
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

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

www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר • המחירים לא כולל  מע"מ, מיתוג ומשלוח

להשארת פרטים <<

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

הּו טוֹב - חג אביב שמח ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצֹמַח ַמׁשֶ

קטלוג מתנות לפסח 2022
בתקציב עד 30 ש"ח

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav


שמחים לספר לכם שהתחדשנו באתר חדש ללקוחות פרטיים ובחנות בוטיק בעוספיא
באתר החדש תוכלו למצוא מתנות מדהימות מאנשים בעלי מוגבלויות וגם מתנות

מיוצרים ישראליים ועמותות נוספות.
עלות השובר אינה כוללת את עלות המשלוח.

 השנה תוכלו לפנק בפסח את העובדים בגיפט קארד 
המקנה 50% הנחה באתר החדש ללקוחות פרטיים www.zih-gallery.com וב-

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/3tYtvI7


תעסוקתי  אירגון  הינה  הנפש  ציפור  עמותת 
מיוחדים  צרכים  בעלי  יוצרים  המעסיק  חברתי, 

מהמגזר הדרוזי, הערבי והיהודי. 

היוצרים במרכז לוקחים חלק בעיצוב, ייצור פיתוח 
שונים,  עבודה  בסוגי  ומתמחים  המוצרים  ואירוז 

המתאימים לכישוריהם וליכולתם.

תכשיטנות,  וכוללות  מגוונות  במקום  הסדנאות 
על  הדפסות  תפירה,  לייזר,  חיתוכי  בטון,  נגרות, 

מגוון רחב של חומרים ועוד.

יוצר לעבוד  מגוון האפשרויות הרחב מאפשר לכל 
ליכולותיו  המתאימה  ומאתגרת,  מכבדת  בעבודה 
לכל  לאפשר  היא  השאיפה  כאשר  התעסוקתיות, 
של  האפשר  ככל  רב  במספר  להתנסות  אחד 

עבודות ומתוכן לבחור את האחת המתאימה לו.

בעבודה  לעבוד  האפשרות  כי  מאמינים  אנו 
רבות  תורמת  עובד  לכל  אישית  המותאמת 
העצמי  ולביטחון  לדימוי  הערך,  לתחושת 
מירב  את  ביטוי  לידי  להביא  אחד  לכל  ומאפשרת 

הכישורים והפוטנציאל הטמונים בו.

עבודה  בסביבת  עובדים  בעמותה  היוצרים 
תפקוד  ברמת  אנשים  המשלבת  ומכילה,  בריאה 
מוגבלויות  בעלי  אנשים  עם  ביחד  נורמטיבית 
יצרניים  נורמטיביים  עבודה  תנאי  המאפשרת 

ויצירתיים.

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/3tYtvI7


יום גיבוש מרתק וייחודי בעוספיא
יום גיבוש לעובדים ולקבוצות הכולל סיור במפעל, שיתן לכם הצצה נדירה לעולם היצירה של אנשים בעלי מוגבלויות, אשר למרות מוגבלותם, 

מצליחים לייצר מוצרים מרהיבים הנמכרים בחנויות אומנות ישראלית וברשתות מובילות.
 סיור במחלקות השונות - תכשיטנות, בטון, נגרייה, תפירה ועוד. היוצרים במחלקות ישתפו אתכם בתהליך היצירה,

תוכלו ליצור עמם אינטראקציה, לשאול שאלות ולהבין קצת יותר את תהליך העבודה.
 לאחר הסיור יערך שיח מרגש עם איריס, מייסדת העמותה, על סיפור ההצלחה של המרכז, הקשיים בדרך, ההווי במקום, הערכים והחזון. 

אחר השיחה ניתן יהיה לרכוש בגלריה מתנות מרהיבות, במחירים שלא תמצאו בשום מקום, המשלבות את תוצרת המרכז 
עם מוצרים של מעצבים ישראליים ועמותות נוספות.

הפעילות במקום הכוללת סיור, שיחה, שתייה חמה וכיבוד קל הינה לקבוצות של מינימום 15 משתתפים ומקסימום 50 משתתפים, ובעלות של 300 ש"ח + מע"מ 
 לכל הקבוצה. ניתן להזמין סדנאות לקבוצות בכל אחד מתחומי העשייה במקום, סדנת בטון, סדנת עץ וסדנת תכשיטנות.

 ניתן לשלב פעילויות נוספות באזור - סדנה להכנת גבינות, סיור ברובע העתיק של עוספיא והסברים מרתקים אודות העדה הדרוזית, 
אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה בשרית כשרה כמיטב המסורת הדרוזית.

