להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים אינם כוללים מע"מ

קטלוג מתנות
פסח 2019

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

בתקציב  61-100ש"ח
מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם

דגמים נוספים ניתן לראות באתר

www.ziporhanefesh.co.il

www.ziporhanefesh.co.il
המחירים בתוקף עד 30.6.19
מהווה תרומה לקהילה
מינימום להזמנה  500ש”ח ממוצר

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 2

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז מעוצב עם יין  375מ"ל ,מארז מגנטים דגם זכרונות
 2ממרחים מתוקים  30גרם ו 2-מארזי שוקולד בטעמים שונים

70

ש"ח ו מק"ט ZH003032

מארז מעוצב עם יין  375מ"ל ,מארז נפוליטנות משוקולד מריר ,70%
מריר/אגוז/תפוז ,שוקולד בטעמים שונים ,ומארז מגנטים דגם
זכרונות

65

ש"ח ו מק"ט ZH003030

שוקולדים  70גרם ,מארזי שוקולד בטעמים שונים :צימוקים/חמוציות/בוטנים
בציפוי שוקולד/פרלינים ,נפוליטנות משוקולד מריר  ,70%מריר/אגוז/תפוז.
מארזי השוקולד והממרחים המתוקים בהתאם לקיים במלאי .מידת המארז מגנטים
 8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ

מארז מעוצב עם יין  750מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,מארז מגנטים
דגם זכרונות ומארז שוקולד

80

ש"ח ו מק"ט ZH003025

מארז מעוצב עם יין  750מ"ל ,מארז מגנטים דגם זכרונות
ומארז שוקולד

60

ש"ח ו מק"ט ZH003029

מארז מעוצב עם יין  750מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ומארז שוקולד

70

ש"ח ו מק"ט ZH003024

מארז שוקולד בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי
שוקולד\פרלינים .שוקולדים  70גרם ,מארזי השוקולד בהתאם לקיים
במלאי .מידת המארז מגנטים  8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 3

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

עציץ עם צמח תבלין ,פחית שמן זית  250מל'
ומארז נפוליטנים

80

ש"ח ו מק"ט ZH003003

עציץ מבטון עם עץ זית ,פחית שמן זית  250מל'
ומארז נפוליטנים

100

ש"ח ו מק"ט ZH002959

עציץ מבטון עם עץ זית ומארז נפוליטנים

70

ש"ח ו מק"ט ZH002946

מארז נפוליטנים משוקולד מריר /70%אגוז/תפוז
גודל עציץ  ,11x18צבע עציץ בהתאם לקיים במלאי

מארז מעוצב עם יין  750מ"ל ,פח שמן זית  250מ"ל ומארז שוקולד בטעמים שונים

80

ש"ח ו מק"ט ZH003026

מארז מעוצב עם יין  750מ"ל ,פח שמן זית  250מ"ל ,מארז מגנטים דגם זכרונות
ומארז שוקולד בטעמים שונים

90

ש"ח ו מק"ט ZH003027

שוקולדים  70גרם ,שוקולד בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים
בהתאם לקיים במלאי .מידת המארז מגנטים  8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 4

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם זית

דגם מנדלה

להשארת פרטים לחץ כאן
דגם אופניים

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם תפוחים

דגם גרפיטי

דגם ציפור

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן

קופסת פח עם שמן זית  250מל' 2 ,ממרחים מתוקים
 120גרם ,מיניבנבוניירה ,קופסא עם  9מגנטים
ש"ח ו מק"ט ZH002128

90

קופסת פח עם שמן זית  250מ"ל ,יין  187מ"ל ,ממרח
מתוק  30גרם ,ממרח עגבניות ,תערובת לשקשוקה\
ש"ח ו מק"ט ZH002124
גבינות וסלט

100

(קופסת מגנטים  8x8ס"מ ,מגנט  6x6ס"מ ,מיניבנבוניירה בהתאם
לקיים במלאי ,תערובת בהתאם לקיים במלאי) תוספת  2ש"ח
לאריזת צלופן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

