
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

קטלוג מתנות לפסח 2022
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםבתקציב עד 61-100 ש"ח

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

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
mailto:ziporgallery%40zih.co.il?subject=


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 61-100 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

מארז איתמר - מארז המכיל יין ברקן 750 מל' וסקולנט 
בעציץ בטון דמוי שק
גודל המארז 15x22x34 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים
 בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, 
מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

       ZH005140 :מחיר: 85 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005139 :מארז יקיר: 100 ש"ח / מק"ט

מארז גפן מארז המכיל יין ברקן 750 מל',
וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

גודל המארז 15x22x34 ס"מ,

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הצמחים בהתאם לקיים במלאי, 

מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

       ZH005160 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005156 :מארז דרור: 80 ש"ח / 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
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 61-100 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

מארז פנינית - מארז המכיל יין 750 מל', אגרטל מזכוכית חומה 
עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים

גודל המארז 33x17x9.5 ס"מ,
גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, 

האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

       ZH005137 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005136 :מארז אורלי: 67 ש"ח / מק"ט

     ZH005135 :מארז עופרי: 70 ש"ח / מק"ט

מארז אלדה המכיל יין 750 מל' ועציץ מלבני מעץ עם סקולנט
גודל המארז 33x17x9.5 ס"מ,
גודל העציץ ללא הצמח 10x15 ס”מ, 
הסקולנט לפי הקיים במלאי

       ZH005131 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005133 :מארז קסניה: 98 ש"ח / מק"ט

     ZH005132 :מארז קים: 70 ש"ח / 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
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 61-100 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

מארז בקעה - תרמוס, אגרטל מזכוכית חומה ופרחים 
מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת האגרטל 
500 מ"ל, התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004973 מחיר 85 ש"ח  ו  מק"ט

מארז נהורי - קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה, פרחים 
מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 

תכולת הקנקן 1100 מ"ל,  גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת האגרטל 500 
מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, הפרחים 

מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004753 מחיר 87 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

    ZH005061 מארז מתן 75 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 61-100 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

מארז מנחם - קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה, פרחים 
מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 

תכולת הקנקן 1100 מ"ל,  גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת האגרטל 500 
מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, הפרחים 

מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH005052 מחיר 87 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

    ZH004985 מארז דובדבון 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז לירון - אגרטל מזכוכית חומה עם עם פרחים מיובשים 
בשילוב עם צמחים מלאכותיים, מארז עם חרוסת, 3 פרלינים, 3 
אגוזי מלך, חליטת צמחים ומקלות קינמון
גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, האגרטלים מגיעים 
בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל המארז 16x14 ס"מ

ZH005054 מחיר 75 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

    ZH005056 מארז רון 85 ש"ח  ו  מק"ט

    ZH005053 מארז ליאת 65 ש"ח  ו  מק"ט

    ZH005055 מארז יואב 75 ש"ח  ו  מק"ט

    ZH005057 מארז חגי 100 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
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 61-100 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

מארז שימרית המכיל יין 750 מל' ועציץ בטון עם סקולנט
גודל המארז 33x17x9.5 ס"מ,

גודל העציץ ללא הצמח 8×10 ס"מ, העציץ מגיע 
בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי,

הסקולנט לפי הקיים במלאי

       ZH005128 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005130 :מארז דניאלה: 93 ש"ח / מק"ט

מארז ביילי המכיל יין 375 מל'
ועציץ בטון עם סקולנט
גודל המארז 33x17x9.5 ס"מ,
גודל העציץ ללא הצמח 8×10 ס"מ, העציץ מגיע 
בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי

ZH005129 :מחיר: 65 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 61-100 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

מארז אביאור - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין,  מגש למצה 
מבמבוק בשילוב מלמין, מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד וחליטת צמחים
גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המגש 22x20 ס"מ

     ZH005018 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005019 :מארז נתנאל: 90 ש"ח / מק"ט

מארז אלירז - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין,
סקולנט בעציץ בטון שק, 6 אגוזי מלך ו-8 פרלינים 

גודל המגש 22x20 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-18×22 ס"מ

     ZH005020 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

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

       ZH005021 :מארז נמרוד: 100 ש"ח / 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
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 61-100 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

מארז משי - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, כלי לחרוסת עם כפית 
מבמבוק בשילוב מלמין, כפית חליטה וחליטת צמחים

     ZH004997 :מחיר: 63 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004998 :מארז עלמה: 90 ש"ח / מק"ט

מארז שובל - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה 
מבמבוק בשילוב מלמין, כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב 
מלמין, הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם 
דמויות, חליטת צמחים ומקלות קינמון ארוכים

  ZH005010 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

מארז חגית - קנקן לחליטה, מגש למצה מבמבוק 
בשילוב מלמין, כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק 

בשילוב מלמין, חליטת צמחים ומקלות קינמון ארוכים

       ZH005013 :מחיר: 87 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005009 :מארז אדוה: 80 ש"ח / מק"ט

גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המגש 22x20 ס"מ, 
גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ, ההגדה בשקית אורגנזה, 

מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, 
גודל המגש  22x20 ס"מ, גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ

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 61-100 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

מארז שני - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה מבמבוק 
בשילוב מלמין ו-4 ספלים צבעוניים

       ZH005001 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005000 :מארז יורם: 65 ש"ח / מק"ט

מארז עופר - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, 
כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב מלמין, שקית אפיקומן והגדה לפסח בגלויות 

מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם דמויות וציטטות

       ZH005004 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

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

       ZH005007 :מארז מעיין: 78 ש"ח / מק"ט

         ZH005003 :מארז שנאל: 76 ש"ח / מק"ט

גודל הצלחת 34×34 ס"מ
גודל המגש 22x20 ס"מ
גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ
גודל השקית 22×36 ס"מ
ההגדה בשקית אורגנזה מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

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
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 61-100 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

100

מארז סיגל - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה 
מבמבוק בשילוב מלמין, כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב 
מלמין, הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם דמויות 
וציטטות, 7 אגוזים ו-8 פרלינים
 19x9x6 22 ס"מ, גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל הכלי לחרוסתx20 גודל המגש
ס"מ, ההגדה בשקית אורגנזה, מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

       ZH004996 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

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

         ZH004995 :מארז שי: 80 ש"ח / מק"ט

מארז מיה - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה 
מבמבוק בשילוב מלמין,  מפצח אגוזים, 7 אגוזים ו-8 פרלינים

גודל  המגש 22x20 ס"מ, גודל הצלחת 34×34 ס"מ

     ZH004992 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

       ZH004993 :מארז שלי: 90 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 61-100 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

מארז כנרת – צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מארז המכיל שקית 

אפיקומן, 10 פרלינים ו-5 אגוזי מלך
גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המארז 15.5×22 ס"מ,
גודל השקית 22×36 ס"מ

       ZH005025 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

           ZH005015 :מארז רביב: 85 ש"ח / מק"ט

מארז שירז – צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, מגש למצה 
מבמבוק בשילוב מלמין,  יין 375 מל', 7 פרלינים ו-9 אגוזים

גודל הצלחת 34×34 ס"מ,  גודל המגש 22x20 ס"מ

         ZH005031 :מחיר: 75 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 61-100 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

מארז שירן - קערה לפסח וקופסא מעוצבת 
המכילה שוקולד בלגי 65 גר', חרוסת 120 גר', 
ממרח מתוק 120 גר', מפצח אגוזים ו-3 אגוזים
גודל הקערה 34x34 ס"מ, קופסת 20x20 ס"מ, ממרחים 

מתוקים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004507 :מחיר: 87 ש"ח / מק"ט

מארז סלנה - קערה לפסח וקופסא 
מעוצבת המכילה בקבוק יין 375 מל', 
שמן זית 100 מל', חרוסת 120 גר' וכ-8 
פרלינים
גודל הקערה 34x34 ס"מ, קופסא 20x20 ס"מ 

     ZH004506 :מחיר: 90 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 61-100 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

מארז דיין - מגש למצה, כלי לחרוסת עם כפית, שקית 
אפיקומן עם יין 375, מפצח אגוזים ו-5 אגוזים בקופסא
הכלים עשויים מבמבוק בשילוב מלמין
גודל המגש 22x20 ס"מ, גודל הכלי 19x9x6 ס"מ, גודל 
השקית 22x36 ס"מ גודל הקופסא 7x7 ס"מ

     ZH004481 :מחיר: 97 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004485 :מארז ירון: 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004509 :מארז רימונה: 105 ש"ח / מק"ט

     ZH004510 :מארז ענת: 90 ש"ח / מק"ט

מארז ניקה - קערה לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, 
שקית אפיקומן עם יין 375,  מפצח אגוזים, 5 אגוזים 

בקופסא
גודל הקערה 34x34 ס"מ, גודל השקית 22x36 ס"מ

גודל הקופסא 7x7 ס"מ

     ZH004487 :מחיר: 84 ש"ח / 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 61-100 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

מארז נרקיס - שקית לאפיקומן עם ספל וינטג' אחד, כפית חליטה, 
5 פרלינים, חרוסת 120 גר', חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

גודל השקית 22x36 ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים, בהתאם לקיים במלאי

     ZH004382 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004361 :מארז חמניה: 73 ש"ח / מק"ט

מארז סמדר - שקית לאפיקומן עם שמן זית 250 מל', חרוסת 
120 גר', קופסת פרפר עם 5 פרלינים, 
חליטת צמחים, כפית חליטה ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004387 :מחיר: 84 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004386 :מארז סייפן: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004385 :מארז סיגלון: 72 ש"ח / מק"ט

     ZH004348 :מארז אדר: 88 ש"ח / מק"ט

     ZH004347 :מארז אביב: 74 ש"ח / 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
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 61-100 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

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

מידת השקית 22x36 ס"מ

     ZH004423 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004421 :מארז שלהבת: 79 ש"ח / מק"ט

     ZH004424 :מארז רותם: 73 ש"ח / מק"ט

     ZH004459 :מארז דניאל: 85 ש"ח / מק"ט

מארז דליה - שקית לאפיקומן עם בקבוק 
לחליטה אחד, חרוסת 120 גר', 3 פרלינים, 

חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004353 :מחיר: 77 ש"ח / מק"ט