ניתן לרכוש למשתתפים שובר מתנה שיאפשר קנייה בחנות הגלרייה בסכום כפול מעלות השובר

אנו מבטיחים לכם חוויה עוצמתית, פותחת לב, שתלווה אתכם עוד הרבה זמן, גם אחרי שתעזבו את המקום.

חדש בציפור הנפש

www.zih-gallery.com

לקוחות משתפים  <<לסרטון על ציפור הנפש  <<לפרטים, בירורים ותיאומים <<

טל’ 074-7585344  ו  050-223-3616  ו  ziporgallery@zih.co.il  ו  אבא חושי, עוספיא בכניסה ליד תחנת הדלק פז  

https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/gibush-rav
https://bit.ly/story-rav
https://bit.ly/cust-rav
https://bit.ly/new_rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 5

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

22 ש"ח
  ZH001625 מק"ט

קופסאות למצה

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 6

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קערה לפסח מבמבוק בשילוב מלמין
גודל  34x34 ס"מ

     ZH004476 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין
גודל 14.5x39.5 ס"מ

     ZH01498 :מחיר: 20 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 7

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין
גודל  22x20 ס"מ

     ZH004475 :מחיר: 20 ש"ח / מק"ט

כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק 
בשילוב מלמין
גודל 19x9x6 ס"מ

     ZH004477 :מחיר: 20 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 8

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שקית לאפיקומן במארז קראפט
מידת השקית 22x36 ס"מ, מידת מארז 13×20 ס"מ

ZH005034 20 ש"ח  ו  מק"ט
שקית לאפיקומן

ZH005035 16 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זר
דגם מנדלה

דגם זית דגם מדבר

דגם ציפור

דגם לגעת באושר

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 9

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כיסוי למצה במארז קרטון
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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 10

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם ציפור

דגם זית

דגם מנדלה

שקית אפיקומן במארז קרטון

ZH001634 22 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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 11

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

ZH01525 22 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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 12

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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
24x16.5 מידת השקית

ZH002453 30 ש"ח  ו  מק"ט

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 13

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז שקד: שקית כותנה עם 5 פרלינים, 6 אגוזים
וחליטת צמחים

גודל השקית 24x17 ס"מ

     ZH004395 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004397 :מארז צפצפה: 30 ש"ח / מק"ט

ZH004395 :מארז שקד - מק”ט

מארז תומר מכיל שקית כותנה עם 5 פרלינים, 5 אגוזים
ומשחק סודוקו המורכב מ-5 משחקים

גודל השקית 24×17 ס"מ

     ZH004440 :מחיר: 23 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 14

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004682 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט
  העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

 ראנר מעוצב

ZH004879 :20 ש"ח / מק"ט 
גודל הראנר 50x24 ס"מ

https://bit.ly/passover-rav
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https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 15

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

אגרטל מזכוכית חומה ואקליפטוס מלאכותי

    ZH004974 :מחיר 25 ש"ח / מק"ט
גודל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, האגרטלים מגיעים 
בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים 
מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי,
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

עציץ אחד מפח וצמח סקולנט

     ZH004646 :מחיר מבצע: 28 ש"ח  / מק"ט
גודל הקופסא 10.3x10.3x8 ס"מ,

הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי, הקופסאות מגיעות בדגמים 
שונים לפי הקיים במלאי 

דגם אופניים

דגם לב

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 16

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית

 ZH002666 22 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

רגעים קטנים של אושרדגם קקטוסיםדגם משהו חדש דגם Lifeדגם העצמה דגם לגעת באושר עץ

https://bit.ly/passover-rav
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https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 17

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסת פח עם 6 נפוליטנים
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004470 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

קופסת פח עם סבון זית
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004472 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 18

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

לוח מחיק מתמגנט מאלומיניום עם טוש מתמגנט
15x20 :מידות

  ZH003761 18 ש"ח  ו  מק"ט

דגם קריקטורה

דברים
  שצריך לזכור...