מארז מעוצב בפתגמי השראה המכיל
בקבוק יין  750מ”ל ,ממרח מתוק
 120מ”ל ,בונבוניירה בלגית איכותית
(ממרחים לפי הקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH000328

להזמנות 04-8699862

65

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 5

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סלסלה עם יין  375מל' ,רוטב פיקנטי  280מל',
שמן זית  250מל' 2 ,ממרחים מתוקים  30גרם,
פחית עם  5פרלינים ו 6-אגוזי מלך
גודל סלסלה  14×18ס"מ ,פחית  6.5×7ס"מ

100

ש"ח ו מק"ט ZH002989

סלסלה עם בקבוק חליטה ,חליטת פירות 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים:
צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד/פרלינים 4 ,אגוזי מלך ו 4-פרלינים
גודל סלסלה  14×18ס"מ' שוקולדים  70גרם וחליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

90
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ש"ח ו מק"ט ZH002995

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 6
דגם מנדלה

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם זית

להשארת פרטים לחץ כאן
דגם אופניים

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם תפוחים

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
(קופסת מגנטים  8×8ס"ם ,מגנט  6×6ס"מ)

דגם גרפיטי

דגם ציפור

קופסה למצות מפח עם רוטב פיקנטי 2 ,ממרחים מתוקים
 120גרם 6 ,אגוזי מלך ו 6-פרלינים .ממרחים מתוקים
בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH002333

80

קופסת פח מעוצבת למצה עם  2ממרחים מתוקים  120גרם,
מיניבנבוניירה ,חליטת צמחים ,קופסא עם  9מגנטים
ש"ח ו מק"ט ZH002245

80

70
70

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

קופסת פח עם  2ממרחים מתוקים  120גרם ,יין  187מל',
שוקולד בלגי ,קופסא עם  9מגנטים
ש"ח ו מק"ט ZH002126
קופסת פח עם יין  187מל' 2 ,חליטות צמחים ,מקל קנמון,
 2ממרחים מתוקים  120גרם
ש"ח ו מק"ט ZH002132

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 7

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סלסלה עם שמן זית  100מל' ,רוטב פיקנטי  280מל',
 2ממרחים פיקנטיים  200גרם ,פחית עם שוקולד  70גרם
בטעמים שונים ו 6-אגוזי מלך
גודל סלסלה  14×18ס"מ ,פחית  8.5x8ס"מ
שוקולד  70גרם צימוקים בציפוי שוקולד ,חמוציות בציפוי
שוקולד ,בוטנים בציפוי שוקולד ופרלינים לפי הקיים במלאי

סלסלה עם יין  375מל' ,ממרח פיקנטי  200גרם,
 2מארזי שוקולד בטעמים שונים ו 2-ממרחים
מתוקים  30גרם
גודל סלסלה  14×18ס"מ ,שוקולדים  70גרם
וממרח בהתאם לקיים במלאי

85

100

ש"ח ו מק"ט ZH002962

ש"ח ו מק"ט ZH002991

סלסלה עם יין  375מל' ,שמן זית  100גרם ,חליטת פירות ,כפית
חליטה 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים ו 4-אגוזי מלך
גודל סלסלה  14×18ס"מ ,שוקולדים  70גרם וחליטת פירות
בהתאם לקיים במלאי

100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח ו מק"ט ZH002963

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 8

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז מעוצב עם שמן זית  250מ"ל ,יין  375מ"ל ,מארז קרטון
עם  5פרלינים וחליטת צמחים

70

ש"ח ו מק"ט ZH002971

מארז עם בקבוק חליטה ,יין  375מ"ל ,מארז עם  5פרלינים
וחליטת צמחים

80

ש"ח ו מק"ט ZH003010

מידת הקופסא  19×25ס"מ
חליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

מארז עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ו 3-מארזי קרטון דגם אורבן
עם ממרח מתוק  30גר' 5 ,פרלינים ו 5-אגוזי מלך
מידת הקופסא  25×19ס"מ