 מארזים דומים ניתן לראות 
www.zih.co.il באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004355 :מארז הרדוף: 80 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
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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 61-100 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

מארז גליל - שקית לאפיקומן עם בקבוק חליטה אחד, 3 

פרלינים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

     ZH004352 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004376 :מארז מרגנית: 69 ש"ח / מק"ט

     ZH004354 :מארז דפנה: 70 ש"ח / מק"ט

מארז שקד - שקית לאפיקומן עם יין 375, חרוסת 
120 גר', מפצח אגוזים, 5 אגוזים בקופסא
גודל השקית 22x36 ס"מ, גודל הקופסא 7x7 ס"מ

     ZH004438 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004420 :מארז תדהר: 65 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
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https://bit.ly/passover-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 61-100 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

מארז צורית - קנקן לחליטה, שקית כותנה עם 5 
פרלינים, 6 אגוזים וחליטת צמחים

גודל השקית 24x17 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004396 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

מארז לואיזה  - שקית אפיקומן עם 4 כוסות מעוצבות לקפה, 4 
קפה שחור אישי, 4 אגוזים ומיניבונבוניירה
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004371 :מחיר: 63 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004410 :מחיר: 65 ש"ח / 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 61-100 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

קערת סלט, יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מ"ל, 
חרוסת 120 גרם, 7 אגוזים ו-5 פרלינים
תערובת בהתאם לקיים במלאי

ZH001285 85 ש"ח  |  מק"ט
מידת הקערה: 21x10 ס"מ,

קערת סלט עם שמן זית 250 מ"ל, ו-2 מגבות מטבח 
צבעוניות

ZH01481 מחיר מבצע: 60 ש"ח  |  מק"ט

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

מארז ליב - קערת סלט עם 2 מגבות, שמן זית 100 מ"ל, 
תערובת לשקשוקה, תערובת לגבינות וסלט וכף עץ
גודל קערה 20x10 ס"מ,
מגבות בהתאם לקיים במלאי

ZH004564 מחיר: 90 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

             ZH004565 :מארז שירה: 75 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
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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 61-100 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

מארז יערה - מגש לעוגה עם קנקן חליטה, 2 ספלים 
צבעוניים וחליטת צמחים
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת הקנקן 
1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004661 מחיר: 92 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

             ZH004657 :מארז זיו: 82 ש"ח / מק"ט

             ZH005073 :מארז אן: 98 ש"ח / מק"ט

מארז שילה - מגש לעוגה עם קנקן חליטה, צמח תבלין 
בעציץ דמוי שק, 5 אגוזי מלך ו-6 פרלינים

מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת הקנקן 
1100 מ"ל, העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

ZH005074 מחיר: 93 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

             ZH004659 :מארז רות: 83 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
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https://bit.ly/passover-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 61-100 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 נגה - מגש לעוגה עם כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב 
מלמין ו-2 ספלים צבעוניים

גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ, מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 
ס"מ,  הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH005077 מחיר: 65 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

 ZH005076 :מארז ליה: 95 ש"ח / מק"ט

 ZH005087 :מארז אבישי: 100 ש"ח / מק"ט

מארז שעורה - מארז עץ עם ספל וינטג', חרוסת 120 גרם, חליטת 
צמחים ועציץ בטון דמוי שק עם צמח תבלין 
גודל המארז 29x18.5 x13 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ, 
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004933 מחיר 100 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 61-100 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

מארז עם 4 ספלי וינטג' וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
גודל הקופסא 20x20 ס"מ, 
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, 
מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004412 :מחיר: 98 ש"ח / מק"ט

4412,4416,4414 בתמונה השאר כיתוב.
אפשר גם לשים את העציצים באמצע וכל השאר מסביב

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

     ZH004417 :מחיר: 70 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 61-100 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

קנקן חליטה, וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, העציצים מגיעים 

בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא 

הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004414 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004416 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004415 :מחיר: 66 ש"ח / מק"ט

     ZH004439 :מארז תבור: 94 ש"ח / 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 61-100 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

מארז אמילי - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, יין 375 מל', 
2 מגבות מטבח וקופסא עם 5 פרלינים
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ

ZH005082 מחיר: 90 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אלדור - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, סט כלים 
לאפיה ו-2 מגבות מטבח

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ

ZH004744 מחיר: 87 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

   ZH004751 :מארז אחינועם: 81 ש"ח / מק"ט

 ZH004746 :מארז איילת השחר: 67 ש"ח / מק"ט

 ZH004743 :מארז איתם: 93 ש"ח / מק"ט

         ZH005086 :מארז גבה: 87 ש"ח / 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 61-100 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

מארז אורפז - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 2 כלים לאפיה וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ, כלים לאפייה בהתאם לקיים במלאי

ZH004753 מחיר 77 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

  ZH005101 מארז סיגלית 62 ש"ח  ו  מק"ט

    ZH004742 מארז אריאל 67 ש"ח  ו  מק"ט

      ZH004752 מארז אושרית 87 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אסף - ראנר וסקולנט בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, 

מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004790 מחיר: 63 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 61-100 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

מארז שביט לבן - ספיר- תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד 
חלב, ספיר - פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, ספיר - קלסטר’ס 
בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, גולד - פרלין בונטה מריר עם קרם 
וניל ושברי פקאן מקורמל, טופז – תערובת בוטנים בעיטוף שוקולד חלב ולבן.