דגם זכרונות דגם העצמה-טוב לעוף דגם לגעת באושר דגם לייף

לוח תכנון שבועי

מידה: A4 , כולל 50 דפים 
המחיר מתייחס לכמות של 100 יחידות

מחיר: 20 ש"ח / מק"ט: 
 ZH003897

לוח תכנון שבועי

מידה: A3 , כולל 50 דפים 
המחיר מתייחס לכמות של 100 יחידות

מחיר: 30 ש"ח / מק"ט: 
 ZH003898

דגם קלאסי דגם צבעוני

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 19

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם אופניים

דגם רטרו נשים

דגם זר פרחים

דגם העצמה

דגם זית

דגם לגעת באושר

דגם לייף

דגם עץ-לב

דגם פרח-לב

כרית חימום
גודל הכרית 19x19 ס"מ, ניתן למתג את הכרית 

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

ZH003439 28 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 20

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9×18 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

ZH002759 מחיר מבצע 7 ש"ח ו מק"ט

דגם הצלחה

דגם לגעת באושר

דגם קקטוסים

מחברת ספירלה מקרטון ממוחזר עם עט

ודפי שורה באריזת קרטון לבנה
מידה: 17x21x1 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

ZH003806 18 ש"ח ו מק"ט

דגם העצמה

דגם לייף
דגם זכרונות

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 21

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004223 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה

זרעים לשתילה 

     ZH004222 :מחיר: 9 ש"ח / מק"ט

עציץ עטוף ביוטה עם אדמה וזרעים

     ZH004225 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 22

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

זרעים לשתילה ועציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004217 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

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

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 23

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

ZH003663 20 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם 2 פרלינים ו-2 אגוזים, 7 תיונים ומקלות קינמון

ZH003695 25 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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 24

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם קריקטורה

4 תחתיות מקרטון לתה/קפה בשקית אורגנזה

   ZH000046 8 ש"ח / מק"ט
2 תחתיות מקרטון לתה/קפה בשקית אורגנזה 

   ZH000003 6 ש"ח / מק"ט
)תחתיות 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

דגם לגעת באושר דגם לייף

דגם רטרו

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 25

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 פתגמים דגם וינטג'

דגם העצמה דגם זכרונות

2 תחתיות מקרטון לתה/קפה בשקית אורגנזה

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

 ZH000046 8 ש"ח / 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 / מק"ט
4 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

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

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 26

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

ZH000103 10 ש"ח ו מק"ט 

Life פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם

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

Life דגם

דגם העצמה

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 27

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם זכרונות

 ZH003855 מחיר: 10 ש"ח ו  מק"ט

דגם קריקטורה

ZH003853 מחיר: 10 ש"ח ו  מק"ט

דגם קקטוסים

  ZH003777 :מחיר מבצע: 8 ש"ח   ו  מק"ט
9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן

מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 28

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ZH003854 ו  מק"ט  Life דגם

ZH003852 דגם העצמה  ו  מק"ט

ZH003851 דגם השראה  ו  מק"ט

9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן

10 ש"ח   
מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 29

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ZH003038 9 מגנטים דגם זכרונות בקופסא מעוצבת 12 ש"ח ו מק"ט

 ZH003056 2 מגנטים דגם זכרונות בשקית אורגנזה 5 ש"ח ו מק"ט

מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, 2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

דגם גרפיטי

דגם זכרונות

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

  ZH002690 דגם גרפיטי  ו  מק"ט
  ZH001962 דגם קריקטורה  ו  מק"ט

  ZH001847 דגם וינטג'  ו  מק"ט
 ZH001843 דגם העצמה  ו  מק"ט

דגם קקטוסים

  ZH003265 :מבצע: 10 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 30

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ערכת מגנטים לחיים מאושרים
עם 9 מגנטים קריקטורה

 ZH002036 12 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 לגעת באושר

ZH004814 12 ש"ח  ו  מק"ט

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 31

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ערכת מגנטים עם משפטי השראה
מכילה 9 מגנטים

ZH001847 12 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת מגנטים דגם העצמה
מכילה 9 מגנטים מאויירים

ZH001843 12 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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 32

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן 2 ש"ח

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

הפנקסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004797 10 ש"ח ו מק"ט 

תשעה מגנטים מעוצבים דגם לגעת באושר
מונח על קרטון ארוז בשקית צלופן, מידת כל מגנט 5.6×5.6 ס”מ, 
מידת המארז 18×22 ס"מ

ZH004805 דגם לגעת באושר מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 33

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

 ZH003034 מחיר מבצע 20 ש"ח  ו  מק"ט

אורגינייזר מבטון 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

    ZH002671 מחיר מבצע 20 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 34

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 24 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 35

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 27 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

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 36

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 :27 ש"ח   ו  מק"ט

ספל וינטג' ומארז עם חליטת צמחים

  ZH003536 :26 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 :22 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 37

