
קטלוג מתנות עם תרומה לקהילה
חנוכה ה'תש"פ 2019

 להשארת
פרטים

לחץ כאן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

www.ZIPORHANEFESH.co.il         04-8699862 להזמנות

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך
כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה,

שבמקום להילחם בחושך - עלינו להגביר את האור" א. ד. גורדון
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 2

מארז לחנוכה עם 2 ספלי וינטג', נרות חנוכה 
במארז מעוצב וחליטת צמחים 

גודל מארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003431 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא מעוצבת עם נרות חנוכה, 
גפרורים ו-5 מטבעות שוקולד
גודל הקופסא 17x9x4 ס"מ

 ZH003437 20 ש"ח  ו  מק"ט

תיק גב במילוי ממתקים
מכיל חטיף צ'יטוס, תפוצ'יפס, מקלות חמוצים, גלילנד, שקית 
עדשים, מיני מרשמלו, מיני מנטוס, מצופה,
2 לקקנים, 2 מטבעות שוקולד

ZH003448 :30 ש"ח  ו  מק"ט
ממתקים לחנוכה בתיק גב
מכיל חטיף צ'יטוס, תפוצ'יפס, שקית עדשים, ג'לילנד, לקקן,
2 מטבעות שוקולד

ZH003447 :25 ש"ח  ו  מק"ט
גודל התיק: 35×44 ס"מ

דגם העצמה

דגם זכרונות

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 3

תרמוס 450 מ"ל ומארזי שוקולד בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

 ZH003443 44 ש"ח  ו  מק"ט
תרמוס 450 מ"ל וחליטת צמחים

ZH003442 44 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס מעוצב שומר חום\קור,
450 מ"ל

התרמוס מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

 ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל ושמיכת פליז
מידת השמיכה 127×152 ס"מ

ZH003444 50 ש"ח  ו  מק"ט
תרמוס 450 מ"ל ושמיכת פליז
מידת השמיכה 170x130 ס"מ

ZH003445 58 ש"ח  ו  מק"ט

כרטיס ברכה 8x8 ס"מ

ZH003449 1 ש"ח  ו  מק"ט

התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

כרית חימום
הכרית ניתנת למיתוג )המחיר אינו כולל את 
עלות המיתוג(
גודל הכרית 20x20 ס"מ

ZH003439 25 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 4

תרמוס 450 מ"ל וכרית חימום

 ZH003440 55 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל ו-5 מטבעות שוקולד

 ZH003438 35 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל ונרות חנוכה בשקית אורגנזה

 ZH003441 40 ש"ח  ו  מק"ט תרמוס 450 מ"ל וצמח תבלין
צמח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003446 50 ש"ח  ו  מק"ט

התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

תרמוס מעוצב שומר חום\קור,
450 מ"ל

התרמוס מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

 ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 5

בקבוק חליטה
עם 15 מטבעות שוקולד בקופסת קרטון

מידות הקופסא: 8x8 ס"מ

 ZH002730 42 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק חליטה עם חליטת פירות
ו-10 מטבעות שוקולד
חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

 ZH002732 45 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ, תכולה 400 מל',
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

 ZH002681 בקבוק חליטה עם כרית חימום30 ש"ח  ו  מק"ט
 מידת הכרית 17×21 ס”מ
)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

 ZH002731 57 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 6

עציץ פלסטיק עם צמח תבלין וספל וינטג' אחד
צמח בהתאם לקיים במלאי, הספלים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003427 28 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם נרות חנוכה ו-5 מטבעות שוקולד
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003429 :25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם חליטת צמחים ונרות חנוכה באריזה מעוצבת 

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003428 :34 ש"ח  ו  מק"ט

"באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
     כל אחד הוא אור קטן

             וכולנו - אור איתן"
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 7

ספל מעוצב עם שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, מאפין,
3 פרלינים ו-4 מטבעות שוקולד )ניתן להוסיף שם והעדפת השתייה -
2 סוכר, 1 קפה, הרבה חלב... הוספת השם והמלל אינה כלולה במחיר(

ZH000420 25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב 
תוספת של 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH002059 13 ש"ח  ו  מק"ט

