להשארת פרטים לחץ כאן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג מתנות לפסח 2021
בתקציב 61-100

מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר • המחירים לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם

ש"ח

דגמים נוספים ניתן לראות באתר

www.ziporhanefesh.co.il

www.ziporhanefesh.co.il
המחירים בתוקף עד 30.6.2021
מהווה תרומה לקהילה
מינימום להזמנה  500ש”ח ממוצר

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 2

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום לרכישה  500ש"ח ממוצר

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

(לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח)

מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
הקדימו להזמין ולשריין לכם את המתנה שלכם לפסח
אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה VIP-ולהנות ממחירים אטרקטיביים ומהטבות נוספות
וכמובן והכי חשוב לסייע לנו להמשיך להעסיק את היוצרים המיוחדים שלנו ולספק להם מקום עבודה ערכי,
מכבד ומאתגר המממש את הכישורים והפוטנציאל הטמונים בכל אחד ואחת מהם.

אפשרויות ההצטרפות ,ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר www.zih.co.il/vip
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.

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את נוהלי המועדון ,על פי הודעה מראש ובכתב שתימסר לחברי המועדון

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז דיין  -מגש למצה ,כלי לחרוסת עם כפית ,שקית
אפיקומן עם יין  ,375מפצח אגוזים ו 5-אגוזים בקופסא
הכלים עשויים מבמבוק בשילוב מלמין
גודל המגש  22x20ס"מ ,גודל הכלי  19x9x6ס"מ ,גודל
השקית  22x36ס"מ גודל הקופסא  7x7ס"מ

מחיר90 :

ש"ח  /מק"טZH004481 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז ירון70 :
מארז רימונה 95 :ש"ח  /מק"טZH004509 :
מארז ענת 90 :ש"ח  /מק"טZH004510 :
ש"ח  /מק"טZH004485 :

הכלים יהיו זמינים במלאי
מתחילת מרץ

מארז ניקה  -קערה לפסח מבמבוק בשילוב מלמין,
שקית אפיקומן עם יין  ,375מפצח אגוזים 5 ,אגוזים
בקופסא
גודל הקערה  34x34ס"מ ,גודל השקית  22x36ס"מ
גודל הקופסא  7x7ס"מ

מחיר75 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004487 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 4

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז עדי  -מחבת עם שקית אפיקומן ומתכוני שפים
קוטר המחבת  24ס"מ ,מידת הכרטיסים  11.5×15.5ס"מ

מחיר72 :

ש"ח  /מק"טZH004457 :

מארז רינת  -מחבת עם קופסת אוכל תרמית שומרת
חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית 6 ,אגוזים ו7-
פרלינים
קוטר המחבת  24ס"מ ,גודל הקופסא  15×7.5ס"מ,
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי

מחיר73 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004458 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז תמר  -מחבת עם  2ספלי וינטג' 7 ,אגוזים ו 8-פרלינים
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחיר78 :

ש"ח  /מק"טZH004442 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז רחל80 :
מארז דור 95 :ש"ח  /מק"טZH004451 :
מארז שוש 80 :ש"ח  /מק"טZH004455 :
ש"ח  /מק"טZH004450 :

קוטר המחבת  24ס"מ

מארז מיכל  -מחבת עם חליטת צמחים ,מקלות קינמון
ארוכים 7 ,אגוזים ו 8-פרלינים

מחיר75 :

ש"ח  /מק"טZH004448 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז רונית90 :
מארז אפרת 75 :ש"ח  /מק"טZH004447 :
מארז אורית 75 :ש"ח  /מק"טZH004446 :
מארז שיר 78 :ש"ח  /מק"טZH004456 :
ש"ח  /מק"טZH004449 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 6

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז סלנה  -קערה לפסח וקופסא
מעוצבת המכילה בקבוק יין  375מל',
שמן זית  100מל' ,חרוסת  120גר' וכ8-
פרלינים
גודל הקערה  34x34ס"מ ,קופסא
 20x20ס"מ

מחיר90 :

ש"ח  /מק"טZH004506 :