78

ש"ח ו מק"ט ZH002973

מארז עם יין  375מ"ל ,בקבוק חליטה ו 3-מארזי קרטון עם ממרח מתוק
 30גר' 5 ,פרלינים ו 5-אגוזי מלך

90

ש"ח ו מק"ט ZH003011

מידת הקופסא  25×19ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 9

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת תה מפח עם ספל מעוצב לפסח ,חליטה ,מקלות קינמון ,כפית
חליטה וקופסת פרפר עם  5פרלינים

67

מארז עם יין  375מ"ל ,ממרח מתוק 120
מל' ,חליטת צמחים ,מיני בונבוניירה
ומקלות קינמון

ש"ח ו מק"ט ZH002988

66

קופסת פח  23x16x8ס"מ ,קופסת פרפר  7x7x7ס"מ
 2ש"ח תוספת לאריזת צלופן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ש"ח ו מק"ט ZH002970
מידת הקופסא  19×25ס"מ

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 10

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים ,מקלות
קינמון 5 ,פרלינים 5 ,אגוזים וקנקן חליטה

80

ש"ח ו מק"ט ZH002909

מידת הקופסא  23x16.5x8ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל,
הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים ,מקלות קינמון,
ספל טרמי וקנקן חליטה

80

ש"ח ו מק"ט ZH002913

מידת הקופסא  23x16.5x8ס"מ
כוס אחת לבחירה ,מידת הכוס  6.5×20ס"מ
תכולת הקנקן  1100מ"ל ,הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 11

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

בקבוק חליטה ,יין  750מל' 3 ,מארזים עם פרלינים,
אגוזים וממרח מתוק  30גרם
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

92

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

מארז עם  2ממרחים מתוקים  120גר' ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון וקנקן לחליטה
מידת הקופסא  13×17ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
ממרחים וחליטות לפי הקיים במלאי

70

ש"ח ו מק"ט ZH002938

ש"ח ו מק"ט ZH003007

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 12

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,ספל מעוצב עם  5פרלינים,
קופסת פרפר עם ממרח מתוק  30גרם ו 4-אגוזי מלך
ש"ח | מק"ט ZH002418

70

מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,ספל מעוצב עם חליטה ומקל
קינמון וקופסת פרפר עם  5פרלינים
ש"ח | מק"ט ZH002417

80

מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ

מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,רוטב  280מ"ל 4 ,פרלינים ו 6-אגוזי מלך
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ ,הרוטב בהתאם לקיים במלאי
ש"ח | מק"ט ZH002419

83

מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,רוטב  280מ"ל ו 5-אגוזי מלך
מידת הקופסא  7×10.5×19.5ס"מ ,הרוטב בהתאם לקיים במלאי
ש"ח | מק"ט ZH002421

76

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 13

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

עציץ מבטון עם צמח סקולנט 4 ,קופסאות עם  5אגוזים5 ,
פרלינים ,ממרח מתוק  30גרם ו 5-נשיקות
מידת העציץ  25×8ס"מ ,הצמח בהתאם לקיים במלאי העציץ מגיע
בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי ,הקופסא  7x7x5ס"מ

80

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט 3 ,מארזי וינטג'
מקרטון עם  5פרלינים 5 ,אגוזים וקונפיטורה  30גר'.
עציצים לפי הקיים במלאי
מידת הסטנד  27x9ס"מ

67

ש"ח ו מק"ט ZH001718

דגם אורבן

ש"ח ו מק"ט ZH001717

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט ,יין  375מל',
שמן זית  250מל' .עציצים לפי הקיים במלאי
מידת הסטנד  27x9ס"מ

80

ש"ח ו מק"ט ZH001716

דגם וינטג'

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 14

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
קערה לסלט עם שמן זית  250מל' ,ממרח פלפלים ,תערובת לגבינות וסלט,
ו 11-אגוזי מלך (קערה  10×21ס"מ וממרח  200גרם ,בהתאם לקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002241

