
המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

המחירים אינם כוללים מע"מ

www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קטלוג 2020
מתנות לפסח
בתקציב עד 30 ש"ח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 2

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם אופניים דגם אוטובוס

דגם ציפורדגם זר פרחים דגם מנדלה

דגם תפוחים

דגם זית

קופסת פח מעוצבת למצה
מידה: 21x21 ס"מ

תוספת של 2 לאריזת צלופן
20 ש"ח

  ZH001625 מק"ט

קופסאות למצה
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 3

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם ציפור

דגם זית

דגם מנדלה

שקית אפיקומן במארז קרפט

ZH001634 20 ש"ח  ו  מק"ט
שקית אפיקומן

ZH000558 16 ש"ח  ו  מק"ט
מידת השקית: 20x33 ס"מ

13x20 מידת המארז

דגם חותמת

דגם זר פרחים
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 4

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

כיסוי למצה במארז קראפט
מידת הכיסוי 34x34 ס"מ, מידת מארז 13×20 ס"מ 

ZH003720 25 ש"ח  ו  מק"ט

כיסוי למצה
מידת הכיסוי 34x34 ס"מ

ZH003721 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם עץ זיתדגם מנדלהדגם זר פרחים
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 5

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט
מידת העציץ 27x9 ס"מ, הצמחים בהתאם לקיים במלאי
  ZH001733 35 ש"ח  ו  מק"ט

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

הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

זה
הזמן
לפרוח
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 6

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

עציץ בטון אובלי עם סקולנט
   ZH003049 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע בכיתובים 
שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

זה
הזמן
לפרוח

סטנד שולחני 

ZH002848 22 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 8×10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע 

בצבעים שונים לפי הקיים במלא, כלי הכתיבה 
המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

עופו
על

עצמיכם
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 7

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז עם 5 פרלינים, 2 תיונים ומקלות קינמון
מידת הקופסא: 16x8 ס"מ

ZH003663 20 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' ו-3 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני 
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

קוביות התה מגיעות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ZH003679 20 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 8

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז עם 3 פרלינים ו-3 אגוזים וערכה 
המכילה 9 מגנטים עם משפטי השראה
מידת כל המגנט: 6×6 ס"מ, מידת 
הקופסא: 8×8 ס"מ
ZH003703 22 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' ומארז עם 3 אגוזים ו-3 פרלינים
ZH003701 22 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 9

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז עם 2 פרלינים ו-2 אגוזים, 7 תיונים ומקלות קינמון
מידת הקופסא: 16x8 ס"מ, מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

ZH003695 25 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג',
3 אגוזים ו-3 פרלינים ומקלות קינמון
הספלים מגיעים בכיתובים וגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מארז 13x17 ס"מ
ZH003698 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 10

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל ספל מעוצב,
7 פרלינים ומקלות קינמון

מארז 13x17 ס"מ
ZH003664 30 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קראפט המכילה 3 קוביות שקיקי תה 
מבית סרמוני וספל וינטג'
גודל קופסא 12.5×10 ס"מ, קוביות התה מגיעות 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ZH003678 25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 11

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

עץ דקל בעציץ פלסטיק
עטוף בבד צבעוני

הבדים מגיעים במבחר גוונים בהתאם לקיים במלאי

    ZH003544 30 ש"ח  ו  מק"ט

צמחי תבלין בעציץ פלסטיק
עטוף בבד צבעוני
הבדים מגיעים במבחר גוונים בהתאם לקיים במלאי
צמחי התבלין בהתאם לקיים במלאי

    ZH003545 20 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 12

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל 

שכיוונו גבוה ופספסו, 
אלא בגלל

שכיוונו נמוך ופגעו! 

מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' 
אחד ו-4 תחתיות
תחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה, 
הספלים מגיעים בכיתובים ובצבעים שונים לפי 
הקיים במלאי, מידת הקופסא: 12×10 ס”מ

  ZH002541 :25 ש"ח   ו  מק"ט

ספל וינטג' ומארז עם חליטת צמחים

  ZH003536 :24 ש"ח   ו  מק"ט

4 תחתיות לתה/קפה וספל אחד
גודל תחתית 9.5x9.5, תחתיות בהתאם לקיים במלאי,

הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

  ZH001228 :20 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 13

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

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

  ZH001806 :20 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה ורצועת נשיאה אלכסונית
4 ליטר

 ZH001735 :25 ש"ח   ו  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק

ZH000175 25 ש"ח    ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 14

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ

מחברת A5 כריכת PU צבעונית רכה
עם 100 דפי שורות, שוליים צבעוניים וסימניית בד

1.2x14.5x21.5 ס"מ

  ZH001860 18 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 15

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

תיק מעוצב
35x44 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן
התיק ניתן למיתוג – המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ZH003193 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם זכרונות