הכלים יהיו זמינים במלאי
מתחילת מרץ

מארז שירן  -קערה לפסח וקופסא מעוצבת
המכילה שוקולד בלגי  65גר' ,חרוסת  120גר',
ממרח מתוק  120גר' ,מפצח אגוזים ו 3-אגוזים
גודל הקערה  34x34ס"מ ,קופסת  20x20ס"מ,
ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

מחיר83 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ש"ח  /מק"טZH004507 :

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 7

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מחיר75 :

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

ש"ח  /מק"טZH004276 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר70 :
מחיר 90 :ש"ח  /מק"טZH004278 :
מחיר 85 :ש"ח  /מק"טZH004273 :
מחיר 70 :ש"ח  /מק"טZH004271 :
מחיר 90 :ש"ח  /מק"טZH004272 :
ש"ח  /מק"טZH004277 :

צידנית משפחתית  27ליטר 2 ,כוסות לקפה
מעוצבות וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים
במלאי ,הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם
לקיים במלאי

מחיר80 :

ש"ח  /מק"טZH004291 :

מארזים דומים ניתן לראות
באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר65 :
מחיר 95 :ש"ח  /מק"טZH004290 :
ש"ח  /מק"טZH004288 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

פינג'אן 4 ,כוסות קפה מעוצבות ו 4-שקיות אישיות של קפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחיר61 :

ש"ח  /מק"טZH004454 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר73 :

ש"ח  /מק"טZH004433 :

מארז מעוצב עם בקבוק יין  750מל',
שמן זית  250מל'
וחרוסת  120מל'

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH000352 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

תרמוס וסקולנט בעציץ עץ

מחיר65 :

ש"ח  /מק"טZH004503 :

בקבוק חליטה וסקולנט בעציץ עץ

מחיר65 :

ש"ח  /מק"טZH004504 :

 4כוסות קפה מעוצבות וסקולנט בעציץ עץ

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004502 :

התרמוסים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי.
בקבוקי החליטה מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי ,הכוסות
מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי ,מידת העציץ ללא הצמח
 13.5x13.5ס"מ ,הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 10

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

גודל הקופסא עם העציץ  10.3x10.3x8ס"מ ,גודל הקופסא עם הפרלינים
 10.5x10.5x4ס"מ .הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה ,הצמחים
מגיעים בהתאם לקיים במלאי.
התרמוסים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים
שונים בהתאם לקיים במלאי ,הכוסות מגיעות
בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי.

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
ממוצר
ו7-ש"ח
1000
לרכישה
 1.3.2021ועד
מתאריך
פרלינים
סקולנט
מינימוםפח עם
פסחקופסאות
מעוצבות ,סט
כוסות קפה
2

מחיר61 :

ש"ח  /מק"טZH004498 :

סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור עם
נירוסטה איכותית פנימית ,סט קופסאות פח עם סקולנט ו 7-פרלינים

מחיר65 :

ש"ח  /מק"טZH004496 :

בקבוק חליטה ,סט קופסאות פח עם סקולנט ו 7-פרלינים

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004490 :

סט קופסאות פח עם סקולנט ,יין  750מ"ל ,ו 7-פרלינים

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004492 :

 4כוסות קפה מעוצבות ,סט קופסאות פח עם סקולנט ו 7-פרלינים

מחיר75 :

ש"ח  /מק"טZH004499 :

סט קופסאות פח עם סקולנט 7 ,פרלינים ותרמוס

מחיר70 :

דגם

דגם

ש"ח  /מק"טZH004489 :

אופ
ניים

לב

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז חופית  -המכיל מגש לפיצה משפחתית ,גלגלת
לחיתוך ,שמן זית  250מל' 2 ,מגבות מטבח ,תערובת
לפיצה וחרוסת  120גר'
קוטר המגש  33ס"מ

מחיר90 :

ש"ח  /מק"טZH004359 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר65 :
מחיר 75 :ש"ח  /מק"טZH004265 :
מחיר 82 :ש"ח  /מק"טZH004264 :
מארז חלמיש 70 :ש"ח  /מק"טZH004360 :
ש"ח  /מק"טZH004266 :

