
המחירים בתוקף עד 30.6.2021

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 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר • המחירים לא כולל  מע"מ, מיתוג ומשלוח

קטלוג מתנות לפסח 2021
בתקציב 31-60 ש"ח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
להשארת פרטים לחץ כאן

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

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


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

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 2

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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

מתאריך 1.3.2021 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

 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.

 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.

www.zih.co.il/vip אפשרויות ההצטרפות, ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר
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http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/passover
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 3

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מגש למצה, כלי לחרוסת עם כפית ושקית אפיקומן
הכלים עשויים מבמבוק בשילוב מלמין

גודל המגש 22x20 ס"מ, גודל הכלי 19x9x6 ס"מ, גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004480 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

קערה לפסח מבמבוק בשילוב מלמין
 ושקית אפיקומן
גודל הקערה 34x34 ס"מ,
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004486 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

הכלים יהיו זמינים במלאי 
מתחילת מרץ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 4

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

הכלים יהיו זמינים במלאי 
מתחילת מרץ

מארז חנית - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, יין 375, 
7 פרלינים ו-9 אגוזים
גודל המגש 22x20 ס"מ

     ZH004482 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

מארז מרום - מגש למצה, כלי לחרוסת עם כפית, חרוסת 120 גר', 5 אגוזים ו-5 פרלינים
הכלים עשויים מבמבוק בשילוב מלמין

גודל המגש 22x20 ס"מ
גודל הכלי 19x9x6 ס"מ

     ZH004484 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004479 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

     ZH004483 :מארז תומס: 50 ש"ח / מק"ט

     ZH004484 :מארז מרום: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 5

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז גליל - שקית לאפיקומן עם בקבוק חליטה אחד, 3 פרלינים, 

חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

     ZH004352 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004376 :מארז מרגנית: 60 ש"ח / מק"ט

     ZH004354 :מארז דפנה: 60 ש"ח / מק"ט

מארז מירון - שקית לאפיקומן עם כוס תרמית, 3 

פרלינים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

     ZH004374 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 6

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004419 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

     ZH004422 :מארז תלתן: 55 ש"ח / מק"ט

     ZH004420 :מארז תדהר: 55 ש"ח / מק"ט

     ZH004437 :מארז רימון: 50 ש"ח / מק"ט

מארז ארגמן - שקית לאפיקומן עם כפית חליטה, חליטת צמחים, 
5 אגוזים, 5 פרלינים ומקלות קינמון ארוכים

גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004349 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004389 :מארז עירית: 51 ש"ח / מק"ט

     ZH004388 :מארז עינב: 40 ש"ח / מק"ט

 ZH004349 :מארז ארגמן: 53 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 7

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
דגם זית

דגם ציפור

מארז מעיין - קופסא למצות מעוצבת המכילה מארז עם 
שקית לאפיקומן, מפצח אגוזים ו-3 אגוזים

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

מידת השקית 22x36 ס"מ

ZH004425 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

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: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 8

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

עציץ ריבוע מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004218 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ

     ZH004226 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

2 כוסות קפה מעוצבות וסקולנט בעציץ עץ
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

     ZH004501 :מחיר: 56 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 9

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
עציץ פח עם סקולנט ו-7 פרלינים

     ZH004500 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים, נפוליטנים 
משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004493 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

עציץ פח עם סקולנט, 7 פרלינים וכוס תרמית

     ZH004488 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, הצמחים מגיעים בהתאם לקיים 
במלאי. גודל הקופסא עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, גודל הקופסא עם הפרלינים 
10.5x10.5x4 ס"מ, גודל קופסאות האוכל 7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות 

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים, מארז קשיו בעיטוף 
שוקולד לבן בנגיעות קפוצ'ינו 40 גר' 

     ZH004494 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית 
פנימית, סט קופסאות פח עם סקולנט ו-7 פרלינים

     ZH004495 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ויין 375 מ"ל

     ZH004491 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 10

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004208 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004209 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

