור
דגם זית

דגם זר פרחים

מארז צופית המכיל קופסת פח עם חליטת צמחים, 6 עוגיות, 6 פרלינים, מקלות קינמון, קנקן חליטה ו-4 ספלי וינטג'
מידת הקופסא 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004241 :מחיר: 140 ש"ח / מק"ט

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004256 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

     ZH004238 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

     ZH004237 :מחיר: 87 ש"ח / מק"ט

     ZH004239 :מחיר: 95 ש"ח / מק"ט

     ZH004240 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

מארז גפן המכיל קופסת פח עם חליטת צמחים, 6 עוגיות, 
6 פרלינים ומקלות קינמון

מידת הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004256 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 23 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

ZH003574 :מחיר: 58 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: 94 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: 90 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: 54 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 24 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז עם 4 עוגיות, 
7 תיונים ומקלות קינמון
מידת הקופסא: 17x8x4 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
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH002994 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 25 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

קופסת פח עם חליטת צמחים,
10 עוגיות וכפית חליטה

ZH002877 :מחיר: 53 ש"ח  ו  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

קופסת פח עם  2 כוסות מעוצבות לקפה, קפה 
שחור ובונבוניירה בלגית 65 גר' 

מידות הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004293 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004292 :מחיר: 66 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 26 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

עציץ קוביה מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 10x10 ס"מ

     ZH004255 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

סקולנט בעציץ עץ
מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004251 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il עציצים נוספים - את התמונות ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

עציץ מעץ בצורת יהלום עם סקולנט

     ZH004219 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

דגמים לבחירה:
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 27 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004253 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004252 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה

דגמים לבחירה:

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ

     ZH004254 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 28 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004247 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

רקפת בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004245 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

מינימום להזמנה 50 יחידות
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

דגמים לבחירה:

דקל בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004244 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 29 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004243 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-15x17 ס"מ

דגמים לבחירה:

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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 30 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004242 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-15x17 ס"מ

דגמים לבחירה:

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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 31 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

עציץ עטוף ביוטה עם אדמה וזרעים

     ZH004225 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

זרעים לשתילה ועציץ בטון דמוי שק

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת 

העציץ כ-17×15 ס"מ

     ZH004250 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

דגמים לבחירה:

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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 32 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

בית הוא
מקום טוב
לזרוק את

החיים פנימה
עציץ בטון עם סקולנט

גודל העציץ 8×10 ס"מ
העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי

הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH004228 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

סטנד שולחני 

  ZH004229 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

סטנד שולחני עם 3 פרלינים ו-12 סוכריות יהלום

  ZH004230 :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 זה

הזמן
 במקום שישלפרוח

משפחה
יש אהבה

 במקום שיש
משפחה
יש אהבה

בית הוא
מקום טוב
לזרוק את

noהחיים פנימה
place
like

home

דגמים לבחירה
no

place
like

home

 במקום שיש
משפחה
יש אהבה

 בית הוא
מקום טוב
לזרוק את

החיים פנימה

זה
הזמן
לפרוח
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 33 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

צידנית משפחתית 27 ליטר, 2 כוסות לקפה 
מעוצבים וקפה שחור

הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם 

לקיים במלאי

     ZH004291 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004290 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004289 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004288 :מחיר: 73 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
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 34 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 כוסות מעוצבות לקפה ו-2 קפה שחור אישי

הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH004586 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004587 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

ZH004586 מק”ט

עציץ מבטון עם צמח סקולנט

מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ,
העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,

הצמחים בהתאם לקיים במלאי

   ZH003581 33 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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 35 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מחצלת זוגית ו-2 כוסות מעוצבות לקפה
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים לפי הקיים במלאי
המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים 
במלאי

 ZH004275 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004276 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004277 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004278 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

מחצלת משפחתית, 2 כוסות מעוצבות לקפה  וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי 

המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH004272 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004271 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004273 :מחיר: 85 ש"ח / מק"ט

     ZH004274 :מחיר: 104 ש"ח / מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 36 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מארז פיצה המכיל מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך, 
שמן זית 250 מל', 2 מגבות מטבח, תערובת לפיצה

 ZH004264 :מחיר: 82 ש"ח / מק"ט

מארז פיצה המכיל מגש לפיצה משפחתית, גלגלת 
לחיתוך ותערובת לפיצה

 ZH004267 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004266 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

     ZH004265 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/family-day-gifts
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 37 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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: 72 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: 47 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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 38 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

ZH003569 :מחיר: 44 ש"ח  ו  מק"ט

4 ספלי וינטג' ומארז מעוצב מקרטון עם חליטת צמחים

ZH003576 :מחיר: 62 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 39 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

ZH003568 :מחיר: 65 ש"ח  ו  מק"ט

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
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 40 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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: 64 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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 41 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

לוח קרטון מחיק מתמגנט עם טוש

מידה: 12x21 ס"מ

ZH000024 10 ש"ח  ו  מק"ט

לוח מחיק מתמגנט 
מאלומיניום עם טוש מתמגנט
15x20 :מידות

  ZH003761 18 ש"ח  ו  מק"ט

דגם קריקטורה

דברים
  שצריך לזכור...

