
קטלוג מתנות עצמאות 2022

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/zih-indD


יום גיבוש מרתק וייחודי בעוספיא
חדש בציפור הנפש

www.zih-gallery.com

לקוחות משתפים  <<לסרטון על ציפור הנפש  <<לפרטים, בירורים ותיאומים <<

טל’ 074-7585344  ו  050-223-3616  ו  ziporgallery@zih.co.il  ו  אבא חושי, עוספיא בכניסה ליד תחנת הדלק פז  

יום גיבוש לעובדים ולקבוצות הכולל סיור במפעל, שיתן לכם הצצה נדירה לעולם היצירה של אנשים בעלי מוגבלויות, אשר למרות מוגבלותם, מצליחים לייצר 
מוצרים מרהיבים הנמכרים בחנויות אומנות ישראלית וברשתות מובילות.

 סיור במחלקות השונות - תכשיטנות, בטון, נגרייה, תפירה ועוד. היוצרים במחלקות ישתפו אתכם בתהליך היצירה,
תוכלו ליצור עמם אינטראקציה, לשאול שאלות ולהבין קצת יותר את תהליך העבודה.

 לאחר הסיור יערך שיח מרגש עם איריס, מייסדת העמותה, על סיפור ההצלחה של המרכז, הקשיים בדרך, ההווי במקום, הערכים והחזון. 
אחר השיחה ניתן יהיה לרכוש בגלריה מתנות מרהיבות, במחירים שלא תמצאו בשום מקום, המשלבות את תוצרת המרכז עם מוצרים של מעצבים ישראליים 

ועמותות נוספות.

הפעילות במקום הכוללת סיור, שיחה, שתייה חמה וכיבוד קל הינה לקבוצות של מינימום 15 משתתפים ומקסימום 50 משתתפים, ובעלות של 300 ש"ח + מע"מ 
 לכל הקבוצה. ניתן להזמין סדנאות לקבוצות בכל אחד מתחומי העשייה במקום, סדנת בטון, סדנת עץ וסדנת תכשיטנות.

 ניתן לשלב פעילויות נוספות באזור - סדנה להכנת גבינות, סיור ברובע העתיק של עוספיא והסברים מרתקים אודות העדה הדרוזית, 
אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה בשרית כשרה כמיטב המסורת הדרוזית.

ניתן לרכוש למשתתפים שובר מתנה שיאפשר קנייה בחנות הגלרייה בסכום כפול מעלות השובר

אנו מבטיחים לכם חוויה עוצמתית, פותחת לב, שתלווה אתכם עוד הרבה זמן, גם אחרי שתעזבו את המקום.

https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/gibush-rav
https://bit.ly/story-rav
https://bit.ly/cust-rav


תעסוקתי  אירגון  הינה  הנפש  ציפור  עמותת 
מיוחדים  צרכים  בעלי  יוצרים  המעסיק  חברתי, 

מהמגזר הדרוזי, הערבי והיהודי. 

היוצרים במרכז לוקחים חלק בעיצוב, ייצור פיתוח 
שונים,  עבודה  בסוגי  ומתמחים  המוצרים  ואירוז 

המתאימים לכישוריהם וליכולתם.

תכשיטנות,  וכוללות  מגוונות  במקום  הסדנאות 
על  הדפסות  תפירה,  לייזר,  חיתוכי  בטון,  נגרות, 

מגוון רחב של חומרים ועוד.

יוצר לעבוד  מגוון האפשרויות הרחב מאפשר לכל 
ליכולותיו  המתאימה  ומאתגרת,  מכבדת  בעבודה 
לכל  לאפשר  היא  השאיפה  כאשר  התעסוקתיות, 
של  האפשר  ככל  רב  במספר  להתנסות  אחד 

עבודות ומתוכן לבחור את האחת המתאימה לו.

בעבודה  לעבוד  האפשרות  כי  מאמינים  אנו 
רבות  תורמת  עובד  לכל  אישית  המותאמת 
העצמי  ולביטחון  לדימוי  הערך,  לתחושת 
מירב  את  ביטוי  לידי  להביא  אחד  לכל  ומאפשרת 

הכישורים והפוטנציאל הטמונים בו.

עבודה  בסביבת  עובדים  בעמותה  היוצרים 
תפקוד  ברמת  אנשים  המשלבת  ומכילה,  בריאה 
מוגבלויות  בעלי  אנשים  עם  ביחד  נורמטיבית 
יצרניים  נורמטיביים  עבודה  תנאי  המאפשרת 

ויצירתיים.

