להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים אינם כוללים מע"מ

קטלוג מתנות
פסח 2019

בתקציב מעל  100ש"ח
מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

דגמים נוספים ניתן לראות באתר

www.ziporhanefesh.co.il

www.ziporhanefesh.co.il
המחירים בתוקף עד 30.6.19
מהווה תרומה לקהילה
מינימום להזמנה  500ש”ח ממוצר

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 2
דגם מנדלה

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם זית

להשארת פרטים לחץ כאן
דגם אופניים

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

דגם תפוחים

דגם גרפיטי

דגם ציפור

קופסא למצות  6.2x21x21ס"מ .תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן
קנקן לחליטה ,קופסת פח עם יין  187מל' 2 ,חליטות צמחים,
מקל קנמון 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם
תכולת הקנקן  1100מ"ל ,הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002975

110

ו

קופסת פח למצות עם  2חליטות צמחים ,מקל קינמון ,שוקולד בלגי 2 ,ממרחים
מתוקים  120גרם ,עציץ מבטון עם צמח סקולנט
ש"ח מק"ט ZH002026
קופסת פח עם  2חליטות צמחים ,מקל קינמון ,שוקולד בלגי 2 ,ממרחים מתוקים
 120גרם ,קנקן לתה  1100מל'
הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002024

115
110

ו
ו

(מידת העציץ  27x9ס"מ ,תערובת ,חליטות ,ממרחים וסקולנט לפי הקיים במלאי)

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 3

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ווק של סולתם עם יין  375מל' 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים,
 12פרלינים ו 12-אגוזי מלך
קוטר הווק  34ס"מ ,שוקולדים  70גרם וממרח בהתאם לקיים
במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002993

140

ו

מארזים דומים:
(פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH002992

120

ו

ווק של סולתם עם שמן זית  250מ"ל ,יין  750מ"ל ,ממרח מלוח  200גרם,
קונפיטורה  120גרם ,רוטב פיקנטי וכ 16-אגוזי מלך
קוטר הווק  34ס"מ ,רוטב פיקנטי ,ממרח מלוח וקונפיטורה בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח עם הצגת האריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002898

185

ו

מארזים דומים( :פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH002897
ש"ח מק"ט ZH002900
ש"ח מק"ט ZH002899

165
170
200

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ו
ו
ו

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 4

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ווק של סולתם עם שמן זית  250מ"ל ,יין  375מ"ל ,ממרח פלפלים
 200מ"ל ,רוטב פיקנטי  280מ"ל ,ממרח מתוק  120גרם 12 ,אגוזי
מלך ו 15-פרלינים .רוטב וממרח בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH002317

200

ו

מארזים דומים:
(פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH002315

250

ו

קוטר הווק  34ס"מ
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית

ווק של סולתם עם יין  375מ"ל 2 ,רטבים פיקנטים  280מ"ל 3 ,ממרחים מתוקים
 30גרם ,שמן זית  100מל' 8 ,פרלינים ו 8-אגוזים
קוטר הווק  30ס"מ ,רטבים פיקנטים בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  129ש"ח עם הצגת האריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002980

150

ו

מארזים דומים( :פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH002981

160

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ו

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 5

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה עם יין  750מל' ,בקבוק חליטה ,חליטת
צמחים ,כפית חליטה 2 ,מארזי שוקולד בטעמים
שונים ,מארז נפוליטנות משוקולד מריר  70%מריר/
אגוז/תפוז ו 3-ממרחים מתוקים
גודל סלסלה  24×15ס"מ ,מידת הבקבוק 5.5×23
ס"מ ,שוקולדים  70גרם ,חליטה ,ממרחים מתוקים 30
גרם בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH003006

150

ו

סלסלה עם יין  375מל' ,בקבוק חליטה ,שמן זית  250מל'2 ,
ממרחים מתוקים  30גרם ,פחית עם  5פרלינים ו 6-אגוזי מלך
גודל סלסלה  14×18ס"מ ,קופסת פח  23x16x8ס"מ,
פחית  6.5×7ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003012

115

ו

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,חליטת צמחים ,כפית
חליטה 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים ,מארז נפוליטנים
משוקולד מריר  70%מריר ,אגוז ,תפוז ו 3-ממרחים מתוקים
גודל סלסלה  24×15ס"מ ,שוקולדים  70גרם ,חליטת צמחים,
ממרחים מתוקים  30גרם בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH002964

140

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 6

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז שפע עם  2ממרחים פיקנטיים  200גרם ,יין  375מל' ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון ,מתכוני שפים ותערובת לסלט\שקשוקה
תערובת בהתאם לקיים במלאי,
ש"ח מק"ט ZH002985