מגבת חוף, עשוייה בד מיקרופייבר בעל כושר ספיגה גבוה
עם הדפס בראש המגבת המגבת מגיעה ארוזה בצלופן

75x124 ס"מ

ZH003217 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם זכרונות
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 16

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל

 ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט
התרמוס מגיע באריזת קרטון לבן
תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

רמקול BT עגול

 ZH003485 30 ש"ח  ו  מק"ט

שקית כותנה לאפיקומן של פסח
מידת השקית 17×23 ס"מ

 ZH01449 16 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 17

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

אורגינייזר מבטון עם  סקולנט בהתאם לקיים במלאי
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

למעט העציץ 

    ZH002672 35 ש"ח  ו  מק"ט
מידות האורגינייזר 7x7x21 ס"מ

צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

סטנד שולחני מבטון עם שעם
 מידת הסטנד 8x6x17 ס"מ
הסטנד מגיע בצבעים שונים,
הפרטים המצורפים להמחשה בלבד

 ZH003034 20 ש"ח  ו  מק"ט

אורגינייזר מבטון 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

    ZH002671 25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 18

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות משחק חשיבה עם דמויות 
וציטטות מההגדה בשקית אורגנזה
מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

ZH01525 20 ש"ח  ו  מק"ט
בשקית כותנה 17x23 ס"מ

ZH01526 28 ש"ח  ו  מק"ט

מארז פח עם הגדה לפסח בגלויות מעוצבות
בגב הגלויות פאזל מנדלה מרהיב

מידת מארז הפח 19x12 ס”מ , מידת הגלויות 11.5x15.5 ס"מ
תוספת של 2 לאריזת צלופן

 ZH001545 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 19

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מתכוני שפים בשקית אורגנזה
ZH002454 20 ש"ח  ו  מק"ט

מתכוני שפים וחרוסת 120 גרם בשקית אורגנזה
ZH002469 30 ש"ח  ו  מק"ט

מתכוני שפים בשקית כותנה
מידת השקית 24×19 ס"מ

ZH002453 28 ש"ח  ו  מק"ט

מתכוני שפים במארז פח
מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ

ZH002452 30 ש"ח  ו  מק"ט
אריזה בצלופן תוספת 2 ש"ח

המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי 
השפים המובילים בארץ וממתכוני משפחות 

העובדים הדרוזיים בציפור הנפש
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 •

מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 20

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

קערית וינטג' במילוי 8 אגוזים ו-4 פרלינים
הקערות מגיעות בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי

ZH000850 23 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מעץ
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ, עציצים לפי הקיים במלאי

ZH001709 25 ש"ח  ו  מק"ט

מארז קרטון מעוצב עם שקית בד 
מעוצבת לאפיקומן ו-4 אגוזים 
מידת שקית האפיקומן 22.5×36 ס”מ
מידת הקופסא  16x14 ס"מ 

 ZH000559 27 ש"ח  ו  מק"ט

דגם רטרו

דגם אושר

דגם העצמה
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 21

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
2 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה

ZH000003 6 ש"ח  ו  מק"ט
4 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה

 ZH000046 8 ש"ח  ו  מק"ט

)מיקס מדגם לפי הקיים במלאי( גודל תחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
4 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

 ZH002183 30 ש"ח  ו  מק"ט
גודל תחתית 9×9 ס"מ

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

דגם קריקטורה

דגם פתגמים
דגם וינטג'

דגם רטרו
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 22

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
4 תחתיות מעץ לתה/קפה בשקית אורגנזה

 ZH002183 30 ש"ח   ו  מק"ט

גודל תחתית 9×9 ס"מ

דגם העצמה דגם זכרונות

קופסא לממו
 מגיעה באריזת קרטון, תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
 גודל 11×11 ס"מ

   ZH002889 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה דגם זכרונות
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 23

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-2 אגוזי מלך 
בקופסת קראפט תואמת

גודל קופסא 12.5×10 ס"מ
מחיר: 27 ש"ח 

 ZH002336 :מק"ט

ספל מעוצב עם חליטת 
צמחים ומקלות קינמון

מחיר: 27 ש"ח

  ZH001903 :מק"ט

ספל  מעוצב עם 3 פרלינים, 2 אגוזים ו-4 
תחתיות לכוסות
  ZH002339 :מחיר: 28 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-2 אגוזים
ZH002338 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט
תחתית 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות 
מקרטון קשיח בציפוי למינציה
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 24

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

2 מארזי קרטון מעוצבים לפסח במילוי 
5 פרלינים ו-5 אגוזים

ZH01515 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת קופסא: 7x7x5.5 ס"מ