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/3tYtvI7


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 4

מארז גדות מארז ישראלי עם בירה מלכה, קבוקים, גרעינים ומנצ'ס
גודל המארז 19x25 ס"מ, משקל כל שקית פיצוחים 80 גר'

ZH005167 52 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH005166 45 ש"ח  /  מק"ט

נפנף ושקית תבלינים “על האש”
תבלינים לפי הקיים במלאי

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

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 5

מארז שי -  שקית כותנה עם בירה מלכה, בוטנים,
גרעינים ומנצ'ס
גודל השקית 22x36 ס"מ,

משקל כל שקית פיצוחים 80 גר'

ZH005169 55 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH005168 47 ש"ח  /  מק"ט

מארז חולית - שקית כותנה עם ביסלי פלאפל\גריל, 
במבה, שוקולד, טעמי ו-2 בזוקות

גודל השקית 22x36 ס"מ

ZH005171 43 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH005170 65 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 6

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 46 ש"ח  /  מק"ט

צידנית משפחתית 27 ליטר, 2 כוסות לקפה מעוצבים 
ו-2 שקיות קפה שחור אישי
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004587 מחיר 80 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 7

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 :לוח שש-בש – מראקש70 ש"ח / מק"ט
שש-בש בקופסת עץ

דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא.
אריזה בקופסת מתנה

מידות המוצר: 4.00x22.50x39.50 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH004583 36 ש"ח / מק”ט
צידנית לשני בקבוקי שתייה כולל קו הפרדה 
וכיס קדמי
מידות: 35x23 ס"מ
נפח: 8 ליטר
צבעים: אפור / כחול

ZH004578 :22 ש"ח   ו  מק"ט צידנית משפחתית גדולה במיוחד
הכוללת 3 כלים להכנת ברביקיו
קרש חיתוך, כפפה ליד ופותחן יין
22x22x43 ס”מ

ZH003109 118 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 8

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

ZH003170 39 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 22 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 42 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזותדגם כרזות דגם גרפיטידגם גרפיטי

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 9

נפוליטנים משוקולד מריר
70% מריר/אגוז/תפוז

וספל מעוצב ליום העצמאות

ZH003166 30 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 15 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 10

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

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/zih-indD


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 11

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

הקיים במלאי, קקטוס לפי הקיים במלאי

ZH003171 33 ש"ח  /  מק"ט

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

ZH003172 33 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 12

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

ZH004545 60 ש"ח  /  מק"ט

ישראלי
בנשמה

ישראלי
בנשמה

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת 

העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

ZH004546 35 ש"ח  /  מק"ט

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק
עציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת 

העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

ZH004547 40 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 13

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

ZH004550 35 ש"ח  /  מק"ט

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

ZH004551 33 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 14

עציץ מלבני מעץ עם קקטוס
 מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס”מ, הקקטוסים בהתאם לקיים 

ZH004548 38 ש"ח  /  מק"ט

תשעה מגנטים דגם מנהיגים
)מונח על קרטון ארוז בשקית צלופן, מידת כל מגנט 6×6 ס”מ(

ZH003779 10 ש"ח / מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 15

פינג'אן, 2 כוסות קפה מעוצבות וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004434 60 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004433 73 ש"ח  /  מק"ט
ZH004454 61 ש"ח  /  מק"ט
ZH004435 55 ש"ח  /  מק"ט
ZH004453 45 ש"ח  /  מק"ט

2 כוסות קפה מעוצבות ו-2 שקיות אישיות של קפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004552 25 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004436 40 ש”ח  /  מק”ט
ZH004689 21 ש”ח  /  מק”ט
ZH004690 35 ש”ח  /  מק”ט
ZH004287 55 ש"ח  /  מק"ט
ZH004298 50 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 16

מארז אביאל המכיל צידנית משפחתית, מלקחיים 
למנגל, תערובות למנגל, נפנף, מארז עם 4 כוסות 

ו-4 קפה שחור אישי 
גודל הצידנית 32x18x25 ס”מ, הצידנית מגיעה בצבעים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

ZH004536 88 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004539 מארז אבירן 38 ש"ח  /  מק"ט

ZH004538 מארז אביחי 45 ש"ח  /  מק"ט

ZH004535 מארז אביהו 98 ש"ח  /  מק"ט

ZH004537 מחצלת אישית צבעוניתמארז אבידור 60 ש"ח  /  מק"ט
מידה: 180 על 90 ס"מ

   ZH000153 25 ש"ח   ו  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 17

מארז אבישג המכיל צידנית משפחתית,
מלקחיים למנגל, נפנף ותערובות למנגל
צידנית 27 ליטר,

הצידנית מגיעה בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004543 90 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004540 מארז אבנר 145 ש"ח  /  מק"ט

