להשארת פרטים לחץ כאן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג מתנות לפסח 2021
בתקציב מעל 100

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

להזמנות 04-8699862

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם

ש"ח

דגמים נוספים ניתן לראות באתר

www.ziporhanefesh.co.il

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

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 2

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום לרכישה  500ש"ח ממוצר

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

(לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח)

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

אפשרויות ההצטרפות ,ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר www.zih.co.il/vip
עמותת ציפור הנפש הינה ארגון תעסוקתי המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,שאינם מסוגלים להיקלט בשוק העבודה החופשי ובמסגרות השיקום הרגילות.
המתמודדים בסטודיו לוקחים חלק בעיצוב בייצור ובפיתוח המוצרים ומתמחים בעבודות ספציפיות (צביעה ,נגרות ,עבודה על מכונות דפוס ומכונות לחיתוך בלייזר ,יציקות)
ונוגעים בכל שאר סוגי העבודה המוצעים במקום.
מגוון האפשרויות הרחב במקום ,מאפשר לכל משתקם למצוא עבודה המתאימה לכישוריו וליכולותיו התעסוקתיות ,כאשר השאיפה היא לאפשר לכל מתמודד להתנסות במספר רב ככל
האפשר של עבודות ומתוכן לבחור את אלו שמתאימות לו.
אנו יושבים במקום מדהים על צלע הכרמל בכפר הדרוזי עוספיא ומעסיקים עובדים מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי.
הרעיון השיקומי העומד מאחורי המיזם הוא לאפשר למשתקמים בעמותה לעבוד בסביבת עבודה בריאה המשלבת אנשים בריאים ביחד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשרת תנאי
עבודה נורמטיביים ובריאים עד כמה שניתן .אנו מאמינים כי עבודה נכונה עם משמעות ושאיפה למצוינות היא הגורם אשר הופך אותנו להיות מובילים בתחום העיצוב והמתנות.

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז אלה  -מגש לפיצה משפחתית ,שוקולד בלגי ,יין  750מ"ל,
שמן זית  250מ"ל ,חרוסת  120גר' ,גלגלת לחיתוך ,ו 10-אגוזי מלך
קוטר  33ס"מ

מחיר115 :

ש"ח  /מק"טZH004014 :

מארזים דומים ניתן לראות באתר www.zih.co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מארז ברק  -ווק עם שמן זית איכותי  250מל'
במארז פח 3 ,תערובות לתיבול בטעמים
שונים ,חרוסת  120גר' ,ממרח מתוק  120גר',
 3ממרחים מתוקים  30גר' וכ 7-אגוזי מלך
קוטר הווק  28ס"מ ,תערובות וממרחים
מתוקים לפי הקיים במלאי

מחיר140 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

מארז ברוש103 :
מארז ליבנה 110 :ש"ח  /מק"טZH004084 :
מארז גלבוע 110 :ש"ח  /מק"טZH004049 :
מארז מור 115 :ש"ח  /מק"טZH004085 :
ש"ח  /מק"טZH004046 :

ש"ח  /מק"טZH004047 :

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז זית  -מגש לפיצה משפחתית ,גלגלת לחיתוך ,יין  375מ"ל,
מארז המכיל  20שקיקי תה מבית סרמוני ,שמן זית  100מל',
בקבוק חליטה 3 ,ממרחים מתוקים  30גר'
מקלום קנמון 3 ,פרלינים ו 6-אגוזי מלך
מידת הבקבוק החליטה  23x5.5ס"מ ,תכולה  400מל',
ממרחים ושוקולדים לפי הקיים במלאי

מחיר140 :

ש"ח  /מק"טZH004070 :

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

מארז גד120 :
מארז דולב 130 :ש"ח  /מק"טZH004052 :
מארז דגן 140 :ש"ח  /מק"טZH004051 :
מארז פיקוס 137 :ש"ח  /מק"טZH004004 :
ש"ח  /מק"טZH004048 :

מארז מורן  -מגש לפיצה משפחתית ,יין  375מ"ל ,שמן זית
 250מ"ל 3 ,תערובות בישול 10 ,אגוזי מלך ו 10-פרלינים
קוטר  33ס"מ