ספל במילוי מאפין, שקית קפה 
אישית טסטר צ'ויס, 4 מטבעות 

שוקולד וכ-10 סוכריות יהלום

 ZH002742 21 ש"ח  ו  מק"ט

ספל עם 8 מטבעות שוקולד וכ-25 סוכריות יהלום

 ZH002737 20 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 8

כוס טרמית עם חליטת צמחים ו-10 מטבעות שוקולד 

 ZH002727 35 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית עם 10 מטבעות שוקולד 

 ZH002725 25 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית עם כרית חימום 
מידת הכרית 17×21 ס”מ )הבדים בהתאם למלאי הקיים(

 ZH002726 45 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ושמיכת פליז
מידת השמיכה 130x170 ס"מ

  ZH002728 50 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית עם שמיכת פליז
מידת השמיכה 127x152 ס"מ

  ZH002729 42 ש"ח  ו  מק"ט

 כוס טרמית
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20x7 ס"מ

ניתן לספק את הכוסות 
הטרמיים החל מ- 1.12.19

השמיכה קיימת בצבע לבן בלבד
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 9

ספל רטרו מעוצב לחנוכה ללא מילוי
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

ZH002064 13 ש"ח  ו  מק"ט

כובע פליז דו צדדי
מתאים כמחמם צוואר או כובע

 ZH000040 12 ש"ח  ו  מק"ט

ספל רטרו מעוצב לחנוכה
עם נרות חנוכה

ZH002061 25 ש"ח  ו  מק"ט ספל רטרו מעוצב לחנוכה  עם שקית 
קפה אישית טסטר צ'ויס,  מאפין,

3 פרלינים ו-4 מטבעות שוקולד

ZH002062 25 ש"ח  ו  מק"ט

חמצוואר, ספל רטרו מעוצב לחנוכה עם שקית קפה אישית טסטר 
צ'ויס, מאפין, 2 מטבעות שוקולד ו-2 עוגיות לוטוס

ZH002069 36 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס מהדגמים או 
מינימום של 30 יחידות מדגם
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 10

ספל קפה וינטג' עם שקית קפה אישית 
טסטר צ'ויס ו-3 מטבעות שוקולד 

)הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי(

 ZH000657 :15 ש"ח  ו  מק"ט

שמיכת פליז איכותית, ספל קפה וינטג'  עם שקית קפה אישית טסטר 
 130x170 :צ'ויס, מאפין, 3 פרלינים ו-4 מטבעות שוקולד מידה השמיכה

)הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(

 ZH000672 :52 ש"ח  ו  מק"ט

ספל קפה וינטג' עם שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, 
מאפין, 3 פרלינים ו-4 מטבעות שוקולד
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(

 ZH000738 :25 ש"ח  ו  מק"ט

סביבון מעץ
מידה: 4.5 ס"מ

תוספת 1 ש"ח לשקית אורגנזה

ZH003450 :7.5 ש"ח  ו  מק"ט

סביבון מעץ
מידה: 4.5 ס"מ, תוספת 1 ש"ח לשקית אורגנזה

ZH002101 :7.5 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 11

מארז עם קנקן לחליטה, קופסת נרות מעוצבים לחנוכה, 
חליטת צמחים וכפית חליטה

מארז 14x16 ס"מ. תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע 
ארוז באריזה המקורית

ZH002724 72 ש"ח  ו  מק"ט 

מארז עם קופסת נרות מעוצבים לחנוכה, חליטת צמחים 
וכפית חליטה

ZH002082 40 ש"ח  ו  מק"ט 

מארז עם קופסת נרות וקופסת גפרורים מעוצבים לחנוכה, 
חליטת צמחים ומקלות קנמון )מארז 14 על 16 ס"מ(

ZH002081 35 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם קופסת נרות וקופסת גפרורים גדולה מעוצבים לחנוכה ו-12 
מטבעות שוקולד )מארז 14 על 16 ס"מ(

ZH002080 40 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 12

מארז קרטון מעוצב לחנוכה עם קופסת נרות מעוצבים 
לחנוכה, חליטת לואיזה וכפית חליטה

ZH002082 40 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם קנקן לחליטה, קופסת נרות מעוצבים 

לחנוכה, חליטת צמחים וכפית חליטה

ZH002724 72 ש"ח  ו  מק"ט
מארז 14×16 ס"מ. תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן 