120

ו

מארזים דומים:
(פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH002984
מידת המארז  24x14x8.5ס"מ ,פחית  8.5×8ס"מ ,מידת המתכונים
 11.5×15.5ס"מ

135

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ קרמיקה ,יין  375מ"ל ,שוקולד בלגי ,בקבוק חליטה ,רוטב  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH003015

175

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין  375מ"ל ,שוקולד בלגי ,בקבוק חליטה ,רוטב  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH003014

145

ו

מארזים דומים:
(פירוט וצילום ניתן לראות באתר )WWW.ZIH.CO.IL
ש"ח מק"ט ZH003019

185

ו

רוטב וחליטת פירות בהתאם לקיים במלאי ,מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 7

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם 2
ממרחים מלוחים  200גרם ,שמן זית  100מ"ל וכ 20-אגוזי מלך
ש"ח מק"ט ZH002893

105

ו

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם
תערובת לשקשוקה\לסלט 2 ,ממרחים מלוחים  200גרם וכ20-
אגוזי מלך
ש"ח מק"ט ZH002894

105

ו

קוטר מחבת  24ס"מ ,ממרחים מלוחים ותערובת לשקשוקה\לסלט בהתאם
לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס  109ש"ח עם הצגת האריזה
המקורית

קנקן לחליטה ,מארז שפע המכיל יין  375מ"ל ,ספל
מעוצב עם חליטה ומקל קינמון ,קופסת פרפר עם 5
אגוזי מלך
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ ,תכולת הקנקן 1100
מ"ל ,הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002974

110

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 8

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

בקבוק חליטה ,יין  750מל' 4 ,מארזים עם פרלינים,
אגוזים ,נשיקות וממרח מתוק  30גרם
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003009

102

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין  375מ"ל,
ליקר רימון  100מ"ל ,בקבוק חליטה ,רוטב  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH003013

160

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ קרמיקה ,יין 375
מ"ל ,ליקר רימון  100מ"ל ,רוטב  280מ"ל ,בקבוק חליטה
וחליטת פירות
ש"ח מק"ט ZH003020
רוטב וחליטה בהתאם לקיים במלאי
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

185

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ו

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 9

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ קרמיקה,
יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל 4 ,פרלינים ו 4-אגוזי מלך
ש"ח מק"ט ZH002432

134

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין  375מ"ל,
ליקר רימון  500מ"ל ,שוקולד בלגי ו 2-רטבים  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH002433

160

ו

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין  375מ"ל,
שוקולד בלגי ו 2-רטבים  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH002445

130

ו

הרטבים בהתאם לקיים במלאי ,מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ קרמיקה,
יין  375מ"ל ,ליקר רימון  500מ"ל ,שוקולד בלגי ו2-
רטבים  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH002434

175

ו

הרטבים בהתאם לקיים במלאי
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 10

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה ,יין  350מ"ל ,שמן
זית  250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים ,ממרח עגבניות מיובשות ,תערובת לשקשוקה\גבינות
וסלט לסלט 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH001546

210

ו

:מארזים דומים
) WWW.ZIH.CO.ILפירוט וצילום ניתן לראות באתר(
ש"ח מק"ט ZH002479

190

ו

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי
הקערה :קוטר עליון  21ס"מ גובה  10.5ס"מ
מידת הקרש  55x19ס"מ
תערובת ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה 2 ,כפות הגשה,
יין  750מ"ל ,שמן זית  250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים  120גר' ,תערובת לשקשוקה
ולגבינות וסלט 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH000905

260

ו

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה ,יין  350מ"ל,
שמן זית  250מ"ל ,ממרח מתוק לפי הקיים במלאי 7 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH002437

160

ו

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי
הקערה :קוטר עליון  21ס"מ גובה  10.5ס"מ ,מידת הקרש  55x19ס"מ
תערובת ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 11

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה מעוצבת עם יין  375מל' ,שמן זית  250מל' ,ממרח עגבניות מיובשות,
תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט ,ממרח מתוק  100גרם ,צנצנת עם  60גרם
חליטת פירות ועציץ מבטון עם צמח סקולנט
ש"ח מק"ט ZH002023

155

ו

:מארזים דומים
) WWW.ZIH.CO.ILפירוט וצילום ניתן לראות באתר(

 162ש"ח ו
 160ש"ח ו מק"ט ZH001942
מק"ט ZH003022

מידה סלסלה 19x15 :ס"מ ,מידת הסטנד  8×25ס"מ ,תערובת ,חליטות,
ממרחים ועציץ לפי הקיים במלאי ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר רימון  100מל' 2 ,ממרחים מתוקים
 120גרם ,ממרח עגבניות ,חליטת פירות ,כפית חליטה ,קרש חיתוך דו צדדי עם סכין,
עציץ עם סקולנט
ש"ח מק"ט ZH002015

