
המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג מתנות 2022

ליום האהבה

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


המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 2המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

עמותת ציפור הנפש הינה ארגון תעסוקתי המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים, שאינם מסוגלים 
 להיקלט בשוק העבודה החופשי ובמסגרות השיקום הרגילות. 

המתמודדים בסטודיו לוקחים חלק בעיצוב בייצור ובפיתוח המוצרים ומתמחים בעבודות ספציפיות 
 )צביעה, נגרות, עבודה על מכונות דפוס ומכונות לחיתוך בלייזר, יציקות( 

ונוגעים בכל שאר סוגי העבודה המוצעים במקום.

מגוון האפשרויות הרחב במקום, מאפשר לכל משתקם למצוא עבודה המתאימה לכישוריו וליכולותיו 
התעסוקתיות, כאשר השאיפה היא לאפשר לכל מתמודד להתנסות במספר רב ככל האפשר של 

עבודות ומתוכן לבחור את אלו שמתאימות לו.

אנו יושבים במקום מדהים על צלע הכרמל בכפר הדרוזי עוספיא ומעסיקים עובדים מהמגזר הדרוזי 
ומהמגזר היהודי.

הרעיון השיקומי העומד מאחורי המיזם הוא לאפשר למשתקמים בעמותה לעבוד בסביבת עבודה 
בריאה המשלבת אנשים בריאים ביחד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשרת תנאי עבודה 

נורמטיביים ובריאים עד כמה שניתן. אנו מאמינים כי עבודה נכונה עם משמעות ושאיפה למצוינות 
היא הגורם אשר הופך אותנו להיות מובילים בתחום העיצוב והמתנות.

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


תכשיטים במחירי השקה לבודדים
לקראת פתיחת הגלריה שלנו, בעוספיה, בה ניתן לרכוש פריטים מעוצבים שלנו, של מעצבים 

ישראליים ועמותות נוספות, אתם מוזמנים לרכוש מקולקציית התכשיטים החדשה המיוצרת אצלנו 

במחירי השקה - המחירים בתוקף עד סוף דצמבר 2021 - עלות למשלוח 20 ש"ח או באיסוף 

)www.zih.co.il עצמי )מידות ניתן למצוא באתר

לפרטים והזמנות 04-8699862

 ZH004762 / דגם לימונית 80ש"ח ZH004761 :דגם אילנה 100ש"ח / מק"ט ZH004760 / דגם בהייה 100ש"ח  ZH004801 / דגם מעאלי 150ש"ח

 ZH004759 / דגם דיאנה 120ש"ח ZH004765 / דגם ג'ני 100ש"ח

 ZH004757 :דגם סנדרה 120ש"ח / מק"ט

 ZH004764 :דגם איריס 120ש"ח / מק"ט ZH004763 :דגם אידה 130ש"ח / מק"ט  ZH004802 :שרשת ארוכה - רימא 120ש"ח / מק"ט

 ZG100013 :שרשרת קצרה - בושמת 140ש"ח / מק"ט

 ZH004758 / דגם נגאת 120ש"ח  ZH004766 :דגם שוש 70ש"ח / מק"ט



המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 4המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

ZH004808 37 ש"ח  /   מק"ט
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 
לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת 
העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

עכשיו
התור

לאהבה

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

ZH004809 32 ש"ח  /   מק"ט

עכשיו
התור

לאהבה
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 5המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

צמח תבלין בעציץ בטון שק

ZH004810 35 ש"ח  /   מק"ט
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

עכשיו
התור

לאהבה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 6המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט וסרט עם כיתוב

    ZH003335 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים שונים 

לפי הקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

ZH001230

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8x10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים 
שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH004807 30 ש"ח  /   מק"ט

עכשיו
התור

לאהבה

עכשיו
התור

לאהבה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 7המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז סבוני לבבות בקופסת קרטון
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

מידת המארז: 6x20 ס"מ

ZH004897 סבון לב אחד51 ש"ח  ו  מק"ט
כיתוב וצבע לפי הקיים במלאי
מגיע ארוז בניילון נצמד
תוספת 2 ש"ח לאריזה בשקית אורגנזה
מידת הלב כ-5x6 ס"מ