מגיע ארוז באריזה המקורית

מארז קרטון מעוצב לחנוכה המכיל ספל מעוצב, חליטת 
צמחים ומקלות קנמון

ZH002083 32 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם קנקן לחליטה, ספל מעוצב לחנוכה, חליטת 
צמחים ומקלות קנמון. מארז 13x17 ס"מ. תכולת הקנקן 
1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002747 65 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון מעוצב המכיל ספל מעוצב, 2 

חליטות פירות ומקלות קינמון. חליטות לפי 
הקיים במלאי, מידת המארז 13x17 ס"מ

ZH002084 42 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם קנקן לחליטה, ספל מעוצב לחנוכה, 

2 חליטות פירות ומקלות קינמון
 13x17 חליטות לפי הקיים במלאי. מארז

ס"מ. תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע 
ארוז באריזה המקורית

ZH002723 75 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 13

מארז קרטון מעוצב לחנוכה המכיל ספל מעוצב לחנוכה, חליטת 
צמחים ומקלות קנמון )מארז 13 על 17 ס"מ(

ZH002083 32 ש"ח  ו  מק"ט

מארז קרטון מעוצב לחנוכה המכיל ספל מעוצב לחנוכה, 
נרות חנוכה ו-8 מטבעות שוקולד )מארז 13 על 17 ס"מ(

ZH002085 36 ש"ח  ו  מק"ט

מארז קרטון מעוצב לחנוכה עם קנקן לחליטה, ספל מעוצב לחנוכה, 2 
חליטות פירות ומקלות קינמון, חליטות לפי הקיים במלאי. מארז 13×17 ס"מ. 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002723 75 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון מעוצב לחנוכה ספל מעוצב, 2 חליטות פירות ומקלות קנמון

ZH002084 42 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 14

שמיכת פליז, ספל רטרו מעוצב לחנוכה עם שקית קפה 
אישית טסטר צ'ויס, מאפין, 2 מטבעות שוקולד, ו-2 עוגיות 

לוטוס )מידת השמיכה 127x152 ס"מ( 

ZH002073 45 ש"ח  ו  מק"ט

כרית חימום וספל רטרו מעוצב לחנוכה

ZH002076 40 ש"ח  ו  מק"ט

ספל רטרו מעוצב לחנוכה ללא מילוי
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

ZH002064 13 ש"ח  ו  מק"ט
כרית חימום

מידה: 17×21 ס”מ
)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

 ZH000095 25 ש"ח  ו  מק"ט
שמיכת פליז איכותית

)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(
)מידת השמיכה 170x130 ס"מ(

 ZH000026 28 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם קנקן לחליטה, ספל רטרו מעוצב לחנוכה 
בקופסא עם שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, מאפין, 2 
מטבעות שוקולד, 2 עוגיות לוטוס ונרות חנוכה 
קופסא 12.5x10 ס"מ. תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן 
מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002722 72 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם ספל רטרו מעוצב לחנוכה בקופסא עם שקית 
קפה אישית טסטר צ'ויס, מאפין, 2 מטבעות שוקולד, 2 
 עוגיות לוטוס, ונרות חנוכה

ZH002087 40 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם ספל רטרו מעוצב לחנוכה ונרות לחנוכה

ZH002086 30 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס מהספלים או 
מינימום של 30 יחידות מדגם

השמיכה קיימת בצבע לבן בלבד
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 15

מארז מעוצב עם ספל וינטג' עם חליטת צמחים, קנקן וכרית חימום
גודל הכרית 20x20, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי
הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים מונחים מעליו ועטופים בצלופן

 ZH003436 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב עם 2 ספלי וינטג', נרות חנוכה באריזה 
מעוצבת, 5 מטבעות שוקולד וקנקן לחליטה 

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים מונחים מעליו 
ועטופים בצלופן

 ZH003433 2 ספלי וינטג' עם חליטת צמחים וקנקן לחליטה 65 ש"ח  ו  מק"ט  
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003434 65 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 16

חנוכית בטון 12 חלקים במארז קרטון
וקופסת נרות חנוכה
מידת החנוכיה 12.5x31.5 ס"מ
מידת המארז לחנוכיה 35x15 ס"מ

ZH002752 45 ש"ח  ו  מק"ט
חנוכית בטון 12 חלקים במארז קרטון

ZH002751 30 ש"ח  ו  מק"ט

"חנוכיה יפיפיה נותנת לנו אור,
      מספרת לי משוררת לי על חופש ועל דרור..."
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 17