דגם אורבן

דגם וינטג'

עציץ סקולנט אחד בסטנד מקרטון 
וסלסלה אחת עם 5 פרלינים

עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסלסלה 
6x13 7.5, מידת הסטנדx7.5

ZH001711 30 ש"ח  ו  מק"ט

מארז פרפר מעוצב במילוי 3 פרלינים ו-2 
אגוזים מידה: 7x11.5 ס"מ

ZH01516 10 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 25

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
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מחזיק מפתחות מעץ
עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ 
רוחב כ-7 ס"מ
  20 ש"ח 
ZH01306 מק"ט
ZH003053 מק"ט
ZH001906 מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז, חוט עור בהתאם לקיים במלאי
ZH001907 ו  מק"ט ZH003052 ו  מק"ט ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת )רוחב כ-7 ס"מ(
ZH002011 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001600 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ – 
דגם זכרונות

גודל 6×6 ס"מ
מחיר 10 ש"ח 

ZH003054 ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת
או דגם אחד בלבד
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 26

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

פחית עם 5 פרלינים ומארז עם 9 מגנטים דגם קריקטורה

ZH002918 28 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 6 אגוזי מלך ומארז עם 9 מגנטים דגם קריקטורה

 ZH002919 25 ש"ח  ו  מק"ט
גובה הפחית 8 ס"מ, מארז מגנטים 8×8, מגנטים 6×6 ס"מ

פחית אחת עם 4 אגוזים ועציץ סקולנט
מידת הפחית: 6.5×7 ס"מ

ZH002915 דגם זית27 ש"ח  ו  מק"ט

דגם גרפיטי
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 27

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

קופסת פרפר עם 5 פרלינים
ומארז עם 9 מגנטים
מארז מגנטים 8×8, מגנטים 6×6 ס"מ

 ZH002978 22 ש"ח  ו  מק"ט

משחקים של פעם בשקית אורגנזה
 דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות
)4 משחקים לפי הקיים במלאי(

  ZH002532 27 ש"ח  ו  מק"ט

משחקים של פעם
דומינו, 5 אבנים, גולות, דוקים
ניתן לקבל 3 מתוך  4 לפי הקיים במלאי

  ZH000774 20 ש"ח  ו  מק"ט

משחקים

של פעם

בקבוק חליטה
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל',

צבעים בהתאם לקיים במלאי
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

  ZH002681 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 28

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

סט מהודר הכולל מחברת A5 כריכת דמוי עור רכה 
עם שוליים צבעוניים
ועט כדורי צבעוני עם אביזרי מתכת
ארוז באריזת מתנה בצבע טבעי
תוספת של 2 לאריזת צלופן

     ZH002780 24 ש"ח  ו  מק"ט

מחצלת אישית צבעונית
מידה: 180 על 90 ס"מ

   ZH000153 23 ש"ח   ו  מק"ט
מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית 
מתנפחת ורצועות נשיאה.
מידה: 88×175

  ZH000125 20 ש"ח   ו  מק"ט מחברת חלון עם שורות
 מידות 10.5x14 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002756 10 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 29

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מגש מעץ למצות. מידת המגש: 21.5×21.5 ס”מ 

ZH000560 30 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה, 
דבקיות ו-8 אגוזי מלך

ZH002979 מחיר מבצע 15 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה, 
דבקיות ו-5 פרלינים

ZH002832 מחיר מבצע 20 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה 
ודבקיות

 ZH003195 מחיר מבצע 10 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הסטנד 10.5×10.5×9 ס"מ, מגיע באריזת קרטון
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 30

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

פנקס מנייר ממוחזר עם עט )ניתן לקבל מיקס 
מהדגמים של סידרה אחת או דגם אחד בלבד(

צבע הפנקס בהתאם לקיים במלאי,
מידה: 10×15 ס”מ

  ZH000103 :10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
 מידת המחזיקים:  פרח 7x7 ס"מ,
לב 8x6.5 ס"מ, חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 31

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 פרלינים
)דגמים לפי הקיים במלאי(
מידת הסלסלה: גובה 7 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ
ZH001632 12 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מקרטון ממוחזר עם 5 פרלינים

ZH002472 12 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מקרטון ממוחזר עם 4 פרלינים

ZH001662 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז 16×8.5 ס"מ

)סרטי הבד לפי הקיים במלאי(

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 אגוזים
)דגמים לפי הקיים במלאי(
מידת הסלסלה: גובה 7 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

ZH002370 10 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס מתמגנט מעוצב – קיים במבחר דגמים – ניתן להוסיף מסר 
אישי ולוגו )המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג(
מידה: 11.5×13.5 ס"מ