ZH005102 מחיר 75 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

             ZH005111 :מארז סאן שחור: 80 ש"ח / מק"ט

             ZH005118 :מארז ונוס זהב: 70 ש"ח / מק"ט

             ZH005110 :מארז גאיה לבן: 65 ש"ח / מק"ט

מארז שביט שחור - קורל - קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף 
שוקולד מריר, פנינה- טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז, יהלום- 

נפוליטנים – מגוון שוקולדים מריר 70%, ספיר- פרלין שוקולד חלב עם 
קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל, טופז- תערובת צימוק בעיטוף שוקולד 
חלב ושוקולד לבן, טופז - קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ’ינו.

ZH005106 מחיר 97 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 61-100 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

מארז שלכת - קנקן לחליטה, מגש למצה מבמבוק 
בשילוב מלמין וחליטת צמחים

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל המגש 22x20 ס"מ

ZH005023 מחיר: 64 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אוהד - קנקן לחליטה, מארז עם חרוסת, 3 פרלינים, 3 
אגוזי מלך, חליטת צמחים ומקלות קינמון 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל המארז 16x14 ס"מ

ZH005060 מחיר: 75 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 61-100 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

מארז אלנתן המכיל מחבת עם תרמוס ו-2 מגבות מטבח

ZH004740 93 ש"ח  ו  מק"ט
מארז אלישבע המכיל מחבת עם 2 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח

ZH004739 84 ש"ח  ו  מק"ט
קוטר המחבת 24 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ, הספלים, התרמוסים והמגבות 
מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

    ZH004741 מארז אנאל 74 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שיראל - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, מארז המכיל 
חליטת צמחים, יין 375 מ"ל, חרוסת 120 גר' ומקלות קינמון

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, מידת המארז 19x25 ס"מ

ZH005089 מחיר 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

    ZH005090 מארז מיכאל 100 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
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 61-100 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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\
קור עם נירוסטה איכותית פנימית, כוס תרמית, חרוסת 
120 גר' ו-8 אגוזי מלך
מידת הסט 13.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH003911 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

     ZH003919 :מחיר: 67 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\
קור עם נירוסטה איכותית פנימית ותרמוס

מידת הסט 13.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל והתרמוסים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH003945 :מחיר: 63 ש"ח / 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 61-100 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

קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
מידת המארז: 16x15.5x10, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004043 :מחיר: 62 ש"ח / מק"ט

מארז פרח - קופסא מעוצבת המכילה חרוסת 120 גר', 
ממרח מתוק 120 גר', מפצח אגוזים, 3 אגוזים ומקלות 
קינמון ארוכים
קופסא 20x20 ס"מ,
ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004430 :מחיר: 64 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004426 :מארז סביון: 62 ש"ח / 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 61-100 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

מארז גיא  - שקית לאפיקומן עם ספל וינטג' אחד, 3 
פרלינים, 3 אגוזים, חרוסת 120 גר', חליטת צמחים ומקלות 

קינמון גדולים
גודל השקית 22x36 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם 

לקיים במלאי

     ZH004351 :מארז גיא: 63 ש"ח / מק"ט

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

   ZH004381 :מארז נחל: 61 ש"ח / מק"ט
  

מארז כלנית - שקית אפיקומן עם ספל וינטג', 
הגדה לפסח, מפצח אגוזים,  5 פרלינים ו-5 

אגוזים
גודל השקית 22x36 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים

ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004368 :מחיר: 83 ש"ח / מק"ט

 מארזים דומים ניתן לראות באתר
www.zih.co.il

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004358 :מארז חבצלת: 68 ש"ח / 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
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 61-100 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

קופסא למצות עם חליטת צמחים, 5 פרלינים, 5 אגוזים, 
מקלות קינמון וכפית חליטה

ZH002902 :מחיר: 68 ש"ח  ו  מק"ט
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם 
הקופסא בהתאם לדגמים המוצגים

קופסאות למצה

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

קופסת פח למצה עם 4 ספלי וינטג' 

ZH003668 70 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 61-100 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 פח למצות עם מארז נפוליטנים 
משוקולד מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז, שמן זית 

100 מל' ורוטב פיקנטי 280 מל'

ZH002944 68 ש"ח  ו  מק"ט
דגם זית

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 33

שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי , רוטב פיקנטי בהתאם 
לקיים במלאי, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ווק עם 2 מגבות מטבח וכף עץ
ווק 28 ס"מ

ZH004268 :מחיר: 63 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 61-100 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

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 
גרם וחליטת צמחים

 ZH003504 64 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 
גרם ושקית אורגנזה עם 4 תחתיות לכוסות לשתייה חמה/קרה

 ZH003503 62 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 
גרם ומארז עם 9 מגנטים