חנוכיה "עץ זית"
מידות 14x28.5 ס"מ

קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת

ZH002090 45 ש"ח  ו  מק"ט

חנוכיה מרהיבה מעץ עם קני זכוכית
הקנים ניתנים לשטיפה במים רותחים לשימוש חוזר 
קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת
מידה: 28.5x16.5 ס"מ

ZH001607 45 ש"ח  ו  מק"ט

חנוכיה "מנדלה טורקיז"
מידות 15x28.5 ס"מ

קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת

ZH002091 45 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 18

חנוכייה משפחתית
מידה 5x14x28 ס"מ
קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת
קני הזכוכית ניתנים לשטיפה במים רותחים לשימוש חוזר

ZH001049 57 ש"ח  ו  מק"ט

חנוכיה משפחתית
קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת

קני הזכוכית ניתנים לשטיפה במים רותחים לשימוש חוזר
מידה 5x14x28 ס"מ

ZH001036 45 ש"ח  ו  מק"ט

"חנוכה, חנוכה,
חג יפה כל כך

       אור חביב מסביב, 
           גיל לילד רך..."
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 19

חנוכיה מרהיבה מעץ עם קני זכוכית
הקנים ניתנים לשטיפה במים רותחים לשימוש חוזר 

קני הזכוכית מגיעים ארוזים בשקית נפרדת. מידה: 28.5x16.5 ס"מ

ZH001607 45 ש"ח  ו  מק"ט

חנוכיה מרהיבה מעץ עם קני זכוכית בצרוף ערכה משפחתית לחנוכה בשקית אורגנזה 
הערכה מכילה 24 כרטיסיות עם שאלות טריוויה לחנוכה, ברכות להדלקת הנרות, 

מזמורי החג, סיפורים מנפלאות החג ופאזל מנדלה מרהיב מצידם השני של הכרטיסים 
)מידת הכרטיסיות 9.5 על 12 ס"מ

ZH001608 60 ש"ח  ו  מק"ט

חנוכיה מרהיבה מעץ עם קני זכוכית בצרוף קופסת נרות מעוצבת, 
כרטיס עם הברכות להדלקת נרות בשקית אורגנזה

ZH001609 58 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 20

מתנה לחנוכה לילדים – 
ערכה לקישוט סופגניות

הערכה המכילה 7 דפי גזירה
לקישוט הסופגניה

מידת הכרטים 14.3x17.5 ס"מ

ZH002750 10 ש"ח  ו  מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 21

קופסת פח מעוצבת עם תפוצ'יפס, וופל מצופה, צ'יטוס, 

מרשמלו, מיני חלווה, שקית עדשים, לקקן, מיני חטיף שוקולד

ZH002097 35 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח מעוצבת עם תפוצ'יפס, וופל מצופה, צ'יטוס\שוש, 
ביסלי, 2 לקקנים, מרשמלו\סאנופי, מקלות חמוצים, מיני עדשים, 
מיני ג'לילנד, 3 חטיפי שוקולד, 6 מטבעות שוקולד

ZH002754 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ
 אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המצורפים

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 22

מארז מזוודה עם חידות חשיבה ותפזורת
מכיל צ'יטוס אישי, תפוצ'יפס קיד, עדשים, מצופה, מקלות חמוצים, 2 
מטבעות שוקולד, לקקן

ZH001606 15 ש"ח  ו  מק"ט  

מארז מזוודה עם חידות חשיבה ותפזורת
מכיל צ'יטוס אישי, תפוצ'יפס קיד, מצופה, 2 מטבעות שוקולד

ZH001605 11 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 23

מארז סביבון לחנוכה
מכיל חטיף צ'יטוס, תפוצ'יפס, שקית עדשים, 

ג'לילנד, מיני מנטוס, 2 לקקנים, וופל מצופה, 2 
סוכריות טופי, 2 מטבעות שוקולד

ZH001025 17 ש"ח  ו  מק"ט

מארז סביבון קטן המכיל צ'יטוס אישי, תפוצ'יפס, מקלות 
חמוצים, 2 מטבעות שוקולד, סביבון צבעוני ומיני חטיף שוקולד

 ZH001321 13 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מזוודה עם חידות חשיבה ותפזורת
 ,מכיל צ'יטוס אישי, תפוצ'יפס קיד, ג'לילנד, שקית עדשים, ופל מצופה
סביבון, 2 מטבעות שוקולד, לקקן