מינימום להזמנה 50 יחידות

דקל בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004210 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004214 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 11

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

פינג'אן, 2 כוסות קפה מעוצבות וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004434 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004436 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

     ZH004297 :מחיר: 41 ש"ח / מק"ט

     ZH004453 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

     ZH004435 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

     ZH004434 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

מארז לוטוס - שקית אפיקומן עם 2 כוסות מעוצבות לקפה, 
4 קפה שחור אישי, 4 אגוזים ומיניבונבוניירה

גודל השקית 22x36 ס"מ,
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004372 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004373 :מארז לילך: 37 ש"ח / מק"ט

     ZH004411 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

     ZH004366 :מארז כוכב: 50 ש"ח / מק"ט

     ZH004371 :מארז לואיזה: 58 ש"ח / מק"ט

     ZH004410 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

     ZH004365 :מארז ירקון: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 12

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH003934 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור עם נירוסטה 
איכותית פנימית, ספל וינטג' אחד, חרוסת 120 גר' ו-8 אגוזי מלך

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, הספלים והקופסאות האוכל 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH003927 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH003919 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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


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

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 13

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית
בתוספת מוצרים נוספים:

סט אוכל וספל וינטג' אחד

    ZH003926 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

    ZH004011 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ו-2 ספלי וינטג'

     ZH003918 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

סט אוכל וכוס תרמית

     ZH003910 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ותרמוס

     ZH003945 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ובקבוק חליטה

     ZH003955 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

קופסאות האוכל, בקבוקי החליטה, הספלים והתרמוסים 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מידת הסט 13.5x15 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 14

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
מארז צבעוני - מארז עם 2 ספלי וינטג' ו-5 פרלינים
גודל המארז 36x16 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004394 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004393 :מארז צאלון: 40 ש"ח / מק"ט

     ZH004392 :מארז פעמונית: 35 ש"ח / מק"ט

מארז קינמון - קופסת פח עם חרוסת 120 גר', חליטת צמחים, 
מיניבונבוניירה ומקלות קינמון ארוכים

מידות הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004399 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004431 :דגם ציפורמארז צבר: 60 ש"ח / מק"ט דגם זית
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 15

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז המכיל חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

     ZH004055 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004077 :מארז ירדן: 45 ש"ח / מק"ט

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: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004067 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

     ZH004031 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 16

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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: 58 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004426 :מארז סביון: 60 ש"ח / מק"ט

מארז צוף - קופסא מעוצבת המכילה נפוליטנים, 
חרוסת 120 גר', מפצח אגוזים, ו-4 אגוזים

קופסא 20x20 ס"מ

     ZH004432 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 17

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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: 54 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004391 :מארז פטל: 32 ש"ח / מק"ט

     ZH004377 :מארז מרווה: 37 ש"ח / מק"ט

   ZH004350 :מארז גולן: 45 ש"ח / מק"ט

       ZH004383 :מארז סהר: 47 ש"ח / מק"ט

   ZH004381 :מארז נחל: 55 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: 68 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004369 :מארז כרכום: 47 ש"ח / מק"ט

     ZH004358 :מארז חבצלת: 58 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 18

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז צבר - המכיל מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך 
ותערובת לפיצה. קוטר 33 ס"מ

ZH004267 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

ווק עם 2 מגבות מטבח וכף עץ
ווק 28 ס"מ

ZH004268 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 19

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז הדס - מארז המכיל חליטת צמחים, יין 375 מ"ל,
חרוסת 120 גר' ומקלות קינמון

מידת המארז 19x25 ס"מ

ZH004060 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

מארז צבר - מארז מעוצב עם בקבוק יין 375 
מל', שמן זית 250 מל' וחרוסת 120 מל'

ZH004069 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 20

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח מעוצבת למצה עם שקית אפיקומן במארז קרפט

