
המחירים בתוקף עד 30.6.20

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

המחירים אינם כוללים מע"מ

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

להשארת פרטים לחץ כאן

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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

יושבים בבית עם הילדים?
הכנו עבורכם מארזים שיעזרו לכם 

לפנק את העובדים ולהעביר את הזמן 
בכיף עם הילדים

בשורות טובות והרבה בריאות
צוות עמותת ציפור הנפש

ניתן לספק לבתי העובדים בתשלום נוסף

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/passover
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.6.20

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2020 - מתנות ביתיות עמ' 2

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

להשארת פרטים לחץ כאן

קופסת פח עם מארז מגנטים, טריוויה משפחתית, 
דוקים, ודומינו 

ZH002884 :מחיר: 60 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח מעוצבת למצה

  ZH001625 20 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

דגם מנדלה דגם אוטובוס דגם זיתדגם זר פרחים דגם ציפור דגם תפוחים דגם אופניים
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www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם מנדלה

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

  ZH003724 38 ש"ח  ו  מק"ט

דגם ציפור

דגם זר פרחיםדגם זית

משחקים של פעם בשקית אפיקומן
ניתן לבחור את דגם אחד של שקית אפיקומן לפי הדגמים המצורפים

דגם חותמת
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להשארת פרטים לחץ כאן

לוח תכנון שבועי מחיק מתמגנט עם טוש
שיעזור לשמור על השגרה

)המשימות להמחשה בלבד(
מידה: A4 ס”מ

   ZH000086 20 ש"ח  ו  מק"ט

מזרון מתנפח

   ZH003723 50 ש"ח  ו  מק"ט

פוף
לוח תכנון שבועי

משחקי חשיבה בגפרורים

קופסאות מצה – ניתן לארוז את כל אחד מסוגי המשחקים בקופסת מצה 
מעוצבת – ניתן לבחור את הדגם מהדגמים הקיימים
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משחק טריוויה להכרת השפה העברית
בגב הכרטיסיות פאזל להכרת ארץ ישראל

מידת הגלויות 9.5x12 ס"מ

בשקית אורגנזה

ZH002510 15 ש"ח / מק"ט
בשקית כותנה 24x19 ס"מ

ZH002511 25 ש"ח / מק"ט
בקופסת פח 14x10 ס"מ

ZH002512 30 ש"ח / מק"ט
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משחק זיכרון
עם תמונות ישראליות

משחק זיכרון במגנטים
עם תמונות ישראליות בקופסא מעוצבת

ZH001553 25 ש"ח / מק"ט
משחק זיכרון במגנטים
עם תמונות ישראליות בשקית אורגנזה

ZH002530 20 ש"ח / מק"ט
מכיל 40 כרטיסי משחק 6×6 ס"מ
מידת הקופסא: 10.5×10.5 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

משחק זיכרון מעץ
עם תמונות ישראליות בשקית כותנה

ZH000145 45 ש"ח / מק"ט
משחק זיכרון מעץ בשקית אורגנזה

ZH002509 32 ש"ח / מק"ט
מכיל 40 חלקים, 6x6 ס"מ 

מידת שקית הכותנה: 19x24 ס"מ
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 ערכה טריוויה משפחתית בקופסת פח מעוצבת 

   ZH0001383 :מחיר: 30 ש"ח  ו  מק"ט

טריוויה משפחתית בשקית כותנה

   ZH000746 :מחיר: 25 ש"ח  ו  מק"ט

ערכה טריוויה משפחתית באורגנזה

   ZH000144 :מחיר: 15 ש"ח  ו  מק"ט

הערכה מכילה 24 כרטיסיות עם שאלות טריוויה על 
המשפחה, 10 טיפים למשפחה מאושרת, מתכונים להכנה 

עם ילדים ופאזל מהצד האחורי של הכרטיסים )מידת 
הכרטיסיות 9.5 על 12 ס"מ(

מידת הקופסת הפח 10x14 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות משחק חשיבה עם דמויות 
וציטטות מההגדה בשקית אורגנזה
מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

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

ZH01526 28 ש"ח  ו  מק"ט

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

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

 ZH001545 30 ש"ח  ו  מק"ט
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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 בשקית אורגנזה
דומינו, 5 אבנים, גולות, דוקים
ניתן לקבל 3 מתוך  4 לפי הקיים במלאי

  ZH000774 20 ש"ח  ו  מק"ט

משחקים

של פעם משחקים של פעם בשקית כותנה
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות

)4 משחקים לפי הקיים במלאי(
מידת השקית: 17×23 ס"מ

ZH000797 :מחיר: 38 ש"ח ו  מק"ט

משחקים ונהנים...

מטקות שהן גם לוח משחק

ZH000175 25 ש"ח    ו  מק"ט
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מחירים בתוקף עד 30.6.2020

צוות עמותת ציפור הנפש

ישמח לעזור ולענות לכל שאלה

04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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