דגם זכרונות דגם העצמה-טוב לעוף

דגם לייףדגם לגעת באושר

דגם ציפורים

דגם אביב

דגם ברכות
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 42 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

ZH003854 ו  מק"ט  Life דגם

9 מגנטים על קרטון בעטיפת צלופן

10 ש"ח 
מארז עם 9 מגנטים בקופסא

)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

ZH002036 12 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

ZH003852 דגם העצמה  ו  מק"ט

ZH004805 דגם לגעת באושר  ו  מק"ט

מארז עם 9 מגנטים בקופסא
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

ZH002036 12 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 43 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

שמיכת טלוויזיה מפנקת עשויה שכבת קורל פליז
ושכבה שניה עשויה צמר

120×157 ס"מ

ZH01364 71 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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 44 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

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 19 ש”ח  ו  מק”ט

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

מידה השמיכה: 130×170

מחיר: 48 ש"ח   ו  מק"ט: 

  ZH01423
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 45 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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: 13 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 46 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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: 115 ש"ח  ו  מק"ט

ווק עם 2 מגבות מטבח, שמן זית 250 מל' וכף עץ, מידת הווק 28 ס"מ

     ZH004270 :מחיר: 86 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004269 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004268 :מחיר: 63 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 47 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 48 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

4 תחתיות לתה/קפה מעץ במארז פח
מידה: 9x9 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

דגם לגעת באושר

דגם לייף
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 49 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

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
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 50 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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: 10 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 51 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

        ZH000268 :מחיר: 59 ש"ח   ו  מק"ט

יוצאים לטיול...
סט 7 כלים מושלם לברבקיו

הכולל: סינר מקצועי, מזלג ענק, מחית, מלקחיים 
עשויים מתכת עם ידיות עץ לאחיזה נוחה

מלחייה ופלפלייה, כפפה מבודדת חום
מידות סינר: רוחב 42 ס"מ

  ZH004577 :70 ש"ח / מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר

       ZH000170 :מחיר: 55 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 52 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

Ariel – אוהל צליה זוגי
אוהל זוגי +2
הגנה מקרינת השמש
קל להקמה ופרוק
תיק נשיאה
4 עוגני חול
4 לולאות ליתדות
בד אלסטי דוחה חול
מידות: 210 * 150 ס”מ, גובה 172.5 ס”מ

     ZH004651 :מחיר: 170 ש"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

     ZH004583 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 53 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

לצאת מהמסכים
משחקים משפחתיים עם הילדים
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 54 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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

קופסת פח עם טריוויה משפחתית, דוקים, דומינו וגולות

ZH004962 :מחיר: 60 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח מעוצבת 

  ZH001625 20 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 55 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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 22x36 ס"מ

ZH002511 20 ש"ח / מק"ט
בקופסת פח 14x10 ס"מ

ZH002512 25 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 56 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

משחק זיכרון במגנטים
עם תמונות ישראליות בשקית אורגנזה

ZH002530 18 ש"ח / מק"ט
משחק זיכרון במגנטים עם תמונות ישראליות בשקית כותנה

מידת השקית 24x17 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

ZH004549 30 ש"ח / מק"ט
מכיל 40 כרטיסי משחק 6×6 ס"מ

מידת הקופסא: 10.5×10.5 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ל ולא אות. העבר מאחוריה - היא צופה אל הבאות
 דג

לא
, ו

מל
 ס
לא

 ו
יא
 ה
תית

 אמי
כי

משחק זיכרון
עם תמונות ישראליות

משחק זיכרון מעץ
עם תמונות ישראליות בשקית כותנה

ZH000145 45 ש"ח / מק"ט
משחק זיכרון מעץ בשקית אורגנזה

ZH002509 32 ש"ח / מק"ט
מכיל 40 חלקים, 6x6 ס"מ 
מידת השקית 24x17 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 57 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

 ערכה טריוויה משפחתית בקופסת פח מעוצבת 

   ZH0001383 :מחיר: 25 ש"ח  ו  מק"ט

טריוויה משפחתית בשקית כותנה

   ZH000746 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט

ערכה טריוויה משפחתית באורגנזה

   ZH000144 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט

הערכה מכילה 24 כרטיסיות עם שאלות טריוויה על 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
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 58 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

מטקות שהן גם לוח משחק

ZH000175 26 ש"ח    ו  מק"ט

משחקים של פעם בשקית כותנה
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות

)4 משחקים לפי הקיים במלאי(

מידת השקית: 16.5×22 ס"מ

ZH000797 :מחיר: 43 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

מזרון מתנפח

   ZH003723 ש"ח  ו  מק"ט 50
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המחירים בתוקף עד 28.2.22

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, מיתוג או משלוח

להשארת פרטים לחץ כאן  עמ' 59 קטלוג ליום המשפחה 2022

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

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 

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

adi@zih.co.il ו   054-2912323 ו  עדי 

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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