90

סלסלה עם יין  375מ"ל 3 ,ממרחים מתוקים,
מיניבונבוניירה ו 7-פרלינים
(סלסלה  ,19×14.5ממרח מתוק  120גרם ,ממרחים
מתוקים בהתאם לקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002243

82

סלסלה עם שמן זית  250מ"ל ,ממרח זיתים ,ממרח
פלפלים ,תערובת לשקשוקה ו 6-אגוזי מלך
(סלסלה  19×14.5ס"מ ,ממרח  200גרם ,ממרחים
בהתאם לקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002244

88

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 15

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת עץ עם שמן זית איכותי  250מ”ל ושתיל
עץ זית בעציץ פלסטיק במארז יוטה
ש"ח | מק"ט ZH000378

101

קופסת עץ וינטג’ עם שמן זית איכותי  250מ”ל
ושתיל עץ זית בעציץ פלסטיק
ש"ח | מק"ט ZH000345

80

גודל הקופסא 15×21 :ס”מ

מארז עם עץ השפע 4 ,חליטות פירות

70

מארז עם עץ השפע בעציץ קרמי ,שמן זית איכותי  250גר'
במארז פח ,תערובת לשקשוקה 2 ,ממרחים מתוקים  100גר'.

ש"ח | מק"ט ZH001579

102

מידת הקופסא  34x14.5x5.5ס"מ מידת העציץ  8×8ס"מ ,צבע העציץ
ע"פ הקיים במלאי ,חליטות לפי הקיים במלאי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ש"ח | מק"ט ZH001676

מידת הקופסא  34x14.5x5.5ס"מ ,מידת העציץ  8x8x6ס"מ ,צבע העציץ
ע"פ הקיים במלאי

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 16

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז מעוצב עם שמן זית איכותי 250
מ"ל במארז פח 2 ,צנצנות עם  60גר'
חליטת פירות בכל אחת ,מקלות קינמון

62

ש"ח ו מק"ט ZH001671
מידת הקופסא  13x17ס"מ

קופסא עם ספל וינטג' במילוי  5פרלינים ,חליטת
צמחים 4 ,תחתיות קרטון לשתייה חמה/קרה 2 ,צנצנות
במילוי  60גר' חליטת פירות ומקלות קינמון
ש"ח | מק"ט ZH002302

70

קופסא עם ספל וינטג' במילוי  5פרלינים 60 ,גר' חליטת
צמחים 2 ,צנצנות במילוי  60גר' חליטת פירות ומקלות
קינמון
ש"ח | מק"ט ZH000767

62

מידת הקופסא  17x13ס"מ (ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי,
הספלים מגיעים עם כיתובים שונים)

תחתית לסיר חם עובי  4מ"מ ,יין  750מל' ו 4-אגוזים
ש"ח | מק"ט ZH01486

65

דגם וינטג'
מידה 19.7x20.5 :ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

דגם מנדלה
קוטר התחתית  20ס"מ
www.ziporhanefesh.co.il

תחתית לסיר דגם זית
 20x23ס"מ
המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 17

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת פח למצות עם מארזי השוקולד בטעמים שונים ,רוטב
פיקנטי  280מל' 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם

65

ש"ח ו מק"ט ZH002955

קופסת פח למצות עם מארזי השוקולד בטעמים שונים ,פח שמן
זית  250מל' 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם

80

ש"ח ו מק"ט ZH002954

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים
המצורפים בעמוד 4
שוקולדים  70גרם וממרחים לפי הקיים במלאי ,תוספת  2ש"ח לאירוז בצלופן

קופסת פח מעוצבת למצה עם שקית אפיקומן ו2-
ממרחים מתוקים (ממרחים לפי הקיים במלאי)
מידת הקופסא 21x21x5.5 :ס"מ
מידת השקית 20x33 :ס"מ

63

ש"ח ו מק"ט ZH001630

דגם מנדלה
סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל 2 ,חליטות
פירות 2 ,ספלי וינטג' ,כפית לחליטה
מידת הסלסלה 19x15 :ס"מ
ספלים וחליטות לפי הקיים במלאי
ש"ח | מק"ט ZH001657

100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 18

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סטנד למצה מפח  14x16ס"מ בקופסת קרטון
תואמת ו 4-מארזי וינטג' מקרטון במילוי  10פרלינים,
קונפיטורה  30גר' ו 5-אגוזים

65

מידת הקופסא  20×25ס"מ

ש"ח | מק"ט ZH01458

מגש מעץ למצה עם יין  375מ”ל,
 7אגוזים ו 7-פרלינים
מידה  21.5×21.5ס”מ
ש"ח | מק"ט ZH000599

65

קרש חיתוך דו צדדי (לירקות ולחם) עם סכין2 ,
ממרחים פיקנטים  200גרם ו 5-אגוזי מלך
ש"ח | מק"ט ZH002460

95

מידת הקרש  55x19ס"מ ,הממרחים בהתאם לקיים במלאי,
צמחי התבלין להמחשה בלבד

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 19

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת קרטון מעוצבת עם יין  750מ"ל,
 4מארזי וינטג' מקרטון לפסח במילוי 10
פרלינים ,קונפיטורה  30גר' ו 5-אגוזים,
הגדה לפסח בגלויות מעוצבות .בגב
הגלויות משחק חשיבה עם דמויות וציטטות
מההגדה בשקית אורגנזה .מידת הגלויות
 12×15.5ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH000609

100

קופסת קרטון מעוצבת עם יין  750מ"ל,
שמן זית  500מ"ל ו3-מארזי וינטג' מקרטון
לפסח במילוי  5פרלינים ,קונפיטורה  30גר'
ו 5-אגוזים
ש"ח ו מק"ט ZH002410

100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 20

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

ערכת גאדג'טים מיוזיק און הכוללת
אוזניות סטריאופוניות מעוצבות מדגם
"ביט" ,סוללת גיבוי חיצונית MAH5200
מדגם "סטרונג" ומיני רמקול חדשני
בטכנולוגיית בלוטוס בעל עוצמת שמע
חזקה מדגם "ספייסר"
ש"ח | מק"ט ZH01356

150

יין  750מל' במארז מעוצב,
סטנד מבטון עם עציץ סקולנט
מידת הסטנד  27x9ס"מ
(עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002108

85

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה
מאלומיניום  27ליטר ומטקות שהן גם לוח משחק
ש"ח | מק"ט ZH000326

67

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 21

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז מעוצב מקרטון עם יין  750מ"ל 2 ,ספלי וינטג'2 ,
חליטות צמחים וקופסת פרפר במילוי  5פרלינים (הספלים
מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי)

95

ש"ח ו מק"ט ZH01508

קופסת עץ וינטג’ עם בקבוק יין  375מ”ל
ו 10-פרלינים .מידה 14×14 :ס”מ

 70ש"ח ו

מק"ט ZH000323

חליטת צמחים
חליטת צמחים

קופסא לתיונים 2 ,חליטות צמחים ו 2-ספלי וינטג'

 90ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

מק"ט ZH002477

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 22

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז שפע עם יין  375מ"ל 2 ,ממרחים פיקנטיים 200
גרם 3 ,ממרחים מתוקים  30גרם ו 7-אגוזי מלך
מידת המארז  24x14x8.5ס"מ

95

ש"ח ו מק"ט ZH002982

מארז שפע המכיל יין אדום  375מ"ל ,חליטת
צמחים ,מקלות קינמון ,כפית חליטה 2 ,מארזי
שוקולד בטעמים שונים ומארז נפוליטנים
ש"ח ו מק"ט ZH002965

100

מארז שפע המכיל יין אדום  375מ"ל ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים ומארז
נפוליטנים
ש"ח ו מק"ט ZH002966

90

מארז שפע עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מל' ומתכוני שפים
המתכונים נתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ וממתכוני
משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש
מידת המארז  24x14x8.5ס"מ ,מידת המתכונים  11.5×15.5ס"מ
משה שגב • הילה אלפרט • אייל שני • אבי לוי • ארז קומרובסקי •
נוף עתאמנה-אסמעיל • ישראל אהרוני • גיל חובב • מאיר אדוני •
מסימיליאנו די מטאו • תום פרנץ • מייסור כיואן •