ZH004898 17 ש"ח  ו  מק"ט

סבון ריחני בצורת חמסה עם כיתוב “כפרה עליך”
מגיע עטוף בניילון נצמד, תוספת 2 ש"ח לאריזה באורגנזה

מידה: 6x8 ס"מ

ZH004900 17 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 8המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסת פח עגולה המכילה 4 לבבות סבון
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
מידת הקופסא: 9x4 ס"מ

ZH004901 26 ש"ח  ו  מק"ט

פרחי סבון ריחני

   ZH000028 7 ש"ח  ו  מק"ט

סבון "יום ללא חיוך הוא יום מבוזבז" בקופסת פח
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
מידה: 7x11 ס"מ, גובה 2 ס"מ

  ZH004904 26 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 9המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* 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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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 10המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם אופניים

דברים
  שצריך לזכור...

לוח מחיק מתמגנט עם טוש מתמגנט
15x20 מידות

     ZH003761 מחיר 18 ש"ח   ו  מק"ט

דגם לייףדגם זכרונותדגם העצמה-טוב לעוף

LIFE דגם

דגם לגעת באושר

דגם וינטג'

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז
מידה: 13.5×13.5 ס”מ
     ZH004812 מחיר 15 ש"ח   ו  מק"ט

עכשיו הזמן
לאהבה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 11המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

עציץ אחד מפח וצמח סקולנט
 ZH004646 :מחיר מבצע 25 ש"ח / מק"ט

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

 ZH004687 :מחיר מבצע 40 ש"ח / מק"ט

גודל העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי

מארז מרגלית - עציץ אחד מפח עם סקולנט,  
ומארז קשיו בעיטוף שוקולד לבן בנגיעות קפוצ'ינו 40 גר' 

 ZH004688 :מחיר מבצע 35 ש"ח / מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 12המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* 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 
ו-4 תחתיות לכוסות

ZH002767 35 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט

ZH002765 25 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, גודל התחתית 9×9 ס"מ

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל מעוצב ליום האהבה עם חליטה ומקלות קינמון 
וקופסת פרפר עם 10 עוגיות לוטוס
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ

ZH002770 40 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 13המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר 
צ'וייס, מאפין ו-10 סוכריות יהלום

ZH001916  20 ש"ח  ו  מק"ט

פחית במילוי 10 פרלינים
מידה 8.5x8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002761 25 ש"ח  ו  מק"ט
פחית במילוי 5 פרלינים
מידה 8.5×8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  ZH001930 16 ש"ח  ו  מק"ט
פחית ליום האהבה עם 5 פרלינים
)מידת הפחית: גובה 8 ס"מ קןטר 7.5 ס"מ( 
אריזה בצלופן בתוספת 2 ש"ח

  ZH001924 16 ש"ח  ו  מק"ט 
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 14המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

2 מגנטים בשקית אורגנזה 
)מעורב מכל הדגמים(
מידה: 6x6 ס"מ, 
עובי המגנט 0.4 מ"מ

  ZH000162 5 ש"ח  ו  מק"ט

מארז קרטון המכיל 2 ספלי וינטאז' 
ומארז עם חליטת צמחים

    ZH004811 40 ש"ח  /   מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 15המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

2 כוסות קפה מעוצבות
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004689 21 ש"ח  ו  מק"ט
פינג'אן ו-2 כוסות קפה מעוצבות
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004436 40 ש"ח  ו  מק"ט

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


המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 16המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מעוצב מקרטון עם ספל ו-2 תחתיות מתוך 4
)הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי(

  ZH001913 18 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת ספירלה דגם אהבה
מידה: 20x14 ס"מ

ZH001922 20 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 17המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית מעוצבת ליום האהבה 
ניתן להוסיף מיתוג )המחיר אינו כולל 

את עלות המיתוג(

  ZH002764 20 ש"ח  ו  מק"ט
דגם לגעת באושר

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
גודל תחתית 9×9 ס"מ

   ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט

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


המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 18המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מיני בונבוניירה, דגם וינטז אהבה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH001923 14 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003416 ספל אחד  ו  10 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003417 זוג ספלים ו  22 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 19המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, 
מאפין ו-3 פרלינים