260

ו

:מארזים דומים
) WWW.ZIH.CO.ILפירוט וצילום ניתן לראות באתר(
ש"ח מק"ט ZH003021

200

ו

מידות :סלסלה  24×15ס"מ ,עציץ  9.5×9.5ס"מ ,פחית  6.5×13ס"מ ,ממרח מתוק
 120גרם ,עציץ סקולנט ,תערובת וממרח מתוק לפי הקיים במלאי
מידת הקרש  55x19ס"מ ,מידת הסטנד  25x9ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 12

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,ממרח
עגבניות מיובשות ,תערובת גרעינים לסלט ,ממרח מתוק
 100גר' ,צנצנת עם  60גר' חליטת פירות
ש"ח מק"ט ZH001685

135

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מארז המכיל קנקן לתה  800מ"ל ,חליטת
צמחים ,מקלות קינמון 2 ,מארזי ויטנג'
במילוי  5פרלינים ו 5-אגוזים 2 ,ממרחים
מתוקים  120גר' לפי קיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH001529

ו

120

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,בקבוק
חליטה ,תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט ,ממרח מתוק
 100גר' ,צנצנת עם  60גר' חליטת פירות
ש"ח מק"ט ZH003018

125

ו

ו

מידת הסלסלה 15x19 :ס"מ ,חליטות וממרחים לפי הקיים
במלאי ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,פחית עם  8פרלינים,
שמן זית  100מ"ל ,ממרח עגבניות מיובשות 2 ,חליטות
פירות 3 ,ממרחים מתוקים  30גר'
ש"ח מק"ט ZH001652

125

ו

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,פחית עם  8פרלינים,
שמן זית  100מ"ל ,בקבוק חליטה 2 ,חליטות פירות3 ,
ממרחים מתוקים  30גר'

 117ש"ח ו

מק"ט ZH003016

מידת הסלסלה 15x19 19 :ס"מ ,מידת הפחית13×6.5 :
ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ ,חליטות וממרחים
לפי הקיים במלאי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 13

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

צידנית ותיק צד כולל סט ל  2סועדים ,בד קורדורה 18 ,ליטר
מידות המוצר 20x26x36 :ס”מ
ש"ח מק"ט ZH003062

110

ו

צידנית כסא מתקפלת  28ליטר+תיק אלבד,
סט מטקות עם לוחות משחק,
בקבוק יין מרלו  750מל' ובונבוניירה איכותית
ש"ח מק"ט ZH000928

120

ו

קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה ,יין  350מ"ל ,שמן זית
 250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים  120גר' ,ממרח עגבניות מיובשות,
תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH000368

150

ו

קערת סלט עם מתכון על גבי הקערה ,יין  350מ"ל ,שמן זית
 250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי ,תערובת
תבלינים לסלט 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH002412

130

ו

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי ,מידת
הקערה :קוטר עליון  21ס"מ גובה  10.5ס"מ,
תערובת וממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 14

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

פלנצ'ה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם  2חבקי סיליקון
נשלפים ,מלקחיים 8 ,אגוזי מלך ו 11-פרלינים

 135ש"ח ו

מק"ט ZH002325

פלנצ'ה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם  2חבקי סיליקון
נשלפים ,מלקחיים 2 ,רטבים פיקנטים
ש"ח מק"ט ZH002326

145

ו

פלנצ'ה  22.5×36ס"מ ,רטבים פיקנטים בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור פלנצ'ה ע"ס  199ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית

קופסת פח לתה עם מיניבונבוניירה ,חליטת
צמחים 2 ,חליטות פירות בצנצנת וקינמון,
קנקן לתה  1100מל'
קופסת התה  23x16x8ס"מ ,חליטות פירות
בהתאם לקיים במלאי ,הקנקן מגיע ארוז
באריזה המקורית
ש"ח מק"ט ZH002179

137

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 15

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז מקרטון המכיל קנקן לתה  1100מ"ל ,חליטת
צמחים ,מקלות קינמון 2 ,מארזי ויטנג' במילוי 5
פרלינים ו 5-אגוזים ו 4-תחתיות לתה/קפה מקרטון
בשקית אורגנזה  9.5×9.5ס"מ
ש"ח מק"ט ZH001530

105

ו

חליטת צמחים

קערת סלט עם מתכון 2 ,כפות הגשה ו 2-מגבות מטבח
צבעוניות ושמן זית  250מ"ל
הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי מגבות
לפי הקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH001528