ZH01323 17 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 24

ניתן להזמין ממתקים באריזת צלופן
לפי תקציב ובהתאם לקיים במלאי

חטיף שוקולד, תפוצ’יפס, צ’יטוס, עוגיות סנפי,
 מרשמלו, שוש, כפתורי שוקולד, בליסטר מסטיקים,  מיני מנטוס, 
עדשים, מקלות חמוצים, ג’לילנד, ופל מצופה, 2 מטבעות שוקולד

 ZH001033 25 ש"ח  ו  מק"ט

תיק גב במילוי ממתקים
מכיל חטיף צ'יטוס, תפוצ'יפס, מיני מרשמלו, גלילנד, שקית 

עדשים,  מיני מנטוס, ופל מצופה, 2 לקקנים, 2 מטבעות שוקולד

 ZH001023 22 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם נרות חנוכה ו-4 תחתיות לכוסות
מידת התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון 
קשיח בציפוי למינציה

ZH003426 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 25

סלסלה עם מקלות חמוצים, 2 חטיף מיני 
שוקולד, צ'יטוס, ופל מצופה, 2 מיני חלווה, מיני 

עדשים, מסטיק קורע לשון, תפוצ'יפס, וופלים 
200 גר', לקקן

)סלסלה גובה 14.5 ס"מ קוטר 19 ס"מ(

ZH002100 :43 ש"ח  ו  מק"ט 

קופסת פח לתה עם ספל בעיצוב רטרו לחנוכה, 
נרות לחנוכה וחליטת צמחים
)מידת הקופסא 23×16.5×8 ס"מ(

ZH002099 :53 ש"ח  ו  מק"ט

שמיכת פליז וספל  לחנוכה
)מידות שמיכה 127X152 ס"מ(

ZH002102 :35 ש"ח  ו  מק"ט
שמיכת פליז ו-5 מטבעות שוקולד

 )מידות שמיכה 127X152 ס"מ(

ZH002103 :25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 26

ערכה משפחתית לחנוכה בקופסת פח מעוצבת עם 10 מטבעות שוקולד

 ZH001611 30 ש"ח  ו  מק"ט
ערכה משפחתית לחנוכה בשקית אורגנזה

 ZH000375 15 ש"ח  ו  מק"ט
הערכה מכילה 24 כרטיסיות עם שאלות טריוויה לחנוכה, ברכות להדלקת 

הנרות, מזמורי החג, סיפורים מנפלאות החג ופאזל מנדלה מרהיב מצידם 

השני של הכרטיסים )מידת הכרטיסיות 9.5 על 12 ס"מ(

קופסת נרות מעוצבת עם קופסת גפרורים תואמת 
כרטיס עם הברכות להדלקת נרות
ו-10 מטבעות שוקולד בשקית אורגנזה

ZH001604 23 ש"ח  ו  מק"ט

 קופסת נרות מעוצבת, 
כרטיס עם הברכות להדלקת נרות בשקית אורגנזה

 ZH001603 13 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 27

סביבון קטן עם 5 מטבעות שוקולד

 ZH000631 7 ש"ח  ו  מק"ט

מטבעות שוקולד מעוצבים
4 מטבעות שוקולד מעוצבים מגיעים ע"ג קרטון מעוצב

 ZH000650 8.5 ש"ח  ו  מק"ט

מטבע שוקולדמעוצב
המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ZH000630 1.5 ש"ח  ו  מק"ט

!שמחחג אורים
סביבון צבעוני מעץ

9 ש"ח
 ZH000633 מק"ט
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"סביבון סוב סוב סוב
חנוכה הוא חג טוב..."  

פינוק חם ליום קר
קערת מרק עם חוברת מתכוני 
מרקים
)הקערות מגיעות בכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי(

30 ש"ח  ו  מק"ט 
 ZH001030
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 28

כרית חימום/קירור בצרוף 5 
מטבעות שוקולד

)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

30 ש"ח 
ZH000666 מק"ט

"הערב בבית נר חג מלבלב
    לזכר הפלא בירח כסליו..."