 ZH003502 64 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 

לקיים במלאי, גודל התחתיות 9×9 ס"מ התחתיות עשויות מקרטון קשיח 
בציפוי למינציה

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

דגם וילאז'

מארז קרטון מעוצב לפסח המכיל 2 ספלי וינטג', חרוסת 
120 גרם ו-20 שקיקי תה מבית סרמוני

גודל מארז 20×20 ס"מ

 ZH003676 64 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 
120 גרם ופחית עם 5 פרלינים 

 ZH003501 62 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 61-100 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

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

     ZH004445 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004444 :מבצע 65 ש"ח / מק"ט

    ZH004443 :מארז רות: 95 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004359 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004266 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

   ZH004265 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

   ZH004264 :מחיר: 82 ש"ח / מק"ט

   ZH004360 :מארז חלמיש: 70 ש"ח / 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
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 61-100 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

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

     ZH004457 :מחיר: 76 ש"ח / מק"ט

מארז רינת - מחבת עם קופסת אוכל תרמית שומרת 
חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית, 6 אגוזים ו-7 

פרלינים
קוטר המחבת 24 ס"מ, גודל הקופסא 7.5×15 ס"מ, 

קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

     ZH004458 :מחיר: 75 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 61-100 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

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

     ZH004448 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004449 :מארז רונית: 90 ש"ח / מק"ט

     ZH004447 :מארז אפרת: 75 ש"ח / מק"ט

מארז תמר - מחבת עם 2 ספלי וינטג', 7 אגוזים ו-8 פרלינים
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004442 :מחיר: 82 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004450 :מארז רחל: 84 ש"ח / מק"ט

     ZH004451 :מארז דור: 99 ש"ח / מק"ט

קוטר המחבת 24 ס"מ

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
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 61-100 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

צידנית משפחתית 27 ליטר, 2 כוסות לקפה 
מעוצבות וקפה שחור

הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004291 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

 מארזים דומים ניתן לראות 
www.zih.co.il באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004288 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

מחצלת זוגית ו-4 כוסות לקפה
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004277 :מחיר: 94 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004271 :מחיר: 100 ש"ח / 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
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 61-100 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

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

     ZH004454 :מחיר: 61 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004433 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

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

     ZH000352 :מחיר: 70 ש"ח / 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 61-100 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

תרמוס וסקולנט בעציץ עץ

     ZH004503 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וסקולנט בעציץ עץ

     ZH004504 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

4 כוסות קפה מעוצבות וסקולנט בעציץ עץ

     ZH004502 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

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 

13.5x13.5 ס"מ, הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

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 61-100 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 אופניים

דגם לב

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

     ZH004498 :מחיר: 64 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004496 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004490 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004492 :מבצע 63 ש"ח  / מק"ט

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

     ZH004499 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ותרמוס

     ZH004489 :מחיר: 76 ש"ח / מק"ט

גודל הקופסא עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, גודל הקופסא עם הפרלינים 

10.5x10.5x4 ס"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.

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 61-100 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

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

     ZH004270 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004409 :מארז שיקמה: 66 ש"ח / מק"ט

     ZH004408 :מארז שיבולת: 85 ש"ח / מק"ט

     ZH004269 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית, 

תרמוס, חרוסת 120 גר' ו-8 אגוזי מלך
מידת הסט 13.5x15 ס"מ,

קופסאות האוכל והתרמוסים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH003946 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

 מארזים דומים ניתן לראות
www.zih.co.il באתר 

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH003956 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 61-100 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 גפן - ווק עם יין 375 מ"ל, שמן זית 100 מל', מארז שוקולדים 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד, 3 ממרחים 

מתוקים 30 גר' וכ-10 אגוזי מלך
קוטר הווק 28 ס"מ, שוקולדים לפי הקיים במלאי 

     ZH004050 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004006 :מארז אורן: 98 ש"ח / מק"ט

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

קוטר הווק 28 ס"מ

     ZH004019 :מחיר: 95 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 61-100 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

מארז לוטם - מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך, 
4 ספלי וינטג', 5 פרלינים ו-5 אגוזי מלך

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
קוטר המגש 33 ס"מ

     ZH004083 :מחיר: 88 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004015 :מארז אלון: 99 ש"ח / מק"ט

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

קוטר המגש 33 ס"מ

     ZH004076 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004058 :מארז דוריאן: 90 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 61-100 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

מארז חרוב - קנקן לחליטה ומארז המכיל 
חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים 
בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

     ZH004072 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

מארז אשל - קופסא מעוצבת המכילה בקבוק יין 375 מל', 
שמן זית 100 מל',  חרוסת 120 גר' וכ-8 פרלינים

קופסא 20x20 ס"מ

     ZH004024 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004357 :מארז ורד: 78 ש"ח / מק"ט

     ZH004025 :מארז בר: 95 ש"ח / מק"ט

     ZH004024 :מארז אשל: 65 ש"ח / מק"ט

     ZH004082 :מארז כרמל: 72 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 61-100 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

דגם ציפור

מארז קיסוס - קופסת פח למצות עם חליטת צמחים, חרוסת 
120 גר', מיניבונבוניירה, מקלות קינמון וקנקן חליטה