  ZH002762 25 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום 
ותחתיות לכוסות בשקית אורגנזה
מידת התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות 
מקרטון קשיח בציפוי למינציה

  ZH002768 30 ש"ח  ו  מק"ט

ספל עם חליטה ומקלות קינמון

  ZH002618 27 ש"ח  ו  מק"ט

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


המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 20המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מחזיק מפתחות חמסה עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ
חוטי עור בהתאם לקיים במלאי
ZH01307 20 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות חמסה
רוחב כ-7 ס"מ

ZH001919 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ חמסה
 אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ
 סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי
ZH001920 13 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 21המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות
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ה ִפלָּ ה ]*ְיהָֹוה[ ׁשֹוֵמַע תְּ
ָּ ָּרּוְך ַאת ָּה. ב ָּה ְוַתֲחנּון ָאת ְִּפל ׁשֹוֵמַע ת
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ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ְוִתשְׁ ְֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים בְּ ְִּתַרגְּׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְוִתת ְֻּרָענֻּיֹות ַהמ יֵני פ

ל ִמ
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י לֹום( ְוַתצִּ ְִּסְמֵכנּו ְלשָׁלֹום, ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלשָׁלֹום, )אם חוזר באותו יום מוסיף: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ ם, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁלֹום, ְות
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מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת, רוחב כ-7 ס"מ  ו  10 ש"ח

ZH003785 ו לייף  ZH002011 מק"ט
ZH003054  ו זכרונות  ZH001600 העצמה

  ZH004804 לגעת באושר

מחזיק מפתחות מעץ עם שרוך וחרוז אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ

ZH003784  ו לייף ZH001090 13 ש"ח  ו מק"ט
ZH001907 ו  העצמה ZH003052 ו  זכרונות ZH004803 לגעת באושר

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ

 ZH01306 20 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003783  לייף
 ZH001906  העצמה
ZH003053 זכרונות
ZH004802  לגעת באושר

מחזיק מפתחות
קישוט לתיק / מתלה רכב

כל מחזיק מגיע ארוז בשקית אורגנזה
סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

www.zih.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר
ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 22המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם לגעת באושר
פנקס A6 עם כריכה קשה, סגר גומי, 60 דף שורה.

נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי

מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן 2 ש"ח

מידה: 10x15 ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה

הפנקסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004797 10 ש"ח ו מק"ט 

פנקס מנייר ממוחזר עם עט, דגם אהבה
מידה: 10×15 ס”מ
ZH001921 10 ש"ח  ו  מק"ט

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


המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 23המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם העצמה
פנקס A6 עם כריכה קשה, סגר גומי, 60 דף שורה.
נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי
מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן 2 ש"ח
מידה: 10x15 ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה

ZH000103 10 ש"ח ו מק"ט 

Life פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם

ZH003780 10 ס”מ ו  10 ש"ח ו מק"טx15 :מידה

Life דגם

דגם העצמה
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 24המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ערכת מגנטים בנושא אהבה
מכילה 9 מגנטים, ניתן למתג רק מגנט אחד, 

המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
מידה 6X6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, 

מידת הקופסא 8X8 ס"מ, 
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן    

ZH001914 12 ש"ח  ו  מק"ט

  5 מגנטים ליום האהבה בשקית אורגנזה

ZH001915 10 ש"ח  ו  מק"ט

מגבת פנים 85x50 ס"מ עם 2 פרחי סבון ריחני
 ZH000146 28 ש"ח  ו  מק"ט

מגבת פנים 85×50 ס"מ עם פרח אחד מסבון ריחני 
 ZH000106 20 ש"ח  ו  מק"ט

מתנה ריחנית ומפנקת – מגבת רחצה 68×125 ס”מ 
עם 2 פרחי סבון ריחניים

  ZH000222 40 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 1.3.22 www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

 עמ' 25המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 1.3.2022
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

הקדימו להזמין מתנות
ולשריין את המתנה המתאימה לכם
מגוון של מוצרים חדשים בעיצובים מרהיבים

בכל רמות המחירים
www.zih.co.il באתר

צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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