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 38

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם פתגמיםדגם לייף

דגם העצמה דגם לגעת באושר

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

   ZH002889 10 ש"ח  ו  מק"ט

 מחברת ספירלה 
המחברת קיימת במספר רב של דגמים וניתנת 
למיתוג )המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(
מידה: 20×14 ס"מ

   ZH000065 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה דגם זכרונות

https://bit.ly/passover-rav
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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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 39

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

ֵאל 
כִּי 

ּו, 
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ֲ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

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 עם טבעת, 

רוחב כ-7 ס"מ  ו  10 ש"ח
ZH002011 מק"ט

ZH003785 לייף

ZH001600 העצמה
ZH003054  זכרונות

  ZH004804 לגעת באושר

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

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

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

 ZH01306 20 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003783  לייף
 ZH001906  העצמה

ZH003053 זכרונות
ZH004802  לגעת באושר

מחזיק מפתחות
קישוט לתיק / מתלה רכב

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

www.zih.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר
ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 40

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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'

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

ZH01516 10 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ סקולנט בסטנד מקרטון עם כיס לגיפט קארד
6x13 עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסטנד
תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH001707 21 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 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 41

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 מחיר מבצע: 24 ש"ח  ו  מק"ט

דגם גרפיטי

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 42

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 43

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם טריו
מידה: 20.5x19.5 ס"מ

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

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 44

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 45

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

 ZH003048 13 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 

בציפוי שוקולד\פרלינים

  ZH002864 12 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 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה

דגם לייף

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 46

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 47

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

דגם ציפורים

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 48

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

פחית אחת עם 4 פרלינים

תוספת של 2 לאריזת צלופן

  ZH002603 :מחיר מבצע: 10 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

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

פחית במילוי 5 פרלינים
גובה הפחית 8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  ZH001930 :מחיר: 16 ש"ח   ו  מק"ט

דגם לייף דגם לגעת באושר

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 49

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מעמד לנייד ולכלי כתיבה ו-5 פרלינים
 האביזרים להמחשה בלבד, מגיע במיקס צבעים

 ZH004346 :מחיר: 24 ש"ח / מק"ט

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

     ZH003781 :מחיר: 16 ש"ח / מק"ט

    ZH004162 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים

   ZH003906 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם לייףדגם קריקטורה

דגם העצמה דגם לגעת באושר

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 50

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

  ZH001806 :22 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה ורצועת נשיאה אלכסונית
4 ליטר

 ZH001735 :27 ש"ח   ו  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק

ZH000175 26 ש"ח    ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 51

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

פנמה – צידנית שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 3 ליטר

מידות המוצר: 8×23×16 ס”מ
2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003893 16 ש"ח   ו  מק"ט

מדיסון – צידנית אוכל שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 6 ליטר
מידות המוצר: 22x22x14 ס”מ
2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003894 18 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 52

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם העצמה life דגם

דגם זכרונות

דגם לגעת באושר

מגבת חוף, עשוייה בד מיקרופייבר בעל 
כושר ספיגה גבוה עם הדפס בראש 
המגבת
המגבת מגיעה ארוזה בצלופן
70×130 ס"מ

ZH003217 30 ש"ח  ו  מק"ט

מחצלת אישית צבעונית
 מידה: 180 על 90 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

   ZH000153 25 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 53

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

תיק מעוצב
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן
מידה 35x44 ס"מ

     ZH003193 מחיר 15 ש"ח / מק"ט

דגם לייף

דגם לגעת באושר
דגם העצמה

דגם זכרונות

דגם לייף

דגם לגעת באושר

דגם פסיפס

דגם פתגמים

דגם העצמה

פד לעכבר
מידה: 19x23 ס"מ

    ZH000081 20 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 54

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

2 כוסות קפה מעוצבות ו-2 שקיות אישיות של קפה שחור

ZH004552 25 ש"ח  /  מק"ט
2 כוסות קפה מעוצבות

ZH004689 21 ש"ח  /  מק"ט
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH001709 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם רטרו

דגם אושר

דגם העצמה

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 55

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מינימום לרכישה 500 ש"ח ממוצר )לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח(

מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
הקדימו להזמין ולשריין לכם את המתנה שלכם לפסח

* 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

אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה-VIP ברכישה של 15,000 ש"ח  ומעלה 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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://www.ziporhanefesh.co.il/vip


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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב עד 30 - עמ' 56

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav

