
המחירים בתוקף עד 31.10.19 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

 להשארת פרטים לחץ כאן

קטלוג מתנות

עצמאות 2019
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 2 עמוד 

נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז
וספל מעוצב ליום עצמאות 

ZH003170 35 ש"ח  /  מק"ט

ספל טרמי ליום עצמאות
כוס אחת לבחירה, מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003169 20 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזות דגם גרפיטי
ספל טרמי ליום העצמאות וחליטת צמחים
חליטה בהתאם לקיים במלאי

ZH003174 32 ש"ח  /  מק"ט

ספל טרמי ליום עצמאות
וקפה שחור 100 גרם

כוס אחת לבחירה

ZH003175 34 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזותדגם כרזות דגם גרפיטידגם גרפיטי
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 3 עמוד 

נפוליטנים משוקולד מריר
70% מריר/אגוז/תפוז

וספל מעוצב ליום העצמאות

ZH003166 28 ש"ח  /  מק"ט

דגם מנהיגים דגם כרזות

דגם כרזות
דגם מנהיגים

דגם משפטי עצמאות נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003164 13 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 4 עמוד 

דגם מנהיגים

נפוליטנות משוקולד מריר
 70% מריר/אגוז/תפוז ומארז עם 9 מגנטים דגם כרזות 

מארז מגנטים 8×8, מגנטים 6×6 ס"מ

ZH003165 25 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזות
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 5 עמוד 

עציץ בטון עם קקטוס
גודל העציץ 8x10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי 

הקיים במלאי, קקטוס לפי הקיים במלאי

ZH003171 30 ש"ח  /  מק"ט

עציץ מבטון עם קקטוס
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, 
העציץ מגיע בצבעים שונים,
הקקטוסים בהתאם לקיים במלאי

ZH003172 30 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 6 עמוד 

עציץ מבטון עם קקטוס
מידת העציץ 8×25 ס"מ, הקקטוסים בהתאם לקיים במלאי העציץ מגיע 

בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003173 35 ש"ח  /  מק"ט

מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית מתנפחת ורצועות נשיאה
88x175 :מידה

ZH000125 20 ש"ח  /  מק"ט

ZH000125
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 7 עמוד 

נפנף עם דגל ישראל וקפה שחור 100 גרם
נפנפף ללא דגל ישראל פחות 2 ש"ח

ZH003176 20 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזותדגם מנהיגים

נפנף עם דגל ישראל ומארז עם 9 
מגנטים. מארז מגנטים 8×8

מגנטים 6×6 ס"מ

ZH003177 20 ש"ח  /  מק"ט
נפנפף ללא דגל ישראל פחות 2 ש"ח

דגם כרזות דגם מנהיגים ספל מעוצב ליום עצמאות 
וקפה שחור 100 גרם

ZH003178 27 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 8 עמוד 

משחק טריוויה להכרת השפה העברית
בגב הכרטיסיות פאזל להכרת ארץ ישראל

מידת הגלויות 9.5x12 ס"מ

בשקית אורגנזה

ZH002510 15 ש"ח / מק"ט

בשקית כותנה 24x19 ס"מ

ZH002511 27 ש"ח / מק"ט

בקופסת פח 14x10 ס"מ

ZH002512 30 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 9 עמוד 

ספל עם כ-20 סוכריות יהלום בקופסת קרטון ותחתית אחת

ZH002500 25 ש"ח / מק"ט
ספל עם כ-20 סוכריות יהלום ותחתית אחת

ZH002499 20 ש"ח / מק"ט
ספל עם 5 פרלינים בקופסת קרטון ותחתית אחת
)לבחירה מתוך 9( 
ZH002502 29 ש"ח / מק"ט

ספל עם 5 פרלינים ותחתית אחת 
ZH002501 23 ש"ח / מק"ט
ספל ותחתית אחת

ZH002498 17 ש"ח / מק"ט

)לבחירה מתוך 9( התחתית מעץ, גודל תחתית 9x9 ס"מ, 
הספל מגיע במבחר גוונים בהתאם לקיים במלאי

גודל קופסא 12.5x10 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 10 עמוד 

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

ZH002496 15 ש"ח / מק"ט
4 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

ZH002497 30 ש"ח / מק"ט
)לבחירה מתוך 9( גודל תחתית 9x9 ס"מ

4 תחתיות לתה/קפה מעץ במארז פח

ZH001081 40 ש"ח / מק"ט
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

יום 
עצמאות 

שמח!
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 11 עמוד 

ספל כרזות של פעם ו-5 פרלינים בקופסת קרטון
גודל קופסא 12.5x10 ס"מ

ZH002521 27 ש"ח / מק"ט
ספל בעיצוב כרזות של פעם

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH002503 13 ש"ח / מק"ט
ספל בעיצוב כרזות של פעם ו-5 פרלינים

ZH002504 20 ש"ח / מק"ט

ספל מנהיגים ו-5 פרלינים בקופסת קרטון
גודל קופסא 12.5x10 ס"מ

ZH002514 27 ש"ח / מק"ט
ספל עם תמונות המנהיגים בלוק עכשיו
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH002527 13 ש"ח / מק"ט
ספל מנהיגים עם תחתית
 התחתיות מעץ, גודל תחתית 9x9 ס"מ

ZH001099 25 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 12 עמוד 

ספל מנהיגים עם כ-20 סוכריות יהלום
ותחתית אחת לבחירה בקופסת קרטון

ZH002516 30 ש"ח / מק"ט
ספל מנהיגים, כ-20 סוכריות יהלום ותחתית אחת לבחירה

ZH002515 24 ש"ח / מק"ט
ספל מנהיגים וכ-20 סוכריות יהלום בקופסת קרטון

ZH002528 23 ש"ח / מק"ט
התחתית מעץ, גודל תחתית 9x9 ס"מ
12.5x10 גודל קופסא

ספל  בעיצוב כרזות של פעם, כ-20 סוכריות יהלום
ותחתית אחת בקופסת קרטון

ZH002507 30 ש"ח / מק"ט

ספל בעיצוב כרזות של פעם, כ-20 סוכריות יהלום
ותחתית אחת לבחירה

ZH002506 24 ש"ח / מק"ט
ספל בעיצוב כרזות של פעם וכ-20 סוכריות יהלום

ZH002505 17 ש"ח / מק"ט
התחתיות מעץ, גודל תחתית 9x9 ס"מ, גודל קופסא 12.5x10 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 13 עמוד 

מיני בונבוניירה בעיצובים שונים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH01286 14 ש"ח / מק"ט

שוקולד בעטיפה מעוצבת

ZH001085 12 ש"ח / מק"ט
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

דגם מנהיגים

דגם מנהיגים

דגם כרזות

דגם כרזות
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 14 עמוד 

מארז של 9 מגנטים מנהיגים בקופסא קראפט

ZH002524 10 ש"ח / מק"ט
2 מגנטים מנהיגים בשקית אורגנזה
)מיקס מתוך 9( גודל מגנט 6x6 ס"מ

ZH000006 5 ש"ח / מק"ט
גודל המגנט 6x6 ס"מ, גודל הקופסא 8x8 ס"מ

עובי המגנט 0.4 מ"מ

מארז של 9 מגנטים כרזות בקופסא קראפט

ZH002525 10 ש"ח / מק"ט
2 מגנטים כרזות בשקית אורגנזה
)מיקס מתוך 9(

  ZH001097 5 ש"ח / מק"ט
גודל המגנט 6x6 ס"מ
גודל הקופסא 8x8 ס"מ
עובי המגנט 0.4 מ"מ

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


המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 15 עמוד 

יום עצמאות
שמח!

פרח סבון ריחני הפרח מגיע עטוף בטול
ניתן להוסיף כרטיס ברכה בעלות 0.5 ש"ח - המחיר 

אינו כולל את עלות המיתוג

ZH000807 7 ש"ח / מק"ט

גם אני
ישראלי

מבחר עציצי קקטוס
8x8 מידת העציץ

ZH000819 25 ש"ח / מק"ט
פחית עם קקטוס עץ האושר

גובה הפחית 7 ס"מ

ZH000820 25 ש"ח / מק"ט

עציץ סקולנט בעציץ פלסטיק 
באריזה מקרטון

תוספת של 2 לאריזת צלופן

עציצים לפי הקיים במלאי, גובה העציץ 

כ-15 ס"מ, מידת הסטנד 6×13 ס"מ

ZH001734 15 ש"ח / מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 16 עמוד 

סבון חמסה ריחני לרכב בקופסא מעוצבת
קופסא 8x8 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000814 15 ש"ח / מק"ט
סבון חמסה ריחני לרכב

ZH000811 10 ש"ח / מק"ט 

פחית מעוצבת עם 2 תבלינים על האש
גובה הפחית 8.5 ס"מ

ZH000815 25 ש"ח / מק"ט 

תערובת ללא פחית

ZH001089 10 ש"ח / מק"ט

חולצת טריקו בשקית כותנה
מידת השקית: 21x29 ס"מ

 ZH001038 37 ש"ח / מק"ט
 חולצת טריקו מעוצבת

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH001087 20 ש"ח / מק"ט
 )מינימום להזמנה 50 יחידות(

גדולי האומה בלוק עדכני

ל ולא אות. העבר מאחוריה - היא צופה אל הבאות
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יום עצמאות
שמח!
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להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 17 עמוד 

דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי בשקית כותנה
מידת השקית: 16.5x22 ס"מ

)4 משחקים לפי הקיים במלאי( 

 ZH000797 38 ש"ח / מק"ט

משחקים של פעם בשקית אורגנזה

)3 משחקים לפי הקיים במלאי( 

ZH000774 20 ש"ח / מק"ט
משחקים של פעם בשקית אורגנזה

)4 משחקים לפי הקיים במלאי( 

ZH002532 27 ש"ח / מק"ט
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות, קוביית עץ

נפנף ושקית תבלינים “על האש”
תבלינים לפי הקיים במלאי

ZH002531 17 ש"ח / מק"ט
נפנף ללא דגל ישראל פחות 2 ש”ח

משחקים

של פעם
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 18 עמוד 

שקית כותנה עם מתכון ו-2 שקיות תבלינים לבשר
תבלינים לפי הקיים במלאי

ZH001082 35 ש"ח / מק"ט

המרכיבים
חצי קילו בשר בקר טחון, חצי קילו בשר כבש טחון

3 שיני שום, 1 בצל מגורד וסחוט
1 כפית פפריקה מתוקה, 1/3 כוס סודה קרה

50 גרם פיסטוק, קלוי וטחון, קורט מלח, קורט פלפל

אופן ההכנה
מניחים את כל המרכיבים בקערה ומערבבים היטב.

מרטיבים את הידיים ומלפפים את התערובת על שיפודים.
מניחים במקרר למשך שעה.

צולים על הגריל כ-3 דקות מכל צד.

אני ישראלי מנפנף

מתכון לקבב

סינר עם מתכון

ZH001254 25 ש"ח / מק"ט
בתוספת נפנף למנגל

ZH001083 30 ש"ח / מק"ט
נפנף עם הדפס דגל ישראל בתוספת 2 ש”ח

2 פחיות מעוצבת עם כרזות של פעם במילוי 
תבליני “על האש” 
ZH000816 36 ש"ח / מק"ט
פחית עם שקית תבלינים ל"על האש" 
ZH001881 18 ש"ח / מק"ט
גודל פחית 8x7.5 ס"מ

תבלינים לפי הקיים במלאי

2 שקיות תבלינים ל"על האש" בשקית אורגנזה
תבלינים לפי הקיים במלאי

ZH002508 20 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 19 עמוד 

5 נפוליטנים בשקית אורגנזה
מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

ZH000936 12 ש"ח / מק"ט

3 נפוליטים באריזת צלופן
)מיקס מתוך 5 סוגים(

מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

ZH000895 10 ש"ח / מק"ט

5 נפוליטנות בקופסת קראפט
מיקס מתוך 9 סוגים
מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

ZH002520 17 ש"ח / מק"ט

2 נפוליטנות בשקית אורגנזה
מיקס מתוך 9 סוגים
מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

ZH002519 6 ש"ח / מק"ט

4 נפוליטנות באריזת צלופן
מיקס מתוך 9 סוגים
מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ

ZH002517 12 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 20 עמוד 
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משחק זיכרון
עם תמונות ישראליות

משחק זיכרון במגנטים
עם תמונות ישראליות בקופסא מעוצבת

ZH001553 25 ש"ח / מק"ט
משחק זיכרון במגנטים
עם תמונות ישראליות בשקית אורגנזה

ZH002530 20 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

משחק זיכרון מעץ
עם תמונות ישראליות בשקית כותנה

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

ZH002509 32 ש"ח / מק"ט
מכיל 40 חלקים, 6x6 ס"מ 

מידת שקית הכותנה: 19x24 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 21 עמוד 

0.8L בקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

  ZH000873 21 ש"ח / מק"ט
סינר צבעוני עם כלים למנגל, מלחייה ופלפלייה

 ZH001061 40 ש"ח / מק"ט
מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה
150x180 מידות
  ZH000876 34 ש"ח / מק"ט