מידות הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004400 :מחיר: 93 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004401 :מארז רוזמרין: 80 ש"ח / מק"ט

     ZH004429 :מארז פלג: 73 ש"ח / מק"ט

מארז ניצן - קופסא למצות מעוצבת המכילה שוקולד בלגי 65 גר',  
חרוסת 120 גר', ממרח מתוק 120 גר', מפצח אגוזים ו-3 אגוזים

קופסת פח 20x20 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪,  ניתן לבחור 
את דגם הקופסא בהתאם לדגמים הקיימים,

ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004427 :מחיר: 72 ש"ח / מק"ט

דגם זר פרחים

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 61-100 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

 מארז המכיל 6 קוביות תה בטעמים שונים 
מבית סרמוני,  2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 
120 גרם וחרוסת 120 גרם
גודל מארז 20x20 ס"מ

ZH003677 74 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל שמן זית 250 מל', שוקולדים בטעמים שונים: 
 צימוקים\חמוציות\בוטנים  בציפוי שוקולד\פרלינים, 

2 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וחרוסת 120 גרם
גודל מארז 20x20 ס"מ, שקיקי התה מגיעים בטעמים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

ZH003691 65 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל שמן זית 250 מ"ל, מארז 
יוקרתי של 20 שקיקי תה מבית סרמוני, מיני 

בונבוניירה וחרוסת 120 גרם
גודל מארז 20x20 ס"מ, מארז התה בהתאם 

לקיים במלאי

ZH003674 77 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003672 65 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לבחור את דגם המארז  - אחד 
מתוך שלושת העיצובים המצורפים

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 61-100 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

מארז המכיל 20 שקיקי תה במארז יוקרתי מבית 
סרמוני, שוקולדים בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\

בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים, חרוסת 120 גרם וקנקן 
לחליטה

גודל מארז 20x20 ס"מ, מארז התה בהתאם לקיים 
במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003705 86 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003709 86 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לבחור את דגם המארז  - אחד 
מתוך שלושת העיצובים מעמוד 48
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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 61-100 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

קופסת פח למצה המכילה מארז יוקרתי של 20 
שקיקי תה מבית סרמוני, שמן זית 250 מ"ל,  מיני 
בונבוניירה וחרוסת 120 גרם
מארז התה בהתאם לקיים במלאי

ZH003673 85 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצה המכילה 2 מארזי תה יוקרתיים 
המכילים 20 שקיקים מבית סרמוני, חרוסת 120 גרם, 

וממרח מתוק 120 גרם
ממרח מתוק ומארז התה בהתאם לקיים במלאי

ZH003671 77 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצה המכילה שמן זית 250 מל', שוקולדים 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\

פרלינים, 2 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וחרוסת 120 גרם
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003690 75 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

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 61-100 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

קופסה למצות מפח עם רוטב פיקנטי, 2 ממרחים מתוקים 
120 גרם, 6 אגוזי מלך ו-6 פרלינים. ממרחים מתוקים 

בהתאם לקיים במלאי

  ZH002333 72 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח מעוצבת למצה עם 2 ממרחים מתוקים 120 גרם, 

 מיניבנבוניירה, חליטת צמחים, קופסא עם 9 מגנטים

 ZH002245 72 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
)קופסת מגנטים 8×8 ס"ם, מגנט 6×6 ס"מ(

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

מארז צבר מכיל קופסא למצה מעוצבת המכילה נפוליטנים, 
חרוסת 120 גר', מפצח אגוזים, ו-4 אגוזים
קופסת פח 20×20 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪,
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים הקיימים

ZH004431 :65 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 61-100 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

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

קופסת למצה מעוצבת עם חליטת צמחים, מארז שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד 
וקנקן לחליטה
 שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003718 86 ש"ח  ו  מק"ט

קנקן לחליטה, קופסת פח למצה המכילה שקיקי תה מבית סרמוני,
מארז שוקולדים בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 

בציפוי שוקולד\פרלינים וחרוסת 120 גרם
ממרח מתוק ומארז התה בהתאם לקיים במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003704 98 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 61-100 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

 קופסת פח למצות עם שמן זית 250 מל', 2 ממרחים 
מתוקים 120 גרם, מיניבנבוניירה, קופסא עם 9 מגנטים 

  ZH002128 92 ש"ח  ו  מק"ט
)קופסת מגנטים 8x8 ס"מ, מגנט 6x6 ס"מ, מיניבנבוניירה בהתאם 

לקיים במלאי, תערובת בהתאם לקיים במלאי( 

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

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

ZH002955 67 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח למצות עם מארזי שוקולד בטעמים שונים, פח שמן זית 
250 מל', 2 ממרחים מתוקים 120 גרם

ZH002954 78 ש"ח  ו  מק"ט
שוקולדים 70 גרם וממרחים לפי הקיים במלאי, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

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 61-100 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

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', חרוסת 120 גרם, ממרח מתוק 
120 גרם, מקלות קינמון, חליטת צמחים ומארז שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003627 88 ש"ח  ו  מק"ט
מתנה לפסח במארז קרטון מעוצב המכיל 4 ספלי וינטג', 
חליטת צמחים ומארז שוקולד בטעמים שונים