ZH001631 40 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא: 21x21x5.5 ס"מ, מידת השקית: 20x32 ס"מ,

13x20 מידת המארז
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

דגם עץ זית

דגם ציפור

דגם מנדלה
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 21

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
מארז פח עם הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות 
משחק חשיבה עם דמויות וציטטות מההגדה

 ZH001545 30 ש"ח  ו  מק"ט
במארז פח בצרוף 3 אגוזים

ZH01527 35 ש"ח  ו  מק"ט
בשקית כותנה 17x23 ס"מ

ZH01526 מחיר מבצע 25 ש"ח  ו  מק"ט

בשקית אורגנזה

ZH01525 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הגלויות 11.5x15.5 ס"מ
במארז פח - תוספת לאריזת צלופן 2 ש"ח
מידת מארז הפח 19x12 ס"מ

קופסת פח מעוצבת למצה עם הגדה לפסח בגלויות מעוצבות, 
בגב הגלויות פאזל 
מידת קופסת הפח 21x21 ס"מ,
מידת הגלויות 11.5x15.5 ס"מ,
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH002242 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 22

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח מעוצבת למצה עם 10 אגוזים ו-5 פרלינים

  ZH001633 35 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצות עם ממרח מתוק 120 גרם, 9 אגוזי מלך 
ו-13 פרלינים

ZH002334 :מחיר: 55 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH002902 :מחיר: 60 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא למצה עם חליטת צמחים, 5 פרלינים, 5 אגוזים ומקלות 
קינמון

ZH002904 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים

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

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

קופסאות למצה

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 23

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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

 ZH003648 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג' ו-20 שקיקי תה מבית סרמוני

 ZH003680 35 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל ספל וינטג', 20 שקיקי תה מבית סרמוני 

ומיניבונבוניירה

 ZH003681 45 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 15.5x16x10 ס"מ

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, המארז מגיע בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

בציפוי שוקולד\פרלינים וחרוסת 120 גרם
גודל מארז 20x20 ס"מ, מארז התה בהתאם לקיים במלאי

 ZH003670 50 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 24

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסא מעוצבת עם מארז נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/
תפוז ושוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים\פרלינים בציפוי 

שוקולד, 5 אגוזי מלך ו-4 פרלינים
שוקולדים 70 גרם וממרח בהתאם לקיים במלאי, גודל קופסא 25x19 ס"מ

ZH002999 40 ש"ח  ו  מק"ט

קופסאת מעוצבת מקרטון עם 2 ממרחים מתוקים 120 
גרם ושוקולד בטעמים שונים
 שוקולדים 70 גרם וממרחים בהתאם לקיים במלאי,
גודל קופסא 25x19 ס"מ

ZH003001 50 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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


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

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 25

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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

שוקולד\פרלינים וחרוסת 120 גרם

ZH003669 58 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח למצה עם 4 ספלי וינטג' 

ZH003668 60 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 22
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי 

רוטב פיקנטי בהתאם לקיים במלאי
מארז התה בהתאם לקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

קופסת פח למצה מעוצבת עם 
חליטת צמחים, מארז שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003665 45 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 26

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח למצות עם מארז נפוליטנים משוקולד 

מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז, שמן זית 100 מל' ורוטב 

פיקנטי 280 מל'

ZH002944 60 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זית

קופסת פח למצות עם מארז שוקולד בטעמים שונים,

רוטב פיקנטי 280 מל' ו-6 אגוזי מלך

מארז שוקולד לפי הקיים במלאי

ZH002956 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 22
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי 

רוטב פיקנטי בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 27

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסא למצות עם שקית אפיקומן במארז קרפט ו-10 אגוזי מלך

מידת השקית: 20×32 ס"מ, מידת המארז 13×20 ס"מ
מידת הקופסא: 20x20x7 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

ZH002901 48 ש"ח  ו  מק"ט

דגם מנדלה

דגם ציפור

דגם זית
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 28

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח למצות עם מארז שוקולד בטעמים שונים צימוקים/חמוציות/בוטנים/