85

נפוליטנים משוקולד מריר  ,70%מריר ,אגוז ,תפוז
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ ,שוקולדים  70גרם
וחליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי

ש"ח ו מק"ט ZH002983

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 23

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת עץ עם  2ספלי וינטג'
ו 2-מגבות מטבח
מידה  15×12.5×21ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH000605

92

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין עם מתכון
ע"ג המגש ,יין  750מ"ל 5 ,פרלים 5 ,אגוזים
ש"ח ו מק"ט ZH002476

73

מגש לעוגה ויין  750מ"ל
ש"ח ׀ מק"ט ZH01493

65

יין  750מל' 4 ,מארזים עם 5
פרלינים 5 ,אגוזים 5 ,נשיקות
וממרח מתוק  30גרם
ש"ח ׀ מק"ט ZH01459

מארז קרטון מעוצב עם יין  750מ"ל 3 ,מארזי פרפר
במילוי  5פרלינים ,קונפיטורה  30גר' ו 5-אגוזים
ש"ח ׀ מק"ט ZH000898

70

70

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 24

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

קופסת פח לתה עם מיניבונבוניירה 2 ,חליטות פירות בצנצנת,
חליטת צמחים וקינמון
ש"ח ו מק"ט ZH002152

66

קופסת פח לתה עם ממרח מתוק  120גרם ,חליטת צמחים,
כפית חליטה ,קינמון ,מארז עם  9מגנטים
ש"ח ו מק"ט ZH002146

תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
מידת הקופסא  23x16x8ס"מ
חליטות פירות וצמחים ,ממרח מתוק
וספלים בהתאם לקיים במלאי
מארז מגנטים  8×8ס"מ
המגנטים  6×6ס"מ

62

קופסת פח לתה עם ממרח מתוק  120גר',
 2חליטות צמחים ,כפית חליטה וקינמון
ש"ח ו מק"ט ZH002142

65

קופסת פח לתה עם ממרח מתוק  120גרם ,חליטת צמחים,
כפית חליטה ,מארז עם  9מגנטים ו 2-ספלים
ש"ח ו מק"ט ZH002148

88

קופסת פח לתה עם ממרח מתוק  120גרם,
 2חליטות צמחים ,כפית חליטה ,קינמון ו 2-ספלים
ש"ח ו מק"ט ZH002144

92

קופסת פח לתה עם מיניבונבוניירה,
ממרח מתוק  120גרם ,חליטת צמחים ,קינמון ו 2-ספלים
ש"ח ו מק"ט ZH002138

82

קופסת פח לתה עם מיניבונבוניירה 2 ,חליטות פירות
בצנצנת ,חליטת צמחים ,מקלות קינמון ו 2-ספלים
ש"ח ו מק"ט ZH003058

95

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 25

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
קופסת פח לתה עם חוצצים במילוי  30שקיות
תה בטעמים שונים
ש"ח ו מק"ט ZH002335

70

קופסת פח לתה עם בונבוניירה 2 ,חליטות פירות
וקינמון
ש"ח ו מק"ט ZH002150

60

גודל קופסא  23x16x8ס"מ
תיונים בהתאם לקיים במלאי
חליטות פירות בהתאם לקיים במלאי
תוספת  2ש"ח לאריזה

מחבת מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם מיני בונבוניירה,
 2ממרחים מתוקים  120גרם 7 ,אגוזי מלך ו 8-פרלינים
מחבת  24ס"מ ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס  119ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית
ש"ח ו מק"ט ZH002332

100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 26

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

סט לפסטה  5חלקים – מסננת צבעונית  26ס”מ ,קערה 2 ,מגבות מטבח
צבעוניות ,מלחייה ,פלפלייה וכף הגשה לפסטה
ש"ח ו מק"ט ZH000982