מארז יעל  -מחבת עם מגבת מטבח ,כף עץ 9 ,אגוזים ו 7-פרלינים
קוטר המחבת  24ס"מ ,המגבות מגיעות בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחיר75 :

ש"ח  /מק"טZH004445 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר73 :
מארז רות 95 :ש"ח  /מק"טZH004443 :
ש"ח  /מק"טZH004444 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז דליה  -שקית לאפיקומן עם בקבוק
לחליטה אחד ,חרוסת  120גר' 3 ,פרלינים,
חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית  22x36ס"מ

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004353 :

מארזים דומים ניתן לראות
באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז הרדוף70 :
ZH004355

ש"ח  /מק"ט:

מארז שמיר  -שקית לאפיקומן עם יין  375מ"ל ,חרוסת  120גר',
 5אגוזים ,נפוליטנים ומפצח אגוזים
מידת השקית  22x36ס"מ

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004423 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז שלהבת68 :
מארז רותם 65 :ש"ח  /מק"טZH004424 :
מארז דניאל 75 :ש"ח  /מק"טZH004459 :

ש"ח  /מק"טZH004421 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז נרקיס  -שקית לאפיקומן עם ספל וינטג' אחד ,כפית חליטה,
 5פרלינים ,חרוסת  120גר' ,חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית  22x36ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים ,בהתאם לקיים במלאי

מחיר65 :

ש"ח  /מק"טZH004382 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז חמניה63 :

ש"ח  /מק"טZH004361 :

מארז סמדר  -שקית לאפיקומן עם שמן זית  250מל' ,חרוסת
 120גר' ,קופסת פרפר עם  5פרלינים,
חליטת צמחים ,כפית חליטה ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית  22x36ס"מ

מחיר78 :

ש"ח  /מק"טZH004387 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז סייפן68 :
מארז סיגלון 65 :ש"ח  /מק"טZH004385 :
מארז אדר 80 :ש"ח  /מק"טZH004348 :
מארז אביב 67 :ש"ח  /מק"טZH004347 :
ש"ח  /מק"טZH004386 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז עם  4ספלי וינטג' וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
גודל הקופסא  20x20ס"מ,
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ 17x15-ס"מ

מחיר90 :

ש"ח  /מק"טZH004412 :

סקולנט בעציץ עץ ויין  750מ"ל
מידת העציץ ללא הצמח  10×20ס"מ

מחיר70 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004417 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז שביט שחור
קופסת פח המכילה :גולד -בונטה פרלין מריר עם קרם וניל ושברי
פקאן סיני ,ספיר -פרליני בונטה שוקולד חלב עם קרם קרמל ,ספיר-
בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,ספיר  -קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות
שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,טופז -תערובת קוקוס בעיטוף
שוקולד חלב ושוקולד לבן.

מחיר75 :

ש"ח  /מק"טZH004469 :

מארז שביט לבן
קופסת פח  Lהמכילה :גולד -פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים
ושני אגוזי לוז שלמים ,גולד -פרלין בונטה מריר עם קרם וניל
ושברי פקאן סיני ,סילבר -שקד בעיטוף שוקולד חלב ,מובזק
באבקת סוכר ,סילבר -לוז בעיטוף שוקולד חלב ,מובזק באבקת
קינמון ,ספיר -קוקוס בעיטוף שוקולד מריר ,טופז -שקד בעיטוף
שוקולד לבן ובנגיעות טרמיסו ,טופז -תערובת צימוק בעיטוף
שוקולד חלב ושוקולד לבן.