110

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 16

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מארז גלקסי
מכיל :פנינה -קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של שוקולד מריר ולבן ,פנינה-
קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר ,ענבר -פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,ענבר-
כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין ,אופל -שקד בשוקולד מריר ,אופל-
פולי קפה בשוקולד מריר ,אופל -שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו ,אופאל -מיקס
צימוק בשוקולד לבן וחמוציות בעטוף שוקולד חלב ,טופז -צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
טופז -בוטן בעיטוף שוקולד חלב

 140ש"ח ו

תמונת המארז

מק"ט ZH003066

מארז סטאר
מכיל :קריסטל  -קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם קרם
אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז ,קריסטל -קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,טריפל
נוגט ,פנינה  -קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של שוקולד מריר ולבן ,פנינה
 קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר ,יהלום  -מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרהמריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו ,יהלום -פרלינים עם מלית קרם אגוזים,
ענבר  -פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,ענבר  -כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי
סוכרי עדין ,ברקת  -קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,ברקת  -קופסת פח
המכילה צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,ספיר -קשיו בעטוף שוקולד מריר ,אופל -שקד
בשוקולד מריר ,אופל -פולי קפה בשוקולד מריר ,טופז -מיקס צימוק בשוקולד לבן
וחמוציות בעטוף שוקולד חלב.

 240ש"ח ו

מק"ט ZH003064

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 17

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

מארז סטאר

להשארת פרטים לחץ כאן

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

המארז מכיל  -יין לבן ,גוורמטרמינר ,מסדרת ירדן ,יקב "רמת הגולן" ,קריסטל -קופסת
פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז,
קורל -קופסת פח המכילה דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר ,קורל -קופסת פח המכילה
קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו ,קורל -קופסת פח המכילה אגוזי מלך בעיטוף
שוקולד חלב ,יהלום -מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז 70%
מוצקי קקאו ,יהלום -פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,ברקת -קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף
שוקולד חלב ,ענבר -פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,ענבר -כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד
וציפוי סוכרי עדין ,ספיר -צימוק בעטוף שוקולד חלב ,ספיר -חמוציות בעטוף שוקולד חלב,
ספיר -קשיו בעטוף שוקולד מריר ,אופל -פולי קפה בשוקולד מריר ,אופל -שקד בשוקולד לבן
עם נגיעות טרמיסו.

 300ש"ח ו

תמונת המארז

מק"ט ZH003069

מארז יופיטר
המארז מכיל  -גמלא ,סדרת השמורה 750 ,מל' ,מבית יקבי רמת הגולן ,פנינה -קליפות
הדרים בעיטוף שוקולד מריר ,קורל -קופסת פח המכילה דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד
מריר ,קורל  -קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו* ,ברקת
 קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב* ,ברקת  -קופסת פח המכילה צימוקבעיטוף שוקולד חלב ,ענבר -פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,ענבר -כדורי ליקר רום
בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין ,ספיר-נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי
קקאו ,ספיר -פרלינים עם מלית קרם אגוזים

תמונת המארז

 220ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

מק"ט ZH003068

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 18

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז גלקסי
מכיל :יין אדום ,קברנה סובניון ,יקב "הרי גליל" ,פנינה -קיפולית משוקולד איטלקי
משובח ,שילוב של שוקולד מריר ולבן ,פנינה -קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר,
ספיר-נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו ,ספיר -פרלינים במילוי
קרם אגוזים ,ספיר -חמוציות בעטוף שוקולד חלב ,ספיר -קשיו בעטוף שוקולד מריר

 150ש"ח ו

מק"ט ZH003072

תמונת המארז

מארז מון
מכיל :יין אדום ,קברנה סובניון ,סדרת הפרימיום אלטיטוד " ,808יקבי ברקן" ,קריסטל -קופסת פח המכילה פרלינים
בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז ,קריסטל -קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת
יד ,טריפל נוגט ,יהלום -מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו ,יהלום-
פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,קורל -קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד מריר ,אופל -פולי קפה בשוקולד
מריר ,אופל -שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו,אופאל -מיקס צימוק בשוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד
חלב ,טבלת שוקולד מריר 70% ,מוצקי קקאו ,דלקונטה.

 250ש"ח ו

מק"ט ZH003070

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2019בתקציב מ100-שח  -עמ' 19

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך
לפי תקציב ונושא לבקשתך? (החל מ 100-מארזים)
צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862
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