ZH003634 83 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 4 ספלי וינטג', מארז נפוליטנים וחרוסת 120 גר'

ZH003631 83 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 35×22 ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, ממרחים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

2 ספלי וינטג' עם קנקן לחליטה 
תכולת הקנקן 1.2 ליטר, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

 ZH003662 65 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 61-100 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

מארז עץ עם יין 375 מל', שמן זית 250 מל' ו-2 תערובות לבישול
 גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ
התערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

  ZH003311 מבצע 84 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003612 מבצע 68 ש"ח ו  מק"ט

מארז עץ עם 2 ספלי וינטג' במילוי 5 פרלינים 
ו-5 אגוזי מלך, מארז חליטת צמחים ומארז 

 שוקולדים בטעמים שונים
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ, הספלים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003538 מבצע 72 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003539 מבצע 81 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם חרוסת 120 גרם, 2 ספלי וינטג' במילוי 5 פרלינים
 ו-5 אגוזים, מארז מגנטים, מארז חליטת צמחים ומארז שוקולד 

בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 

ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת מארז המגנטים 
8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

ZH003610 מבצע 94 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003613 מבצע 67 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 61-100 עמ' 57

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 מכיל קנקן לתה 1100 מל',  חליטת צמחים, 
 מקלות קינמון, 2 מארזי וינטג' במילוי 5 אגוזים
ו-5 פרלינים, ממרח מתוק 120 גרם וחרוסת 120 גרם
גודל המארז 19x25 ס"מ, חליטות ע"פ הקיים במלאי

ZH003658 98 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל קנקן לתה 1100 מל',  2 חליטות 
צמחים, מקלות קינמון ו-2 מארזי וינטג' במילוי 

ממרח מתוק 30 גרם ו-5 פרלינים
גודל המארז 19x25 ס"מ, חליטות ע"פ הקיים במלאי

ZH003657 88 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל קנקן לתה 1100 מל', 2 חליטות צמחים, 
כפית חליטה, מקלות קינמון ו-2 מארזי וינטג' במילוי 

ממרח מתוק 30 גרם ו-5 פרלינים
גודל המארז 19x25 ס"מ, חליטות ע"פ הקיים במלאי

ZH003656 100 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 61-100 עמ' 58

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 המכיל 2 ספלי וינטג',חרוסת 120 גרם, 20 שקיקי 
תה מבית סרמוני וקנקן לחליטה
גודל מארז 20x20 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003715 100 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל יין 375 מל',  מקלות קינמון, חליטת צמחים, 
חרוסת 120 גרם וקנקן לחליטה

גודל המארז 25x19 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003711 96 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003712 91 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קראפט עם 2 ספלים וינטג', חליטת צמחים, 
מארז מגנטים וקנקן לחליטה

גודל קופסא 20x20 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 
וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 
ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003716 90 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003713 85 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003717 100 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 61-100 עמ' 59

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 המכיל בקבוק יין 375 מל', 20 שקיקי תה מבית סרמוני, 
חרוסת 120 גרם, ממרח מתוק 120 גרם ומקלות קינמון

גודל המארז 25x19 ס"מ, מארז התה והממרח המתוק מגיעים 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003686 75 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003687 80 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003688 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל יין 375 מל', שמן זית 250 מל' 
ו-2 תערובות לבישול
גודל המארז 25x19 ס"מ, תערובות 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003617 80 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003619 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל חליטת צמחים, חרוסת 120 גרם,  ממרח 
מתוק 120 גרם, מיניבונבוניירה ומארז עם 9 מגנטים 
גודל הקופסא 20x20 ס"מ,  חליטות וממרח מתוק בהתאם 
לקיים במלאי, מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, 
מידת המגנטים 6×6 ס"מ

ZH003652 65 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003651 65 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לבחור את דגם המארז  - 
אחד מתוך העיצובים המצורפים

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 61-100 עמ' 60

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 זית

דגם אוטובוס

מארז המכיל 2 תערובות לבישול,
שמן זית 250 מל' ו-12 אגוזי מלך
 גודל הקופסא 20x20 ס"מ

ZH003511 68 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003505 75 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קרטון מעוצבת עם 4 ספלי וינטג' וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי
מידת הקופסא: 20x20 ס"מ

ZH003667 94 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003661 90 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 61-100 עמ' 61

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

ZH003025 80 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 750 מ"ל, מארז מגנטים דגם זכרונות 

 ומארז שוקולד 

ZH003029 74 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 750 מ"ל, שמן זית 250 מ"ל ומארז שוקולד

ZH003024 70 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי 

שוקולד\פרלינים. שוקולדים 70 גרם, מארזי השוקולד בהתאם לקיים 
במלאי. מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

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

ZH003032 70 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, מארז נפוליטנות משוקולד מריר 70%, 
מריר/אגוז/תפוז, שוקולד בטעמים שונים, ומארז מגנטים דגם 
זכרונות

ZH003030 69 ש"ח  ו  מק"ט
שוקולדים 70 גרם, 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 
8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 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 61-100 עמ' 62