מחיר100 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004467 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 16

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

בקבוק חליטה וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי ,מידת העציץ ללא הצמח
כ 17x15-ס"מ

מחיר70 :

ש"ח  /מק"טZH004416 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר70 :
מארז תבור 94 :ש"ח  /מק"טZH004439 :
ש"ח  /מק"טZH004415 :

קנקן חליטה ,וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
תכולת הקנקן  1100מ"ל ,העציצים מגיעים
בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי ,מידת העציץ ללא
הצמח כ 17x15-ס"מ

מחיר70 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ש"ח  /מק"טZH004414 :

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
סט המורכב מ 2-קופסאות אוכל תרמיות
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית,
תרמוס ,חרוסת  120גר' ו 8-אגוזי מלך
מידת הסט  13.5x15ס"מ,
קופסאות האוכל והתרמוסים מגיעים בצבעים
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחיר72 :

ש"ח  /מק"טZH003946 :

מארזים דומים ניתן לראות
באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מחיר72 :

ש"ח  /מק"טZH003956 :

ווק עם  2מגבות מטבח ,שמן זית  250מל' וכף עץ
מידת הווק  28ס"מ

מחיר81 :

ש"ח  /מק"טZH004270 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז שיקמה67 :
מארז שיבולת 80 :ש"ח  /מק"טZH004408 :
מחיר 70 :ש"ח  /מק"טZH004269 :
ש"ח  /מק"טZH004409 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז אסיף  -ווק עם יין  375מ"ל ,שוקולד בלגי ,ממרח מתוק  120גר',
חרוסת  120גר' ,וכ 10-אגוזי מלך
קוטר הווק  28ס"מ

מחיר90 :

ש"ח  /מק"טZH004019 :

מארז אמנון  -ווק עם יין  375מ"ל ,שמן זית  100מל' ,ממרח מתוק  120גר',
חרוסת  120גר' 3 ,ממרחים מתוקים  30גר' וכ 10-אגוזי מלך
קוטר הווק  28ס"מ ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

מחיר100 :

ש"ח  /מק"טZH004018 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז תאנה93 :
מארז גפן 100 :ש"ח  /מק"טZH004050 :
מארז אורן 93 :ש"ח  /מק"טZH004006 :

ש"ח  /מק"טZH004004 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז יעל  -מגש לפיצה משפחתית ,גלגלת לחיתוך ,יין  375מ"ל,
שמן זית  250מ"ל ,חרוסת  120גר' ו 10-פרלינים וכ 12-אגוזי מלך
קוטר המגש  33ס"מ

מחיר100 :

ש"ח  /מק"טZH004076 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז דוריאן100 :

ש"ח  /מק"טZH004058 :

מארז לוטם  -מגש לפיצה משפחתית ,גלגלת לחיתוך,
 4ספלי וינטג' 5 ,פרלינים ו 5-אגוזי מלך
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
קוטר המגש  33ס"מ

מחיר80 :

ש"ח  /מק"טZH004083 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז אלון93 :

ש"ח  /מק"טZH004015 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז אשל  -קופסא מעוצבת המכילה בקבוק יין  375מל',
שמן זית  100מל' ,חרוסת  120גר' וכ 8-פרלינים
קופסא  20x20ס"מ

מחיר65 :

ש"ח  /מק"טZH004024 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז חורש95 :
מארז ורד 67 :ש"ח  /מק"טZH004357 :
מארז בר 95 :ש"ח  /מק"טZH004025 :
מארז אשל 65 :ש"ח  /מק"טZH004024 :
מארז כרמל 75 :ש"ח  /מק"טZH004082 :
ש"ח  /מק"טZH004071 :

מארז חרוב  -קנקן לחליטה ומארז המכיל
חליטת צמחים 2 ,ספלי וינטג' ומקלות קינמון
מידת המארז  20x20ס"מ ,הספלים מגיעים
בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן  1100מ"ל

מחיר80 :

ש"ח  /מק"טZH004072 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זית
מארז קיסוס  -קופסת פח למצות עם חליטת צמחים ,חרוסת
 120גר' ,מיניבונבוניירה ,מקלות קינמון וקנקן חליטה
מידות הקופסא  20x20ס"מ

דגם ציפור

מחיר85 :

ש"ח  /מק"טZH004400 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז רוזמרין75 :
מארז פלג 68 :ש"ח  /מק"טZH004429 :