פרלינים בציפוי שוקולד, חליטת צמחים, מקלות קינמון וכפית חליטה

ZH002949 50 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח למצות עם מארז שוקולד בטעמים שונים צימוקים/חמוציות/בוטנים/

פרלינים בציפוי שוקולד, חליטת צמחים ומקלות קינמון

ZH002951 40 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצות עם 2 מארזי שוקולד 70 

גרם בטעמים שונים

ZH002942 40 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצות עם יין 375 מ"ל, כ-8 פרלינים 
וכ-9 אגוזי מלך

ZH002967 55 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 22
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי 

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 29

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח למצות עם שקית אפיקומן ומארז נפוליטנים 

משוקולד מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם 
לדגמים המצורפים, מידת השקית 22.5x36 ס”מ
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ZH002958 50 ש"ח  ו  מק"ט

דגם ציפור

דגם זית

דגם מנדלה

דגם עץ זית דגם זר פרחים

דגם ציפור

שקית בד לאפיקומן במארז קראפט
 ומארז נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז

מידת השקית 22.5x36 ס”מ, מידת מארז 13x20 ס"מ

 ZH002957 35 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 30

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח מעוצבת למצות עם הגדה לפסח
בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל ושקית אפיקומן
 מידת קופסת הפח 21×21 ס"מ, מידת הגלויות 11.5×15.5 ס"מ,
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH002986 55 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח מעוצבת למצות עם הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב 
הגלויות פאזל וכ-12 אגוזי מלך

מידת קופסת הפח 21×21 ס"מ, מידת הגלויות 11.5×15.5 ס"מ,
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH002987 50 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 31

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז מעוצב עם נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/
תפוז, חליטת פירות וכפית חליטה

גודל קופסא 22x15.5 ס"מ, חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

 ZH003005 43 ש"ח  ו  מק"ט

קופסאת קראפט עם שקית אפיקומן
נפוליטנים משוקולד מריר 
70% מריר/אגוז/תפוז
גודל קופסא 22x15.5 ס"מ
מידת השקית אפיקומן 22.5x36 ס”מ

ZH003002 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 32

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

יין 750 מל', 3 מארזים עם 5 פרלינים,
5 אגוזים וממרח מתוק 30 גרם

 ZH002494 60 ש"ח  ו  מק"ט
ליקר רימון ו-3 מארזים מעוצבים לפסח עם פרלינים, 

אגוזים ונשיקות

 ZH002941 60 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 60 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 60 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 33

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

שתיל זית בעציץ פלסטיק
עטוף בבד צבעוני

הבדים מגיעים במבחר גוונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003542 40 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ פלסטיק עם צמח תבלין וכוס טרמית

מידת הכוס 20×6.5 ס"מ, צמח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003292 38 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז 
עם 9 מגנטים
מידת הקופסא: 8×8 ס"מ
מידת המגנטים: 6×6 ס"מ
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

 ZH003560 32 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 34

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ספל וינטג' ומארז עם 2 אגוזים ו-2 פרלינים, 2 תיונים ומקלות קינמון
ספל אחד לבחירה, הספלים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003700 :מחיר: 32 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל, מארז עם 2 פרלינים ו-2 
אגוזים, 2 תיונים ומקלות קינמון
התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

ZH003699 :מחיר: 52 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הקופסא: 16x8 ס"מ

בקבוק חליטה, מארז עם 2 פרלינים ו-2 אגוזים, 
2 תיונים ומקלות קינמון

מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

ZH003696 :מחיר: 52 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית, מארז עם 2 פרלינים ו-2 אגוזים, 

2 תיונים ומקלות קינמון

ZH003697 :מחיר: 42 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 35

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

בקבוק חליטה ומארז יוקרתי של 20 
שקיקי תה מבית סרמוני
מארז אחד מתוך מגוון טעמים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