90

סט נירוסטה  5חלקים
קוטר  28ס"מ צבעים :אדום/כתום/ירוק
ש"ח ו מק"ט ZH000847

72

מארז עם עץ השפע בעציץ קרמי ,שמן
זית איכותי  250מ"ל במארז פח ו7-
אגוזים .מידת הקופסא  17x13ס"מ

68

ש"ח ו מק"ט ZH001677

קיימים מארזים בקערת סלט
ש"ח
החל מ-

62

קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה,
יין  350מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,ממרח מתוק
לפי הקיים במלאי 7 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח | מק"ט ZH01285

קערת סלט עם מתכון בצרוף שמן זית
 250מ"ל ,ו 2-מגבות מטבח צבעוניות
ש"ח | מק"ט ZH01481

82

100

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים
מלאי .מידת הקערה  21x10.5ס"מ
(מגבות לפי הקיים במלאי)

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי.
מידת הקערה  21x10.5ס"מ

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 27

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם מנדלה

דגם זית

להשארת פרטים לחץ כאן
דגם אופניים

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

דגם תפוחים

דגם גרפיטי

דגם ציפור

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים
תכולת הקנקן  1100מ"ל ,הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית ,קונפיטורות לפי הקיים במלאי

קופסא מעוצבת למצות עם חליטת צמחים 2 ,קונפיטורות  120גר'5 ,
פרלינים 5 ,אגוזים ,מקלות קינמון וקנקן חליטה

קופסא למצה עם חליטת צמחים 5 ,פרלינים 5 ,אגוזים,
מקלות קינמון ,כפית חליטה וקנקן

90

100

ש"ח ו מק"ט ZH002903

קופסא למצה עם חליטת צמחים ,מקלות קינמון 5 ,פרלינים 5 ,אגוזים
ו 2-ממרחים  120גרם

קופסא למצה עם חליטת צמחים 5 ,פרלינים 5 ,אגוזים
ומקלות קינמון וקנקן חליטה

80

70

ש"ח ו מק"ט ZH002905

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ש"ח ו מק"ט ZH002907

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ש"ח ו מק"ט ZH002906

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 28

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

מארז סאן
מכיל שיאון ,יין אדום יבש 750 ,מל' ,מבית יקבי רמת הגולן ,טבלת שוקולד מריר
עם תפוז 70% ,מוצקי קקאו ,דלקונטה .ספיר -צימוק בעטוף שוקולד חלב ,ספיר-
בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,טופז -פרלינים עם מלית קרם אגוזים.

90

ש"ח ו מק"ט ZH003067

מארז נפטון
קורל -קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו ,קורל-
קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד מריר ,יהלום -מגוון נפוליטנים
משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו ,יהלום-
פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,ספיר -קשיו בעטוף שוקולד מריר ,ספיר -אגוזי
מלך בעטוף שוקולד חלב .אופל -שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו ,אופל-
פולי קפה בשוקולד מריר.

100

ש"ח ו מק"ט ZH003065

תמונת המארז

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 29

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

תיק ספורט עם תא לנעליים "23
ובקבוק אלומניום עם פיה נשלפת 0.8L
ש"ח | מק"ט ZH000911

77

סינר צבעוני עם כלים למנגל ,מלחייה
ופלפלייה וצידנית כסא מתקפלת 28
ליטר+תיק אלבד
ש"ח | מק"ט ZH01424

80

תיק ספורט ,רצועת נשיאה ,קורדורה,
 28×32.5×55ס”מ ,בקבוק שתיה מנירוסטה,
פיה עם לולאת מתכת לתפיסה נוחה נפח:
 750מ”ל ,מגבת ספורט
ש"ח | מק"ט ZH000365

100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

כסא נוח מתקפל לים עם ידיות
ש"ח | מק"ט ZH000266

65

כסא נוח עם מטקות משחק
ש"ח | מק"ט ZH003075

90

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב  - 61-100עמ' 30

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך
לפי תקציב ונושא לבקשתך? (החל מ 100-מארזים)
צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

מחירים בתוקף עד 30.6.2019
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