מחיר135 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ש"ח  /מק"טZH004086 :

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז אלמוג  -ווק עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מל'
 3תערובות לבישול בטעמים שונים וכ 12-אגוזי מלך
תערובות בהתאם לקיים במלאי ,קוטר הווק  28ס"מ

מחיר120 :

ש"ח  /מק"טZH004016 :

מארז אמיר  -ווק עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מל' ,ממרח מתוק  120גרם,
חרוסת  120גרם 3 ,ממרחים מתוקים  30גרם וכ 9-אגוזי מלך
קוטר הווק  28ס"מ ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

מחיר109 :

ש"ח  /מק"טZH004017 :

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

מארז ארז130 :
מארז ארבל 120 :ש"ח  /מק"טZH004022 :
ש"ח  /מק"טZH004023 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 6

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז אידית  -קערה לפסח ,ווק עם יין  375מ"ל ,שמן
זית  100מל' ,ממרח מתוק  120גר' ,חרוסת  120גר'3 ,
ממרחים מתוקים  30גר' וכ 10-אגוזי מלך
גודל הקערה  34x34ס"מ ,קוטר הווק  28ס"מ ,ממרחים
מתוקים בהתאם לקיים במלאי

מחיר130 :

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

ש"ח  /מק"טZH004508 :

מארז רווית  -מגש למצה ,מארז המכיל  6קוביות תה
בטעמים שונים מבית סרמוני 2 ,ספלי וינטג' ,ממרח מתוק
 120גרם ,חרוסת  120גרם וקנקן לחליטה
גודל המגש  22x20ס"מ ,מידת המארז  20x20ס"מ ,תכולת
הקנקן  1100מ"ל

מחיר115 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004511 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז מורד  -מחבת עם שמן זית  250מ"ל בגליל פח ,חרוסת
 120גר' ,ממרח מתוק  120גר' ,תערובת בישול ו 9-אגוזים
קוטר המחבת  24ס"מ

מחיר110 :

ש"ח  /מק"טZH004452 :

מחצלת משפחתית 4 ,כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחיר104 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004274 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז רונן  -קנקן חליטה ,סוטאז'  28ס"מ מבית
סולתם עם  2ידיות סיליקון ,בקבוק חליטה ,חרוסת
 120גר' ,ממרח מתוק  120גר' ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון 6 ,פרלינים ו 6-אגוזים
מידת בקבוק החליטה  5.5×23ס"מ ,ממרח מתוק
וחליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי,
תכולת הקנקן  1100מ"ל

מחיר230 :

ש"ח  /מק"טZH004514 :

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

מארז עידו200 :

ש"ח  /מק"טZH004513 :

מארז רענן  -סוטאז'  28ס"מ מבית סולתם עם 2
ידיות סיליקון ,שמן זית  250מ"ל ,יין  375מ"ל ,רוטב
 280מ"ל ,חרוסת  120גר' 6 ,פרלינים ו 6-אגוזים
רוטב לפי הקיים במלאי

מחיר195 :

ש"ח  /מק"טZH004515 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז שמלא  -סיר  24ס"מ מבית סולתם ,יין  375מל',
חרוסת  120גר' ,ממרח מתוק  120גר' 3 ,פרלינים ו 3-אגוזים
ממרח מתוק לפי הקיים במלאי

מחיר175 :

ש"ח  /מק"טZH004518 :

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

מחיר185 :

ש"ח  /מק"טZH004516 :

מארז שי-לי  -סוטאז'  28ס"מ מבית סולתם עם  2ידיות
סיליקון 3 ,תערובות תיבול בטעמים שונים ,יין  375מ"ל,
שמן זית  250מ"ל 6 ,פרלינים ו 6-אגוזים
תערובות לפי הקיים במלאי

מחיר215 :

ש"ח  /מק"טZH004517 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב 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
מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז מירי  -סיר  24ס"מ מבית סולתם ,יין ברקן  750מ"ל,
ליקר רימון  100מל' ,שמן זית  250מ"ל ,מארז תה עם
 5שקיקי תה מבית סרמוני ,מארז נפוליטנים משוקולד
מריר  70%מריר/אגוז/תפוז 3 ,תערובות לתיבול בטעמים
שונים ,כפית לחליטה ,חרוסת  120גר' 2 ,ממרחים מתוקים
 120גר' ומקלות קינמון
תה ,תערובות וממרחים לפי הקיים במלאי