ZH000002 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 32

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם טריו
מידה: 20.5x19.5 ס"מ

תחתית לסיר חם ו-4 אגוזים
ZH01465 32 ש"ח  ו  מק"ט

תחתית לסיר חם
ZH01478 30 ש"ח  ו  מק"ט

עובי התחתית 4 מ"מ

תחתית לסיר דגם זית 
20x23 ס"מ

תחתית לסיר דגם נחליאלי 
20x21.5 ס"מ

דגם מנדלה
קוטר התחתית 20 ס"מ

מתנה ריחנית ומפנקת – מגבת רחצה 
68×125 ס”מ עם פרח סבון ריחני

  ZH000168 :33 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 33

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

עציץ פלסטיק עם אדמה באריזת יוטה ומעטפה עם שקית זרעים
    ZH002187 :מחיר: 20 ש"ח / מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים ו-2 מגנטים
      ZH002186 :מחיר: 9 ש"ח / מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים
      ZH002185 :מחיר: 7 ש"ח / מק"ט

זרעים לפי הקיים במלאי
גובה עציץ 12 ס"מ
העציץ עם הצמח להמחשה בלבד
מידת המגנט 6×6 ס"מ, מידת המעטפה 11×9 ס"מ

עציץ סקולנט בסטנד מקרטון עם כיס לגיפט קארד
6x13 עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסטנד

תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH001707 15 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 34

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם פתגמים

דגם העצמה

חג
שמח!

מארז שוקולד 100 גר'
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH000058 12 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-3 פרלינים

ZH01494 30 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' במילוי 4 אגוזים ו-3 פרלינים

ZH000431 20 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-4 אגוזים

ZH01491 26 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים במבחר צבעים ובכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי

צידנית אישית ובקבוק אלומיניום

 ZH001021 46 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית אישית דגם קליפסו
מבודדת חום/קור מבד קורדורה 
וידית נשיאה
מידות: 14x22x25 ס”מ

 ZH000169 25 ש"ח  ו  מק"ט

3 מארזי וינטג' מקרטון מעוצבים 
לפסח במילוי 5 פרלינים, קונפיטורה 

30 גר' ו-5 אגוזים

ZH001536 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 35

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז שוקולד מעוצב בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים\פרלינים בציפוי שוקולד

 ZH003048 12 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 

בציפוי שוקולד\פרלינים

  ZH002864 10 ש"ח  ו  מק"ט
משקל 70 גרם, לפי הקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז

תוספת 2 שח לאריזת צלופן

 ZH003047 13 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 36

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

פחית במילוי 
בוטנים\צימוקים\חמוציות\פרלינים בציפוי שוקולד 70 גרם
גודל הפחית 8.5×8 ס"מ, תוספת 2 שח לאריזת צלופן

   ZH003046 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

פחית אחת עם 4 פרלינים

תוספת של 2 לאריזת צלופן

  ZH002603 :מחיר: 13 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 5 פרלינים
ZH001664 15 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הפחית: 6.5x7 ס"מ
תוספת של 2 לאריזת צלופן

דגם זית

פחית בעיצוב לפסח במילוי 5 פרלינים 
גובה הפחית 8 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

  ZH002916 :מחיר: 16 ש"ח   ו  מק"ט

דגם גרפיטי
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 37

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מיני בונבוניירה בעיצוב לפסח
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן, מידת הקופסא 9.5×9.5 ס"מ

  ZH002914 :מחיר: 14 ש"ח   ו  מק"ט

מארז לפסח במילוי פרלינים/אגוזים/ממרח מתוק 30 גרם

המילוי ניתן לבחירה

מידת הקופסא 7x7x5 ס"מ

  ZH002917 :מחיר: 10 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 38

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

ערכת מגנטים לחיים מאושרים
עם 9 מגנטים קריקטורה

 ZH002036 10 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת מגנטים דגם זכרונות
מכילה 9 מגנטים
ZH003038 10 ש"ח  ו  מק"ט

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
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 39

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

ערכת מגנטים דגם גולדה
ZH003599 10 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת מגנטים דגם גרפיטי
  ZH002690 10 ש"ח  ו  מק"ט

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

ערכת מגנטים דגם קקטוסים
ZH003265 10 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 40

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

ערכת מגנטים עם משפטי השראה
מכילה 9 מגנטים
ZH001847 10 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת מגנטים דגם העצמה
מכילה 9 מגנטים מאויירים

ZH001843 10 ש"ח  ו  מק"ט

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
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 41

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם טבע

רגעים של אושר

דגם אביב

דגם העצמה

כוס טרמית

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

עץ זית רגע חם ומפנק

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


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 בתקציב עד 30 - עמ' 42

www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

מחירים בתוקף עד 30.6.2020

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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