ש"ח  /מק"טZH004401 :

מארז ניצן  -קופסא למצות מעוצבת המכילה שוקולד בלגי  65גר',
חרוסת  120גר' ,ממרח מתוק  120גר' ,מפצח אגוזים ו 3-אגוזים
קופסת פח  20x20ס"מ ,אריזה בצלופן בתוספת  ,₪ 2ניתן לבחור
את דגם הקופסא בהתאם לדגמים הקיימים,
ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

מחיר70 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004427 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

ניתן לבחור את דגם המארז  -אחד
מתוך שלושת העיצובים המצורפים

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז המכיל  6קוביות תה בטעמים שונים
מבית סרמוני 2 ,ספלי וינטג' ,ממרח מתוק
 120גרם וחרוסת  120גרם
גודל מארז  20x20ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003677

מארז המכיל שמן זית  250מל' ,שוקולדים בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים,
 2קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וחרוסת  120גרם
גודל מארז  20x20ס"מ ,שקיקי התה מגיעים בטעמים שונים
בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003691

70

70

מארז המכיל שמן זית  250מ"ל ,מארז
יוקרתי של  20שקיקי תה מבית סרמוני ,מיני
בונבוניירה וחרוסת  120גרם
גודל מארז  20x20ס"מ ,מארז התה בהתאם
לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003674
ש"ח ו מק"ט ZH003672

77
65

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

ניתן לבחור את דגם המארז  -אחד
מתוך שלושת העיצובים המצורפים

מארז עם חרוסת  120מל' ,חליטת פירות ,מקלות
קינמון ,מארז יוקרתי המכיל  20שקיקי תה מבית
סרמוני וקנקן לחליטה
מידת הקופסא  17.5×13.5ס"מ ,ממרחים וחליטות
לפי הקיים במלאי ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003709

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז המכיל  6קוביות תה בטעמים שונים מבית סרמוני 2 ,ספלי
וינטג' ,ממרח מתוק  120גרם ,חרוסת  120גרם וקנקן לחליטה
גודל מארז  20x20ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003708

90

80

מארז המכיל  20שקיקי תה במארז יוקרתי מבית
סרמוני ,שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים ,חרוסת  120גרם וקנקן
לחליטה
גודל מארז  20x20ס"מ ,מארז התה בהתאם לקיים
במלאי ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003705
ש"ח ו מק"ט ZH003706

80
100

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים
קופסת פח למצה המכילה מארז יוקרתי של 20
שקיקי תה מבית סרמוני ,שמן זית  250מ"ל ,מיני
בונבוניירה וחרוסת  120גרם
מארז התה בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003673

קופסת פח למצה המכילה שמן זית  250מל' ,שוקולדים
בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\
פרלינים 2 ,קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וחרוסת  120גרם
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003690

87

77

קופסת פח למצה המכילה  2מארזי תה יוקרתיים
המכילים  20שקיקים מבית סרמוני ,חרוסת  120גרם,
וממרח מתוק  120גרם
ממרח מתוק ומארז התה בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003671

75

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

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

דגם זית

מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זר פרחים

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

70

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

דגם ציפור

דגם מנדלה

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

80
80

70

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים
קופסת למצה מעוצבת עם חליטת צמחים ,מארז שוקולד
בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד
וקנקן לחליטה
שוקולדים  70גרם לפי הקיים במלאי ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003718

קנקן לחליטה ,קופסת פח למצה המכילה שקיקי תה מבית סרמוני,
מארז שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים
בציפוי שוקולד\פרלינים וחרוסת  120גרם
ממרח מתוק ומארז התה בהתאם לקיים במלאי ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003704

90

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

78

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

קופסת פח  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
קופסת פח למצות עם מארזי שוקולד בטעמים שונים ,רוטב פיקנטי
 280מל' 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם
קופסת פח למצות עם שמן זית  250מל' 2 ,ממרחים
מתוקים  120גרם ,מיניבנבוניירה ,קופסא עם  9מגנטים
ש"ח ו מק"ט ZH002128