שמיכת פליז איכותית, ספל מעוצב, 
שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, מאפין,
 3 פרלינים ו-5 מטבעות שוקולד
 )ניתן להוסיף שם והעדפת השתייה - 2 סוכר,
1 קפה, הרבה חלב... הוספת השם והמלל אינה 
כלולה במחיר(
מידה השמיכה: 127×152

ZH000383 52 ש"ח  ו  מק"ט

חמצוואר בצרוף ממתקים
מכיל חטיף צ'יטוס / תפוצ'יפס, שקית 
עדשים, ג'לילנד, מיני מנטוס, לקקן,
 2 מטבעות שוקולד

 ZH000642 25 ש"ח  ו  מק"ט

חמצוואר עם 5 מטבעות שוקולד

ZH000645 17 ש"ח  ו  מק"ט 

השמיכה קיימת
בצבע לבן בלבד
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 29

ערכה לקישוט סופגניות בשקית כותנה 
מידה: 17x24 ס"מ
הערכה מכילה: 5 מארזי סוכריות לקישוט, 1 
ממרח 100 גר' )לפי הקיים במלאי( ומזרק 1 
)ללא המילוי(

40 ש"ח  ו  קיים בטווח מחירים 48-25 
ש"ח בהתאם לתכולה  ו מק"ט 

ZH01318

פחית עם 8 מטבעות שוקולד ו-15 סוכריות יהלום
גודל הפחית 8×7.5 ס"מ

 ZH002735 13 ש"ח  ו  מק"ט

נרות חנוכה בשקית אורגנזה

 ZH000644 10 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 30

קופת חסכון עם 6 מטבעות שוקולד
מידה: 10x7.5 ס"מ

 ZH001048 20 ש"ח  ו  מק"ט

 משחקים של פעם בשקית כותנה
 דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי
)4 משחקים לפי הקיים במלאי(
מידת השקית: 17x24 ס"מ

  ZH000797 38 ש"ח ו  מק"ט
 משחקים של פעם בשקית אורגנזה
 דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות
)3 משחקים לפי הקיים במלאי(

  ZH000774 20 ש"ח ו  מק"ט

קופסא מעוצבת עם גפרורים גדולים במיוחד, חידות גפרורים לחנוכה, 
קופסת נרות חנוכה מעוצבת בשקית כותנה מידה: 17x24 ס"מ.

  ZH000029 33 ש"ח ו  מק"ט
חידות חשיבה בגפרורים ו-5 מטבעות שוקולד בשקית אורגנזה

  ZH01316 10 ש"ח ו  מק"ט
 קופסא מעוצבת עם גפרורים גדולים במיוחד, 
חידות חשיבה בגפרורים בשקית אורגנזה

  ZH000030 15 ש"ח ו  מק"ט
 קופסא עם גפרורים גדולים במיוחד, חידות גפרורים 
ו-4 מטבעות שוקולד בשקית אורגנזה

  ZH000638 20 ש"ח ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 31

מטרייה מתקפלת 21 אינץ'

ZH01285 15 ש"ח  ו  מק"ט

מטרייה עם מוט עץ 21 אינץ'

 ZH000042 :ללא אריזת צלופן(  ו  15 ש"ח   ו  מק"ט(

מטרייה מתהפכת 23 אינץ'

ZH002753 37 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 32

סינר עם מתכון ללביבות

ZH000661 30 ש"ח  ו  מק"ט

לביבות
מרכיבים

   2 ביצים
פוחי אדמה 

1 קילו ת

 כפית מלח
1         

כפות קמח 
 3

 פלפל שחור
1/2 כפית

אבקת אפיה
1/2 כפית 

מן - לטיגון
ש

פן ההכנה :
או

 את תפוחי
קולפים

רדים אותם
האדמה ומג

 את תפוחי
חטים היטב

יה גסה. סו
בפומפ

ה. מוסיפים
בירים לקער

גורדים ומע
האדמה המ

 ומערבבים
אבקת אפיה

מלח, פלפל ו
מח, ביצים, 

ק

מתחיל לעשן
 לוהט. אם 

 חם אך לא
צריך להיות

שמן. מניחים
עט לצינון ה

ממתינים מ
ים מהאש ו

מסיר

ט. ממשיכים
משטחים מע

ת במחבת ו
ף מהתערוב

כ

אם הלביבות
ם בזהירות 

חבת. בודקי
ם לגודל המ

בהתא

עד להשחמה
כים בטיגון 

 השני ממשי
פכים לצידן

להשחים. הו
מתחילות 

בתנור חם 
 צלחות או 

ים בין שתי
סופג ושומר

ים על נייר 
צאים ומניח

מו

מוקצפת או
 גם שמנת 

כר ומגישים
ם אבקת סו

ערובת. זורי
שנגמרת הת

עד 

קרם פרש

 שמן. השמן
לה עם מעט

 מחבת גדו
ב. מחממים

היט

מארז ללביבות חנוכה
שקית כותנה עם מתכון ללביבות בצרוף שמן זית איכותי 250 גר', תרווד