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

ZH003026 80 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 750 מ"ל, פח שמן זית 250 
מ"ל,  מארז מגנטים דגם זכרונות ומארז שוקולד 
בטעמים שונים

ZH003027 90 ש"ח  ו  מק"ט
שוקולדים 70 גרם, שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים בהתאם לקיים 
במלאי. מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 
6×6 ס"מ מארז מעוצב בפתגמי השראה המכיל 

בקבוק יין 750 מ”ל, ממרח מתוק 
120 מ”ל, בונבוניירה בלגית איכותית 

)ממרחים לפי הקיים במלאי(

ZH000328 65 ש"ח  ו  מק"ט

יין 750 מל' במארז מעוצב
ועציץ מלבני מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ
)עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי(

ZH002109 90  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 61-100 עמ' 63

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

ZH002971 70 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם בקבוק חליטה, יין 375 מ"ל, מארז עם 5 פרלינים 
וחליטת צמחים

ZH003010 80 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 25×19 ס"מ
חליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

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

מידת הקופסא 19×25 ס"מ

ZH002973 78 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם יין 375 מ"ל, בקבוק חליטה ו-3 מארזי קרטון עם ממרח מתוק 

30 גר', 5 פרלינים ו-5 אגוזי מלך

ZH003011 90 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 19×25 ס"מ, מידת הבקבוק 23×5.5 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 61-100 עמ' 64

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

ZH002970 66 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 25×19 ס"מ

דגם זית
דגם אוטובס

מארז המכיל בקבוק יין 375 מל', בקבוק חליטה
5 שקיקי תה מבית סרמוני, חרוסת ומקלות קינמון

גודל מארז 25x19 ס"מ, מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

ZH003689 90 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003618 100 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 61-100 עמ' 65

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

ZH002938 70 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003007 92 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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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 61-100 עמ' 66

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

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

מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ, 
צמחים בהתאם לקיים במלאי, 
מידת הקופסאות 7x7x5 ס"מ

ZH001717 70 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מלבני מעץ עם צמח סקולנט, 4 קופסאות עם 5 אגוזים, 
10 פרלינים וממרח מתוק 30 גרם
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ, 
צמחים בהתאם לקיים במלאי, 
מידת הקופסאות 7x7x5 ס"מ

ZH001718 83 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מלבני מעץ עציץ סקולנט, יין 375 מל', 
שמן זית 250 מל'. 

עציצים לפי הקיים במלאי

מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ 

ZH001716 83 ש"ח  ו  מק"ט

דגם וינטג'

דגם אורבן

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 61-100 עמ' 67

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 וינטג'
מידה: 19.7x20.5 ס"מ

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, 60 גר' חליטת 
צמחים, 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות 

קינמון

ZH000767 64 ש"ח  |  מק"ט
מידת הקופסא 17x13 ס"מ )ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, 

הספלים מגיעים עם כיתובים שונים( 

דגם מנדלה
קוטר התחתית 20 ס"מ

תחתית לסיר חם, יין 750 מל' ו-4 אגוזים

ZH01486 65 ש"ח  |  מק"ט 
 עובי התחתית 4 מ"מ

תחתית לסיר דגם זית 
20x23 ס"מ

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

ZH001671 62 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 13x17 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 61-100 עמ' 68

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

  ZH000609 100 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, 2 ממרחים מתוקים 30 גרם ו-2 מארזי שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים
שוקולדים 70 גרם, מארזי השוקולד וממרחים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003031 64 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 750 מ"ל ו-2 מארזי שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\

חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים
שוקולדים 70 גרם, מארזי השוקולד בהתאם לקיים במלאי

 ZH003028 64 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 61-100 עמ' 69

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

ZH002476 73 ש"ח ו  מק"ט
גודל 14.5x39.5 ס"מ

מארז קרטון מעוצב עם יין 750 מ"ל, 3 מארזי פרפר 
במילוי 5 פרלינים, קונפיטורה 30 גר' ו-5 אגוזים

ZH000898 70 ש"ח  ׀  מק"ט

יין 750 מל', 4 מארזים עם 10 פרלינים, 
5 אגוזים וממרח מתוק 30 גרם

ZH01459 70 ש"ח  ׀  מק"ט

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 61-100 עמ' 70

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 6.2x21x21 ס"מ. ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית, קונפיטורות לפי הקיים במלאי

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

ZH002906 75 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH002903 100 ש"ח  ו  מק"ט
קופסא למצה עם חליטת צמחים, 5 פרלינים, 5 אגוזים 

ומקלות קינמון וקנקן חליטה

ZH002905 88 ש"ח  ו  מק"ט

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

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 61-100 עמ' 71

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 ספורט עם תא לנעליים "23
0.8L ובקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

ZH000911 77 ש"ח  |  מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר ומטקות שהן גם לוח משחק 

 ZH000326 80 ש"ח  |  מק"ט

מחצלת חוף משפחתית עגולה מעוטרת
155 ס"מ קוטר, פוליאסטר, מגיע בתוך תיק 

נשיאה עמיד אלבד עבה

 ZH003773 64 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 61-100 עמ' 72

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
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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 61-100 עמ' 73

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