90

(קופסת מגנטים  8x8ס"מ ,מגנט  6x6ס"מ ,מיניבנבוניירה בהתאם
לקיים במלאי ,תערובת בהתאם לקיים במלאי)

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

65

ש"ח ו מק"ט ZH002955

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

80

ש"ח ו מק"ט ZH002954

שוקולדים  70גרם וממרחים לפי הקיים במלאי ,תוספת  2ש"ח לאירוז בצלופן

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר,
 2תערובות לבישול ,יין  750מל' ורוטב פיקנטי  280מל'

100

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

ש"ח ו מק"ט ZH003629

גודל המארז  35x22ס"מ,
תערובות בטעמים שונים
בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל  2ספלי וינטג' ,חרוסת  120גרם ,ממרח מתוק
 120גרם ,מקלות קינמון ,חליטת צמחים ומארז שוקולד
בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד
ש"ח ו מק"ט ZH003627

80

מתנה לפסח במארז קרטון מעוצב המכיל  4ספלי וינטג',
חליטת צמחים ומארז שוקולד בטעמים שונים

75

ש"ח ו מק"ט ZH003634

מארז המכיל  4ספלי וינטג' ,מארז נפוליטנים וחרוסת  120גר'
ש"ח ו מק"ט ZH003631
גודל המארז  22×35ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים
במלאי ,ממרחים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

75

יין  750מל' במארז מעוצב
ועציץ מלבני מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"מ
(עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002108

85

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז עץ עם חרוסת  120גרם 2 ,ספלי וינטג' במילוי  5פרלינים
ו 5-אגוזים ,מארז מגנטים ,מארז חליטת צמחים ומארז שוקולד
בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ ,הספלים מגיעים בצבעים
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי ,מידת מארז המגנטים
 8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ

מבצע 90
מבצע  65ש"ח ש"ח ו מק"ט ZH003613
ש"ח ו מק"ט ZH003610

מארז עץ עם יין  375מל' ,שמן זית  250מל' ו 2-תערובות לבישול
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ
התערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

מבצע 84
מבצע  68ש"ח ו מק"ט ZH003612
ש"ח ו מק"ט ZH003311

מארז עץ עם  2ספלי וינטג' במילוי  5פרלינים
ו 5-אגוזי מלך ,מארז חליטת צמחים ומארז
שוקולדים בטעמים שונים
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ ,הספלים מגיעים
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מבצע 68
מבצע  77ש"ח ו מק"ט ZH003539
ש"ח ו מק"ט ZH003538

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז המכיל קנקן לתה  1100מל' 2 ,חליטות צמחים,
כפית חליטה ,מקלות קינמון ו 2-מארזי וינטג' במילוי
ממרח מתוק  30גרם ו 5-פרלינים
גודל המארז  19x25ס"מ ,חליטות ע"פ הקיים במלאי

95

מארז המכיל קנקן לתה  1100מל' 2 ,חליטות
צמחים ,מקלות קינמון ו 2-מארזי וינטג' במילוי
ממרח מתוק  30גרם ו 5-פרלינים
גודל המארז  19x25ס"מ ,חליטות ע"פ הקיים במלאי

82

ש"ח ו מק"ט ZH003656

מארז מכיל קנקן לתה  1100מל' ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון 2 ,מארזי וינטג' במילוי  5אגוזים
ו 5-פרלינים ,ממרח מתוק  120גרם וחרוסת  120גרם
גודל המארז  19x25ס"מ ,חליטות ע"פ הקיים במלאי

92

ש"ח ו מק"ט ZH003657

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ש"ח ו מק"ט ZH003658

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 31

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

ניתן לבחור את דגם המארז מתוך
העיצובים הקיימים

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז המכיל  3חליטות פירות ,יין  187מל' ו2-
ספלים וינטג'
גודל הקופסא  20x20ס"מ ,הספלים מגיעים
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
חליטות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

80
 100ש"ח ו מק"ט ZH003513
ש"ח ו מק"ט ZH003512

דגם ו

ילאג'