 ZH003682 50 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה ו-3 שקיקי תה מבית 
 סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

 ZH003683 40 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

תרמוס 450 מ"ל ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים 
 שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003685 40 ש"ח  ו  מק"ט
תרמוס 450 מ"ל ומארז יוקרתי של 20 שקיקי 
תה מבית סרמוני
מארז אחד מתוך מגוון טעמים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

 ZH003684 50 ש"ח  ו  מק"ט
התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

כוס תרמית ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים 
 שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003693 30 ש"ח  ו  מק"ט
כוס תרמית ומארז יוקרתי של 20 שקיקי תה מבית סרמוני

מארז אחד מתוך מגוון טעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003694 40 ש"ח  ו  מק"ט
כוס תרמית אחת לבחירה
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 36

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז המכיל 2 ספלי וינטג' ומארז חליטה

 ZH003500 42 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב לפסח המכיל 2 ספלי וינטג' ומארזי שוקולד בטעמים 
שונים:צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

 ZH003499 42 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 

שונים בהתאם לקיים במלאי

2 ספלי וינטג' עם קנקן לחליטה 

תכולת הקנקן 1.2 ליטר, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

 ZH003662 55 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 37

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז עם 2 ספלי וינטג', פרלינים וחליטת צמחים 

 ZH003660 50 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 גרם 

ופחית עם 5 פרלינים 

 ZH003501 60 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון מעוצב לפסח עם 4 ספלי וינטג'

 ZH003666 50 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

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

וחליטת צמחים

 ZH003504 60 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 58 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 גרם 
ומארז עם 9 מגנטים

 ZH003502 60 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת קראפט מעוצבת לפסח עם 2 ספלים וינטג', חליטת צמחים 
ומארז מגנטים

 ZH003514 50 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'
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 38

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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

 ZH003676 60 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זית

דגם אוטובוס

מארז המכיל יין 375 מל', 10 פרלינים ו-10 אגוזים

גודל הקופסא 20x20 ס"מ

 ZH003507 50 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 39

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז עץ עם חליטת צמחים, חרוסת 120 גרם ו-5 פרלינים 
בפחית מעוצבת

 ZH003521 50 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עץ עם ספל וינטג', 5 אגוזי מלך, מחזיק מפתחות פנקס 

וחרוסת 120 גרם

 ZH003537 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
מחזיקי מפתחות בהתאם לקיים במלאי

מארז עץ עם ספל וינטג', 5 אגוזי מלך, 4 פרלינים ומארז עם 9 מגנטים

 ZH003523 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם ספל וינטג', 4 תחתיות לכוסות, 5 אגוזים ו-5 פרלינים

 ZH003515 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי,
מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ
גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 40

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז עץ עם ספל וינטג', חרוסת 120 גרם, 4 
פרלינים ו-3 אגוזים

 ZH003517 43 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עץ עם ספל וינטג', חרוסת 120 גרם, 4 
פרלינים, 3 אגוזים ומארז נפוליטנים בטעמים שונים

 ZH003518 58 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 

לקיים במלאי

מארז עץ עם חליטת צמחים, ספל וינטג', 4 פרלינים ו-3 אגוזים

 ZH003520 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם חליטת צמחים, ו-3 ממרחים מתוקים 30 גרם

 ZH003522 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם חליטת צמחים, שמן זית 100 מל', תערובת לבישול 
ו-5 אגוזים

 ZH003519 60 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 41

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז המכיל יין 375 מל', מקלות קינמון,
חליטת צמחים וחרוסת 120 גרם

 ZH003620 57 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל חרוסת 120 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, 

חליטת צמחים ומארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

 ZH003622 55 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ, ממרחים בטעמים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

