
המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 נלוות לתלושים

בתקציב עד 20 ש"ח
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 2

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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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 3

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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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 4

דגם טבע

רגעים של אושר

דגם אביב

עץ זית רגע חם ומפנק

דגם העצמה

כוס טרמית

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

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 5

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

שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי, תוספת 2 שח לאריזת צלופן

 ZH003048 12 ש"ח  ו  מק"ט

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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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 6

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

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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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 7

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

סקולנט בעציץ פלסטיק עטוף בנייר קראפט
גודל עציץ 7.5x10 ס"מ

 ZH003556 20 ש"ח  ו  מק"ט עציץ תבלין ביוטה
עציץ פלסטיק, צמחי תבלין בהתאם לקיים במלאי

 ZH003247 20 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ פלסטיק עם צמח תבלין 
צמח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003430 16 ש"ח  ו  מק"ט
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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 8

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

מארז מגנטים קקטוסים
מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

ZH003265 10 ש"ח  ו  מק"ט
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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 9

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

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

ZH003663 20 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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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 10

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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המחירים אינם כוללים מע"מ
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קטלוג מתנות נלוות 2020 - עמוד 11

מארז 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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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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 12

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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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 13

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

ZH01525 20 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 14

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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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 15

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

4 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה
 ZH000046 8ש"ח  ו  מק"ט

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

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

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

ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 16

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
)רוחב כ-7 ס"מ(

10 ש"ח
ZH002011 מק"ט
ZH001600 מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ  רוחב כ-7 ס"מ
ZH001906 20 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003053 ו  מק"ט  ZH01306 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

ה ִפלָּ ה ]*ְיהָֹוה[ ׁשֹוֵמַע תְּ
ָּ ָּרּוְך ַאת ָּה. ב ָּה ְוַתֲחנּון ָאת ְִּפל ׁשֹוֵמַע ת

ֵאל 
כִּי 

ּו, 
ֵנינ

ֲחנּו
 תַּ

קֹול

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ְוִתשְׁ ְֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים בְּ ְִּתַרגְּׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְוִתת ְֻּרָענֻּיֹות ַהמ יֵני פ

ל ִמ
ִמכָּ

ְך, ּו
ֶֶּר ד

 בַּ
ֵרב

אֹו
ב ְו

אוֵֹי
ל-

ף כָּ
ִמכַּ

ֵלנּו 
י לֹום( ְוַתצִּ ְִּסְמֵכנּו ְלשָׁלֹום, ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלשָׁלֹום, )אם חוזר באותו יום מוסיף: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ ם, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁלֹום, ְות

ֵכנּו ְלשָׁלֹו
ֹוִלי

נּו שֶּׁת
ֵתי

בֹו
 ֲא

ֵהי
אלֹ

ֵו ּו 
ֵהינ

ֱאלֹ
ה 

הָֹו
ָך ְי

ָפֶני
ִמְל

צוֹן 
 :ְיִהי ָר

מחזיק מפתחות מעץ – דגם זכרונות
גודל 6×6 ס"מ
ZH003054 מחיר 10 ש"ח ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת
או דגם אחד בלבד
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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 17

פרח סבון ריחני
קיים בשלושה צבעים: תכלת, סגול וורוד.

ZH000028 :מחיר: 7 ש"ח  ו  מק"ט

 סבון חמסה ריחני לרכב בקופסא מעוצבת
ניתן להוסיף כיתוב אישי וכן לוגו
 )המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
 מידה: 6x8 ס"מ

ZH000075 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט

סבון חמסה ריחני לרכב 

ZH000010 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

חג אביב

שמח
חג אביב

שמח

חג אביב
שמח

חג אביב
שמח

חג אביב
שמח

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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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 18

2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'

 ZH000362 15 ש"ח  ו  מק"ט

מידת התחתיות: 9×9 ס"מ
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל וינטג' במילוי 4 אגוזים ו-3 פרלינים