מחיר310 :

ש"ח  /מק"טZH004520 :

מארז רויטל  -סיר  24ס"מ מבית סולתם ,שמו זית  250מל'
במארז פח ,רוטב פיקנטי  280מל' ,חרוסת  120גר' ,ממרח
מתוק  120גר' ,מקלות קנמון 4 ,אגוזים ו 4-פרלינים
ממרח מתוק לפי הקיים במלאי

מחיר190 :

ש"ח  /מק"טZH004519 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז מעגן  -סיר  24ס"מ מבית סולתם ,יין תבור מסדרת הר  750מ"ל,
יין ברקן  750מ"ל ,בקבוק חליטה ,מארז תה עם  20שקיקי תה מבית
סרמוני ,שוקולד בטעמים שונים :צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי
שוקולד ,חרוסת  120גר' 2 ,ממרחים מתוקים  120גר' ומקלות קינמון
מידת בקבוק החליטה  5.5×23ס"מ
שוקולד ,תה וממרחים לפי הקיים במלאי

מחיר287 :

ש"ח  /מק"טZH004522 :

מארז שמחה  -סיר  24ס"מ מבית סולתם ,יין ברקן  750מ"ל ,מארז תה עם
 20שקיקי תה מבית סרמוני ,שוקולד בטעמים שונים :צימוקים/חמוציות/
בוטנים בציפוי שוקולד ,שמן זית איכותי  250מ"ל במארז פח ,חליטת
צמחים ,כפית לחליטה ,תערובת לתיבול ,חרוסת  120גר' 2 ,ממרחים
מתוקים  120גר' ומקלות קינמון
תה ,תערובות וממרחים לפי הקיים במלאי

מחיר275 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004521 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 12

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז אוריאן לבן
ספיר -פרליני פרמידות ג'אנדויה ,קרם פארלינה המשלב שוקולד
חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים ,ספיר -פרלין שוקולד חלב עם
קרם אגוזים ושברי פקאן סיני ,ספיר -פרליני בונטה שוקולד חלב
עם קרם קרמל ,ספיר -קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן
עם שברי בוטנים ,גולד -שקד בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס,
גולד -פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים,
טופז -קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו ,טופז-
תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

מחיר130 :

ש"ח  /מק"טZH004466 :

מארז קסיופאה לבן
המארז מכיל :ספיר -פרליני פרמידות ג'אנדויה ,קרם פארלינה המשלב
שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים ,ספיר -פרלין בונטה חלב עם
קרם קרמל ,ספיר -פרליני שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס,
אמבר -עוגיות שוקולד צ'יפס על בסיס קמח שקדים וקמח אורז מלא,
אמבר -חליטת תה עדינה -לימונית לואיזה ,אמבר -עוגיות שוקולד מריר
עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,אמבר -חליטת תה מרגיעה-
מנטה ,טופז -פולי קפה קלויים בעיטוף שוקולד מריר ,טופז -תערובת
קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן ,טופז -תערובת חמוציות
בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

מחיר150 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004465 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז המכיל  3תערובות לבישול,
שמן זית  500מל' ויין  750מל'
גודל המארז  35x22ס"מ,
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH003626
ש"ח מק"ט ZH003645
ש"ח מק"ט ZH003630

115
105
125

ו
ו
ו

מארז גלקסי שחור
המארז מכיל :קורל -קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף
שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאו ,קורל -קופסת פח המכילה
אגוז מלך שלם בעיטוף ,שוקולד חלב ,ארגמן -קופסת פח המכילה
צ'אנקס בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים ,שברי שוקולד חלב עם
בוטנים ,קרמל ומלח ים ,ארגמן -קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז
ושקדים ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים ,ספיר -פרלין
שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושברי פקאן סיני ,ספיר -קלסטר'ס
בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,ספיר -פרליני
בונטה שוקולד חלב עם קרם קרמל ,ספיר -קוקוס בעיטוף שוקולד
מריר ,יהלום -נפוליטנים – ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר
 70%תפוז ומריר  70%אגוז ,יהלום -נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר
 ,85%נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,טופז -קשיו
בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו ,טופז -תערובת חמוציות
בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד מריר.