מארז עם 2 ממרחים מתוקים 120 גר', חליטת 
צמחים, ומקלות קינמון

מידת הקופסא 17×13 ס"מ,
ממרחים וחליטות לפי הקיים במלאי

ZH002937 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 42

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שפע עם 2 ספלי וינטאז' ועציץ פלסטיק עם 
צמח תבלין
גודל המארז 19.5x10.5 ס"מ, הספלים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
צמח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003291 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע עם ספל, 5 פרלינים ומארז חליטת צמחים
גודל המארז 19.5x10.5 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 

ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003498 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 43

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שפע עם ספל, 3 אגוזים, 2 פרלינים ומארז עם 9 
מגנטים

גודל מארז 19.5x10.5 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

 ZH003650 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע עם ספל, 5 פרלינים וחליטת צמחים
 גודל המארז 19.5x10.5 ס"מ, הספלים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003497 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 44

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שפע עם ספל, 5 פרלינים ו-4 תחתיות וינטז'
גודל המארז 19.5x10.5 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון קשיח 
בציפוי למינציה

 ZH003496 38 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע עם מארז נפוליטנים משוקולד מריר 70%, 
מריר/אגוז/תפוז, 2 ממרח מתוקים 30 גרם, 4 פרלינים ו-4 

אגוזי מלך
גודל המארז 19.5x10.5 ס"מ, ממרח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003495 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 45

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מגש מעוצב לחרוסת עם קערית זכוכית

 ZH003655 38 ש"ח  ו  מק"ט

דגם נחליאלי

דגם מנדלה טורקיזדגם מנדלה כחולהדגם עץ זית

כלי לחרוסת מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון

הכלי מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, 

12x12x12 11 ס"מ, גודל המארזx7.5 מידת הכלי לחרוסת

ZH003638 35 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 46

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

 כלי לחרוסת דגם צבעוני עם קערית מזכוכית ו-6 אגוזי מלך
מידת הבסיס העגול 19.5×19.5 ס"מ

ZH004020 40 ש"ח  ו  מק"ט

 כלי לחרוסת דגם אינדיאה עם קערית מזכוכית ו-6 אגוזי מלך
מידת הבסיס העגול 19.5×19.5 ס"מ

ZH004020 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 47

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים, מקלות קינמון, 5 
פרלינים ו-5 אגוזים
מידת הקופסא 23x16.5x8 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH002908 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים, מקלות 

קינמון וכוס טרמית

מידת הקופסא 23x16.5x8 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

כוס אחת לבחירה, מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

ZH002912 50 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים,
מקלות קינמון ומארז נפוליטנים

משוקולד מריר 70%, מריר, אגוז, תפוז

מידת הקופסא 23x16.5x8 ס"מ

ZH002948 45 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 48

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז קרטון מעוצב לפסח המכיל כוס טרמית,  מארז שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים\פרלינים בציפוי 
שוקולד, פחית עם 5 פרלינים ו-5 אגוזי מלך

מידת הקופסא 25×19 ס"מ, שוקולדים 70 גרם בהתאם לקיים במלאי, 

מידת הכוס 20×7 ס"מ

ZH003050 55 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע מארז שוקולד, שמן זית 100 מל' וממרח 

מתוק 120 גרם

מידת הקופסא 20x10x7 ס"מ, שוקולדים 70 גרם 
בהתאם לקיים במלאי

ZH002968 53 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 49

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-2 מארזי קרטון מעוצבים 
לפסח במילוי 5 פרלינים ו-5 אגוזי מלך

ZH001715 50 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-5 אגוזים במארז קרטון 
מעוצב לפסח

ZH002939 42 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-5 פרלינים במארז קרטון 
מעוצב לפסח

 ZH003004 42 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ עם סקולנט ופחית אחת עם 5 
פרלינים

 ZH002940 48 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם צמח סקולנט ומארז נפוליטנות 
משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