דגם זי

דגם א

ת

ופניים

מארז המכיל בקבוק יין  375מל' ,בקבוק חליטה
 5שקיקי תה מבית סרמוני ,חרוסת ומקלות קינמון
גודל מארז  25x19ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003689
ש"ח ו מק"ט ZH003618

90
100

דג

ם זית

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

דגם א

וטובס

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 32

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל יין  375מל' ,מקלות קינמון ,חליטת צמחים,
חרוסת  120גרם וקנקן לחליטה
גודל המארז  25x19ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003711
ש"ח ו מק"ט ZH003712

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז המכיל  2ספלי וינטג',חרוסת  120גרם 20 ,שקיקי
תה מבית סרמוני וקנקן לחליטה
גודל מארז  20x20ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003715
ש"ח ו מק"ט ZH003714

90
95

90
85

קופסת קראפט עם  2ספלים וינטג' ,חליטת צמחים,
מארז מגנטים וקנקן לחליטה
גודל קופסא  20x20ס"מ ,ספלים מגיעים בצבעים
וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת מארז המגנטים  8×8ס"מ ,מידת המגנטים 6×6
ס"מ ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH003716
ש"ח ו מק"ט ZH003713
ש"ח ו מק"ט ZH003717

80
75
90

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 33

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

ניתן לבחור את דגם המארז -
אחד מתוך העיצובים המצורפים

מארז המכיל חליטת צמחים ,חרוסת  120גרם ,ממרח
מתוק  120גרם ,מיניבונבוניירה ומארז עם  9מגנטים
גודל הקופסא  20x20ס"מ ,חליטות וממרח מתוק בהתאם
לקיים במלאי ,מידת מארז המגנטים  8×8ס"מ,
מידת המגנטים  6×6ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003652
ש"ח ו מק"ט ZH003651

72
75

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מארז המכיל יין  375מל' ,שמן זית  250מל'
ו 2-תערובות לבישול
גודל המארז  25x19ס"מ ,תערובות
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003617
ש"ח ו מק"ט ZH003619

מארז המכיל בקבוק יין  375מל' 20 ,שקיקי תה מבית סרמוני,
חרוסת  120גרם ,ממרח מתוק  120גרם ומקלות קינמון
גודל המארז  25x19ס"מ ,מארז התה והממרח המתוק מגיעים
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח ו מק"ט ZH003686
ש"ח ו מק"ט ZH003687
ש"ח ו מק"ט ZH003688

80
80

75
85
80

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 34

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

קופסת קרטון מעוצבת עם  4ספלי וינטג' וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן  1100מ"ל
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי
מידת הקופסא 20x20 :ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003667
ש"ח ו מק"ט ZH003661

80
80

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דג

ם זית

דגם א

ו
טובוס

מארז המכיל  2תערובות לבישול,
שמן זית  250מל' ו 12-אגוזי מלך
גודל הקופסא  20x20ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003511
ש"ח ו מק"ט ZH003505

68
70

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 35

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

70

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 36

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מינימום
מעוצבת פסח
 1.3.2021ועד
מתאריך
שקית אפיקומן
למצה עם
קופסת פח
ו 2-ממרחים מתוקים (ממרחים לפי הקיים במלאי)
מידת הקופסא 21x21x5.5 :ס"מ
מידת השקית 20x33 :ס"מ

63

ש"ח ו מק"ט ZH001630

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

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

65

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 37

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

סלסלה עם בקבוק חליטה ,חליטת פירות 2 ,מארזי
שוקולד בטעמים שונים :צימוקים/חמוציות/בוטנים
בציפוי שוקולד/פרלינים 4 ,אגוזי מלך ו 4-פרלינים

מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

גודל סלסלה  14×18ס"מ' שוקולדים  70גרם וחליטת פירות
בהתאם לקיים במלאי

90

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

100

ש"ח ו מק"ט ZH002995

ש"ח ו מק"ט ZH002989

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 38

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 39

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 40

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 41

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

80

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 42

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 43

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

מבצע 63

ש"ח | מק"ט ZH002418

מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,ספל מעוצב עם חליטה ומקל
קינמון וקופסת פרפר עם  5פרלינים