מחיר200 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ש"ח  /מק"טZH004468 :

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

דגם זית
דגם ציפור

קנקן לחליטה ,מארז עם  4ספלי וינטג' וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
תכולת הקנקן  1100מ"ל ,גודל הקופסא  20x20ס"מ,
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי ,מידת העציץ ללא הצמח כ 17x15-ס"מ

מחיר120 :

ש"ח  /מק"טZH004413 :

מארז ריחן  -קופסת פח עם חליטת צמחים,
חרוסת  120גר' ,מיניבונבוניירה ,מקלות קינמון,
קנקן חליטה ו 2-ספלי וינטג'
מידות הקופסא  20x20ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים
בהתאם לקיים במלאי

מחיר105 :

ש"ח  /מק"טZH004402 :

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז עץ עם יין  750מ"ל מרלו ברקן ,יין  750מ"ל מסדרת הר של יקב
תבור ,שמן זית  500מל' 3 ,תערובות לבישול ,מקלות קינמון 9 ,מגנטים,
מתכוני שפים בקופסת פח ,חרוסת  120גרם ו 5-פרלינים
גודל המארז  24x24x13ס"מ ,תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים
במלאי ,מידת הקופסא  12.5×19ס"מ ,מידת הכרטיס  11.5×15.5ס"מ,
מידת המארז מגנטים  8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003635
ש"ח מק"ט ZH003633
ש"ח מק"ט ZH003615

250
205
162

ו
ו
ו

מארז עץ עם  2ספלי וינטג' ,מארז חליטה ,מארז שוקולד בטעמים
שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ,חרוסת 120
גרם 5 ,אגוזים 5 ,פרלינים ,כפית חליטה ומארז עם  9מגנטים
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ ,הספלים מגיעים בצבעים
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי ,מידת מארז המגנטים
 8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003611
ש"ח מק"ט ZH003616

110
150

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ו
ו

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מארז עץ עם יין  750מ"ל מסדרת הר של יקב תבור ,שמן זית 500
מ"ל ,ליקר רימון  100מל' ,חליטה ,בקבוק חליטה ,כפית חליטה,
 2תערובות לבישול ,מקלות קינמון ,חרוסת  120גרם ,מארז
נפוליטנים וכלי לחרוסת מבטון עם צנצנת זכוכית
גודל המארז  24x24x13ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ,
הכלי מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הכלי לחרוסת  11x7.5ס"מ,
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH003636
ש"ח מק"ט ZH003637
ש"ח מק"ט ZH003621

280
250
175

ו
ו
ו

מארז עץ עם יין  750מל' ,מקלות קינמון ,חליטת
צמחים ,תרמוס ,חרוסת  120גרם 3 ,תערובות
לבישול ו 5-פרלינים
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH003692
ש"ח מק"ט ZH003639

170
160

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

ו
ו

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 17

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל שמן זית  250מ"ל ,מארז יוקרתי
של  20שקיקי תה מבית סרמוני ,מיני בונבוניירה,
חרוסת  120גרם וקנקן לחליטה
גודל מארז  20x20ס"מ ,מארז התה בהתאם לקיים
במלאי ,תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח מק"ט ZH003707

110

דגם ו

ילאג'

ו

דג

םא
ופניים
דג

ם זית

מארז המכיל  3חליטות פירות ,יין  187מל' ו2-
ספלים וינטג' וקנקן לחליטה
גודל הקופסא  20x20ס"מ ,ספלים מגיעים
בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
חליטות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי,
תכולת הקנקן  1100מ"ל
ש"ח מק"ט ZH003710
ש"ח מק"ט ZH003654
ש"ח מק"ט ZH003653