 ZH000431 20 ש"ח  ו  מק"ט
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(

ספל עם תחתית אחת 

 ZH002402 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת התחתית 9x9 ס"מ

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
ספלים לפי הקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 19

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-2 אגוזי מלך

  ZH002338 :20 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב
תוספת של 2 ש"ח לאריזה בצלופן

  ZH001850 :13 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 20

פחית במילוי אדמה וזרעים מסוגים שונים
)הפחית אינה מגיעה עם הצמח אלא עם אדמה 
וזרעים(
גובה הפחית 8.5 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
     ZH001725 :מחיר: 16 ש"ח / מק"ט

2 מארזים מקרטון מעוצבים לפסח במילוי 5 
פרלינים ו-5 אגוזים

ZH01515 20 ש"ח  ו  מק"ט

קופסה אחת מקרטון מעוצבת לפסח
 במילוי 5 אגוזים

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH01522 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת קופסא: 7x7x5.5 ס"מ

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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המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 21

שוקולד בלגי משובח, 65 גרם
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH001955 17 ש"ח  ו  מק"ט

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

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/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/passover


המחירים בתוקף עד 30.6.20

מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

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 מתנות נלוות 2020 - עמוד 22

6 מגנטים וינטג' עם משפטי השראה
מידת המוצר: 9×13 ס”מ, מידת המגנטים: 

8×11 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

  ZH000251 מחיר מבצע: 5 ש"ח  ו  מק"ט

6 מגנטים עם משפטי השראה

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

יום משפחה שמח!

ממשפחת

לוח פח מחיק מתמגנט עם טוש ו-4 מגנטים
12x21 :מידה

   ZH000062 20 ש"ח  ו  מק"ט

לוח מחיק מתמגנט עם טוש מתמגנט
12x21 :מידה

   ZH000024 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פסיפס דגם אביב

דגם ברכות כחול דגם ציפורים

טל. 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

דברים שצריך לזכור...
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שאלה היו    
   הדברים 

     הגדולים

תלמד להנות
מהדברים 

הקטנים,
יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

כדאי ללמוד
מן הפרחים 

לא לקמץ 
בחיוכים

NATURE SMILES WHEN YOU SMILE

כשדפוסים 
נשברים, עולמות 
חדשים מתגלים

w
w
w
.z
ip
or
ha
ne
fe
sh
.c
o.
il

חג אביב שמח!
חג של התחדשות
אביבשגשוג והצלחה

של פריחות

חג אביב שמח!
חג של התחדשות
שגשוג והצלחה

איגרות ברכה מעוצבות לפסח. 
ניתן להוסיף כיתוב אישי וכן לוגו )עלות המיתוג אינה כלולה במחיר(

מידה: 10×14 ס"מ 

   ZH000556 2.5 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים

פנקס מתמגנט מעוצב – 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
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סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום 
לתמונה ודבקיות

מידת הסטנד 10.5×10.5×9 ס"מ, מגיע באריזת קרטון
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH003195 מחיר מבצע 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
 8x6.5 7 ס"מ, לבx7 מידת המחזיקים:  פרח 
ס"מ, חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט
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מחברת
מידות 22x15.5 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002757 16 ש"ח  ו  מק"ט

גרפיטי ישראלי

למה להשתלב

כשאפשר להתבלט? דגם העצמה
דגם זכרונות

מחברת ופנקס פרחים וחיוכים
מחברת 9×18 ס"מ, פנקס 6.5×8.5 ס"מ

  ZH003602 13 ש"ח  ו  מק"ט
מחברת פרחים וחיוכים, מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מחיר מבצע 9 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס פרחים וחיוכים
מידות 6.5x8.5 ס"מ

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002758 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.6.20
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בלוק עם דפים נתלשים
מידת הבלוק 21x14.5 ס"מ

כל הפריטים המצורפים
להמחשה בלבד

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002678 מחיר מבצע 12 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
מידת הפנקס 18.5×13 ס"מ
מגיע באריזת צלופן ללא סרט

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