ZH000678 17 ס"מ 58 ש"ח  ו  מק"טx24 :מידת השקית

"כד קטן, כד קטן, 
    שמונה ימים שמנו נתן"

פח שמן זית איכותי 250 מ"ל
ו-5 מטבעות שוקולד

ZH01333 33 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 33

 סטנד עם נרות חנוכה
)10.5x16x8.5 מידת הסטנד(

ZH002088 35 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד עפרונות עם נרות חנוכה 
מידת הסטנד:  11x10x5.5 ס"מ

ZH000031 30 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד עפרונות עם נרות חנוכה
גובה 10.8 ס"מ, רוחב 10.5 ס"מ, עומק 7 ס"מ

ZH000671 30 ש"ח  ו  מק"ט

"מה כולנו אוהבים?
   התדעו זאת ילדים? 

      לביבות של חנוכה לכל ילד וילדה!" 
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 34

 קערית צבעונית במילוי סביבון צבעוני, 
3 מטבעות שוקולד ומיקס סוכריות 

ZH01325 הקעריות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי( 25 ש"ח  ו  מק"ט(

תבנית לעוגה, 2 צי'טוס, תפוצי'פס, ביסלי, פסק זמן ו-3 מטבעות שוקולד

ZH01330 47 ש"ח  ו  מק"ט

קערת סלט, 2 כפות הגשה,
צי'טוס, תפוצי'פס, ביסלי, חטיף עוגיות, כיף 
כף, ו-7 מטבעות שוקולד

ZH01328 76 ש"ח  ו  מק"ט
קיימים באתר מארזי ממתקים בקערות סלט

החל מ=42 ש"ח

חג אורים 
שמח!

www.ziporhanef
esh.co.ilיוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

חנוכיה מתמגנטת עם נרות להוספה כל יום 

ZH000660 20 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 35

3 מארזים לחנוכה
7 מטבעות שוקולד וסביבון, סוכריות יהלום, 5 פרלינים

ZH000625 30 ש"ח  ו  מק"ט

"דודי נתן תשורה לי - פרוטה אחת שחוקה
    יודעים אתם לכבוד מה לכבוד החנוכה?"

5 נפוליטנות בשקית אורגנזה

ZH000639 12 ש"ח  ו  מק"ט

5 מטבעות שוקולד בשקית אורגנזה

ZH000635 5 ש"ח  ו  מק"ט

סביבון מאוייר במילוי צ'יטוס, וופל 
מצופה, לקקן ומיקס סוכריות

12 ש"ח 
ZH01334 מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 36

סלסלה עם 5 מטבעות שוקולד ו-15 סוכריות 
יהלום. גודל הסלסלה 7x8 ס"מ, דגמים לפי 

הקיים במלאי

 ZH002736 10 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פרפר עם 7 מטבעות שוקולד, 20 
סוכריות יהלום ומארז עם 9 מגנטים. 

גודל מגנטים 6x6 ס"מ, גודל מארז 8x8 ס"מ, 
עובי המגנטים 0.4 מ"מ

 ZH002739 35 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פרפר עם 7 מטבעות שוקולד ו-20 

סוכריות יהלום

 ZH002738 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות פנקס עם 5 מטבעות שוקולד
בשקית אורגנזה

 ZH002740 15 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 37

מתנה לחנוכה - כרטיס ברכה דיגיטלי
רוצים לקבל מאיתנו

כרטיס ברכה דיגיטלי לחנוכה? 
פשוט וקל - לחצו על הקישור, מלאו פרטים

וכרטיס הברכה יגיע אליכם לתיבת המייל

לקבלת כרטיס הברכה

לחצו כאן
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חנוכה 2019 - עמ' 38

מתנה קטנה עם תרומה גדולה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2020יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

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

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

sigal@zih.co.i l  054-2912323  ו סיגל  ו  

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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