צבעים לפי הקיים במלאי

תיק צידנית אישית 9 ליטר
מידות: 29x13x24.5 ס"מ

  ZH001806 20 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 22 עמוד 

מגבת חוף משחקים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH000887 51 ש"ח  /  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק

ZH000175 25 ש"ח  /  מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי
וידית נשיאה מאלומיניום 27 ליטר

 ZH000170 40 ש"ח  /  מק"ט

צידנית כסא מתקפלת 28 ליטר עם תיק אלבד

ZH000227 40 ש"ח  /  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 23 עמוד 

פנקס שורות
מידות 10.5×14 ס"מ
מגיע באריזת צלופן ללא סרט

ZH003167 מחיר מבצע 10 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזות
דגם מנהיגים

מחברת מעוצבת עם ספירלה
מידות 22×15.5 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

ZH003168 16 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזות

דגם מנהיגים
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
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להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 24 עמוד 

צידנית משפחתית מרובעת ההופכת לכיסא ישיבה
בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום פנימי, לשמירה על 

קור וחום, מתקפלת וקלה לאחסון
31x35x31 ס”מ, 30 ליטר

ZH003113 50 ש"ח  /  מק"ט

צידנית ספורטיבית תא מרכזי גדול
תא מעוצב לזוג מטקות, רשתות צד ורצועת נשיאה
16 ליטר, 32x12x38 ס”מ

ZH003115 36 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 25 עמוד 

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  /  מק"ט

מגבת חוף עגולה ענקית מועצבת עם פרנזים
עשויה בד מיקרופייבר רך ונעים
280 גרם, קוטר 150 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003105 45 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 26 עמוד 

סככת צל גזיבו הנפתחת ונסגרת ללא 
מאמץ הודות לפטנט ייחודי ובלעדי 
הכולל שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי 
מתקפל ו-4 עוגני חול צדדים ללא חבלים 
 ,VU ויתדות מיותרים בד מסנן קרינה
כולל מארז נשיאה
גודל 190x190 ס"מ
מגיע ללא אריזת צלופן

ZH003099 250 ש"ח  /  מק"ט

אוהל חוף איכותי גדול במיוחד להגנה מהשמש 
עשוי בד לייקרה נעים אלסטי ודוחה חול. הקמה 
פשוטה ומהירה ללא חבלים ויתדות הודות ל-4 

עוגני חול צדדים 
גודל 210x210 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003100 230 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 27 עמוד 

צידנית משפחתית גדולה במיוחד
הכוללת 3 כלים להכנת ברביקיו
קרש חיתוך, כפפה ליד ופותחן יין
22x22x43 ס”מ

ZH003109 100 ש"ח  /  מק"ט

צידנית טרולי משפחתית גדולה במיוחד
לנשיאה קלה ונוחה עם כלים ל -4 סועדים

ידית טרולי מתכווננת וגלגלים
תא מרכזי גדול, תא בינוני ורשתות צד

29x42x40 ס”מ

ZH003110 226 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 28 עמוד 

ערכת ברבקיו מושלמת הכוללת מנגל מתכת 
איכותי, ערכת מנגל 5 חלקים במארז מתכת 

ZH003154 130 ש"ח  /  מק"ט

ערכת מושלמת לברבקיו הכוללת צידנית משפחתית 
גדולה עם כלים, מנגל מתכת איכותי 

ZH003155 150 ש"ח  /  מק"ט

ערכת פיקניק אולטימטיבית הכוללת צידנית משפחתית מעוצבת,
מנגל מתקפל, מטחנת מלח פלפל חשמלית

ZH003157 164 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 29 עמוד 

ערכת פיקניק כוללת צידנית משפחתית
מחצלת חוף זוגית, טרמוקן מתקפל וקרחום

ZH003156 115 ש"ח  /  מק"ט

ערכת ים\קיץ הכוללת מגבת חוף עגולה מעוצבת,
זוג מטקות, צלחת מעופפת, צידנית משפחתית

ZH003159 115 ש"ח  /  מק"ט

ערכת ים\קיץ הכוללת אוהל חוץ משפחתי ענק
עם תחתית, פוף מתנפח

ZH003163 190 ש"ח  /  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 31.10.19

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן www.ZIH.co.il  המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח מינימום להזמנה 500 שח ממוצרמוצרים נוספים באתר 30 עמוד 

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
shoss@zih.co.il
sigal@zih.co.il

המחירים תקפים עד 31.10.19

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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