111
 90ו
 92ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

ו

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 18

דגם אוטובוס

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

דגם תפוחים

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

להשארת פרטים לחץ כאן

ו

דגם זית

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

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

קופסת פח למצות עם  2חליטות צמחים ,מקל קינמון ,שוקולד בלגי 2 ,ממרחים
מתוקים  120גרם ,עציץ מלבני מעץ עם סקולנט
ש"ח מק"ט ZH002026

115

ו

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

110

ו

(קופסת פח  6.2X21X21ס"מ ,מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"מ ,תערובת ,חליטות ,ממרחים
וסקולנט לפי הקיים במלאי)

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

ווק של סולתם עם יין  375מל' 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים,
 9פרלינים ו 9-אגוזי מלך
קוטר הווק  30ס"מ ,שוקולדים  70גרם וממרח בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH002992

120

ו

ווק של סולתם עם שמן זית  250מ"ל ,יין  375מ"ל ,ממרח מלוח  200גרם,
קונפיטורה  120גרם ,רוטב פיקנטי וכ 16-אגוזי מלך
קוטר הווק  30ס"מ ,רוטב פיקנטי ,קונפיטורה וממרח מלוח בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH002897

165

ו

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

170

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

ו

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 20

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

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
מחיר מבצע

100

ו

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
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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 21

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה עם 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

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

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 22

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

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

108

ו

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

122

ו

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

158

ו

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

131

ו

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

167

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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 23

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

בקבוק חליטה ,יין  750מל' 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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 24

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

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

121

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
מבצע

144

ו

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

117

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 ו 2-רטבים  280מ"ל
ש"ח מק"ט ZH002434
מבצע

158

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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 25

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט ,יין  375מ"ל ,שמן זית
 250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי ,תערובת
לבישול ,תערובת לסלט\לשקשוקה 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH001546

200

ו

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

162

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

דגם זה יהיה זמין במלאי
מתחילת מרץ

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט 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 ,יין  350מ"ל ,שמן זית 250
מ"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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 26

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

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

155

ו

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

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

מידה סלסלה 19x15 :ס"מ ,מידת העציץ ללא הצמח  20x10ס"מ ,תערובת ,חליטות,
ממרחים וצמח לפי הקיים במלאי

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר רימון  100מל' 2 ,ממרחים מתוקים
 120גרם ,תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט ,תערובת בישול ,חליטת פירות ,כפית
חליטה ,עציץ עם סקולנט ,קרש חיתוך דו צדדי עם סכין
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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 27

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל,
תערובת בישול ,תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט ,ממרח
מתוק  120גר' ,צנצנת עם  60גר' חליטת פירות
מידת הסלסלה :גובה  15ס"מ ,קוטר  19ס"מ,
חליטות ,ממרח ותערובת בהתאם לקיים במלאי
ש"ח מק"ט ZH001685

135

להשארת פרטים לחץ כאן

מתאריך  1.3.2021ועד פסח מינימום לרכישה  1000ש"ח ממוצר
מארז המכיל קנקן לתה  1100מ"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
 120גר' ,צנצנת עם  60גר' חליטת פירות

 125ש"ח ו

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

ו

מק"ט ZH003018

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

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,פחית עם 8
פרלינים ,שמן זית  100מ"ל ,בקבוק חליטה,
 2חליטות פירות 3 ,ממרחים מתוקים  30גר'
ש"ח מק"ט ZH003016

117

ו

מידת הסלסלה :גובה  15ס"מ ,קוטר  19ס"מ ,מידת
הפחית 13×6.5 :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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 28

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קערת סלט ,יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל 2 ,ממרחים
מתוקים בהתאם לקיים במלאי ,תערובת לבישול ,תערובת
לסלט\לשקשוקה 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים
ש"ח מק"ט ZH000368

150

ו

קערת סלט ,יין  350מ"ל ,שמן זית  250מ"ל 2 ,ממרחים
מתוקים בהתאם לקיים במלאי ,תערובת תבלינים לסלט5 ,
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

דגם זה יהיה זמין במלאי
מתחילת מרץ

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 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 29

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

94

ו

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג פסח  2021בתקציב מ100-שח  -עמ' 30

לעוד מתנות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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

מחירים בתוקף עד 30.6.2021
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