ZH004541 מארז אבידן 135 ש"ח  /  מק"ט

ZH004290 מחיר 110 ש"ח  /  מק"ט

ZH004542 מארז אבינדב 115 ש"ח  /  מק"ט

ZH004291 מחיר 100 ש"ח  /  מק"ט

ZH004544 מארז אליאב 85 ש"ח  /  מק"ט

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

המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004276 113 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004274 131 ש"ח  /  מק"ט
ZH004272 120 ש"ח  /  מק"ט
ZH004278 110 ש"ח  /  מק"ט
ZH004273 113 ש"ח  /  מק"ט
ZH004271 100 ש"ח  /  מק"ט

ZH004277 94 ש"ח  /  מק"ט
ZH004275 80 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 18

קופסת פח עם  2 כוסות מעוצבות לקפה, קפה שחור 
ובונבוניירה בלגית 65 גר' 
מידות הקופסא 20x20 ס"מ

ZH004293 70 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004292 66 ש"ח  /  מק"ט

דגם זית

דגם ציפור

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 58 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004288 73 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 19

ספל עם 5 פרלינים
הפרלינים בהתאם לקיים במלאי

ZH004554 מבצע 15 ש"ח  /  מק"ט

ספל אחד ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

ZH004558 מבצע 22 ש"ח  /  מק"ט

דגם כרזות
דגם מנהיגים

דגם משפטי עצמאות

ספלים כחול לבן
עד גמר המלאי
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 20

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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 21

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 20 ש"ח / מק"ט

בקופסת פח 14x10 ס"מ

ZH002512 20 ש"ח / מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 22

ספל עם כ-20 סוכריות יהלום בקופסת קרטון ותחתית אחת מעץ

ZH002500 מבצע 23 ש"ח / מק"ט

ספל עם כ-20 סוכריות יהלום ותחתית אחת מעץ

ZH002499 מבצע 18 ש"ח / מק"ט

ספל עם 5 פרלינים בקופסת קרטון ותחתית אחת מעץ
)לבחירה מתוך 9( 
ZH002502 מבצע 27 ש"ח / מק"ט

ספל עם 5 פרלינים ותחתית אחת מעץ
ZH002501 מבצע 21 ש"ח / מק"ט

ספל ותחתית אחת

ZH002498 מבצע 15 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

ספלים כחול לבן
עד גמר המלאי
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 23

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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 24

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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 25

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

ZH002516 33 ש"ח / מק"ט
ספל מנהיגים, כ-20 סוכריות יהלום ותחתית אחת לבחירה

ZH002515 26 ש"ח / מק"ט
ספל מנהיגים וכ-20 סוכריות יהלום בקופסת קרטון

ZH002528 25 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 33 ש"ח / מק"ט

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

ZH002506 26 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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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 26

מארז של 9 מגנטים מנהיגים בקופסא קראפט

ZH002524 12 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 12 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
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 27

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

פחית עם קקטוס
גובה הפחית 7 ס"מ

ZH000820 30 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 18 ש"ח / מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 28

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

משחקים

של פעם
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי בשקית כותנה
4 משחקים לפי הקיים במלאי
מידת השקית: 16.5×22 ס"מ

 ZH000797 38 ש"ח  ו  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 29

שקית כותנה עם מתכון ו-2 שקיות תבלינים לבשר
תבלינים לפי הקיים במלאי
מידת השקית 24x17 ס"מ

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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 30

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

ZH000936 14 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 14 ש"ח / מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 31

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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 32

0.8L בקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

  ZH000873 21 ש"ח / מק"ט

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה
150x180 מידות
  ZH000876 58 ש"ח / מק"ט

צבעים לפי הקיים במלאי

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

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

  ZH001806 22 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
https://bit.ly/zih-indD
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 33

מגבת חוף משחקים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH000887 51 ש"ח  /  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH000175 26 ש"ח  /  מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי
וידית נשיאה מאלומיניום 27 ליטר

 ZH000170 55 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 34

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  /  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 49 ש"ח  /  מק"ט
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* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 35

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 250 ש"ח  /  מק"ט

https://bit.ly/zih-indD%0D
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שמחים לספר לכם שהתחדשנו באתר חדש ללקוחות פרטיים ובחנות בוטיק בעוספיא
באתר החדש תוכלו למצוא מתנות מדהימות מאנשים בעלי מוגבלויות וגם מתנות

מיוצרים ישראליים ועמותות נוספות.
עלות השובר אינה כוללת את עלות המשלוח.

 השנה תוכלו לפנק ביום העצמאות את העובדים בגיפט קארד 
המקנה 50% הנחה באתר החדש ללקוחות פרטיים www.zih-gallery.com וב-

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/new_rav


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

המחירים בתוקף עד 31.5.22

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 יום העצמאות עמ' 37

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

shoss@zih.co.il
ilana@zih.co.il
tal@zih.co.il
adi@zih.co.il

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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