מבצע 72

ש"ח | מק"ט ZH002417

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

מבצע 75

ש"ח | מק"ט ZH002419

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

מבצע 68

ש"ח | מק"ט ZH002421

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 44

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

עציץ מלבני מעץ עם צמח סקולנט 4 ,קופסאות עם  5אגוזים5 ,
פרלינים ,ממרח מתוק  30גרם ו 5-נשיקות
מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"מ,
צמחים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הקופסאות  7x7x5ס"מ

עציץ מלבני מעץ עציץ סקולנט 3 ,מארזי וינטג'
מקרטון עם  5פרלינים 5 ,אגוזים וקונפיטורה  30גר'.

80

מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"מ,
צמחים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הקופסאות  7x7x5ס"מ

67

ש"ח ו מק"ט ZH001717

ש"ח ו מק"ט ZH001718

דגם אורבן

עציץ מלבני מעץ עציץ סקולנט ,יין  375מל',
שמן זית  250מל'.
עציצים לפי הקיים במלאי

מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 45

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
קערה לסלט עם שמן זית  250מל' ,ממרח פלפלים ,תערובת
לשקשוקה  /לגבינות וסלט ,ו 11-אגוזי מלך
(קערה  10×21ס"מ וממרח  200גרם ,דגמים בהתאם לקיים במלאי)
ש"ח ו מק"ט ZH002241
מחיר מבצע

70

דגם זה ניתן לספק מתחילת
חודש מרץ

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 2 ,ממרחים ,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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 46

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
כלי לחרוסת מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסא
מעוצבת ועציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ  10×8ס"מ ,העציץ מגיע בצבעים שונים
לפי הקיים במלאי ,הסקולנט לפי הקיים במלאי ,הכלי
מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי ,מידת
הכלי לחרוסת  11x7.5ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH003647

68

דגמים נוספים לבחירה:

אושר
מזל
בריאות

מארז עם עץ השפע 4 ,חליטות פירות

70

ש"ח | מק"ט ZH001579

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

תתרגשו גם
מהדברים
הקטנים

מארז עם עץ השפע בעציץ קרמי ,שמן זית
איכותי  250גר' במארז פח ,חליטת צמחים,
 2ממרחים מתוקים  100גר'

102

ש"ח | מק"ט ZH001676

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 47

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

62

62

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

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

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

65

דגם וינטג'
מידה 19.7x20.5 :ס"מ
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

דגם מנדלה
קוטר התחתית  20ס"מ

תחתית לסיר דגם זית
 20x23ס"מ

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 48

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

 90ש"ח ו

מק"ט ZH002477

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

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 49

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 50

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

מחיר מבצע 86

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

מחיר מבצע 90

ש"ח ו מק"ט ZH002965

מארז שפע המכיל יין אדום  375מ"ל ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים ומארז
נפוליטנים

מחיר מבצע 81

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 •

מחיר מבצע 77

ש"ח ו מק"ט ZH002966

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 51

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם זה ניתן לספק מתחילת
חודש מרץ

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין,
יין  750מ"ל 5 ,פרלים 5 ,אגוזים

מחיר מבצע 57

ש"ח ו מק"ט ZH002476

מגש לעוגה ויין  750מ"ל

49

ש"ח ׀ מק"ט ZH01493
מחיר מבצע
גודל  14.5x39.5ס"מ

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

70

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

70

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 52

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

62

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

65

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

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 53

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זה ניתן לספק מתחילת
חודש מרץ

קיימים מארזים בקערת סלט
ש"ח
החל מ-

62

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

70

ש"ח ו מק"ט ZH001677

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

70

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

קערת סלט ,יין  350מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,ממרח
מתוק לפי הקיים במלאי 7 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח | מק"ט ZH001285

90

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 54

דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

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

90

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

100

ש"ח ו מק"ט ZH002903

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

80

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

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 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 55

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

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

77

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

67

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

65

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

90

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב  - 61-100עמ' 56

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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 30.6.2020
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