ZH002998 45 ש"ח  ו  מק"ט

מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ
העציץ מגיע בצבעים שונים

צמח סקולנט לפי הקיים במלאי

הפחית תגיע למלאי באמצע מרץ

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 50

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

שעון שולחני מבטון במארז קרטון
גודל המארז 17x16x10, מידת שעון 16.5x15 ס"מ

ZH003646 40 ש"ח  ו  מק"ט

כרית חימום ומארז עם 9 מגנטים 
מידה המגנטים: 6×6 ס"מ, מידת הקופסא: 8×8 ס"מ,
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ,
גודל הכרית 20x20 ס"מ

 ZH003561 38 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 51

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

עציץ מלבני מעץ ומארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים/
חמוציות/בוטנים/פרלינים בציפוי שוקולד
שוקולדים 70 גרם בהתאם לקיים במלאי
מידת העציץ ללא הצמח 20×10 ס"מ, סקולנט לפי הקיים במלאי

ZH002997 50 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ בטון עם סקולנט ומארז שוקולד 70 גרם
גודל העציץ 8x10, צבע העציץ והשוקולדים בהתאם לקיים במלאי - צימוקים בציפוי 

שוקולד, חמוציות בציפוי שוקולד, בוטנים בציפוי שוקולד ופרלינים

ZH002960 42 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד מבטון עם סקולנט ו-2 סלסלאות מעוצבות במילוי 5 
פרלינים, 5 אגוזים

ZH001622 57 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם סקולנט וסלסלה מעוצבת במילוי 5 פרלינים

ZH001618 44 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסלסלה: גובה 7 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, 
הסטנד מגיע בכיתובים שונים, 
הצמחים בהתאם לקיים במלאי

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 52

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז עם עציץ סקולנט במארז ומיני בונבוניירה בעיצוב 
לפסח. מידת הקופסא: 10x10x12.5 ס"מ, עציצים לפי 

הקיים במלאי

ZH001713 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם מיני בונבוניירה, ממרח 
מתוק 120 גר' ו-5 אגוזים
מידת הקופסא: 14x16 ס"מ
ממרח לפי הקיים במלאי

ZH001712 37 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט ויין 375 מ"ל
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ, 
סקולנט לפי הקיים במלאי

ZH001714 57 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 53

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז פח מעוצב עם יין 375 מ"ל, ממרח פיקנטי 280 גרם 
ו-7 אגוזים

ZH002969 60 ש"ח  ו  מק"ט
יין 750 מ"ל במארז גליל מעוצב
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH001660 50 ש"ח  ו  מק"ט
דגם נחליאלי דגם ציפור דגם עץ זית

כוס טרמית ומארז מקרטון ממוחזר עם 5 פרלינים
מידת המארז 16×8.5 ס"מ )סרטי הבד לפי הקיים במלאי(, 

מידות הכוס 20x7 ס"מ

 ZH003059 38 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 54

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שפע המכיל שמן זית 100 מ"ל, ממרח מתוק 120 גרם, חליטת צמחים ומקלות קינמון

ZH002441 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל 2 ממרחים מתוקים 120 גרם, חליטת פירות ומקלות קינמון

ZH002443 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל שמן זית 100 מ"ל ו-2 ממרחים מתוקים 120 גרם

ZH002440 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הקופסא 10.5×19.5×7 ס"מ, הממרחים בהתאם לקיים במלאי

מארז שפע המכיל ממרח מתוק 120 גרם, שמן 

זית 100 מ"ל וקופסא עם 9 מגנטים

ZH002442 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל 2 ממרחים מתוקים 120 גרם 
וקופסא עם 9 מגנטים

ZH002439 מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט

 6x6 10.5 ס"מ, מגנטיםx19.5x7 מידת הקופסא
ס"מ , הממרחים בהתאם לקיים במלאי

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 55

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שפע המכיל ספל מעוצב עם 5 פרלינים, 4 תחתיות לכוסות בשקית אורגנזה 

ו-6 אגוזי מלך

ZH002448 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל ספל מעוצב עם 5 פרלינים, קופסת פרפר עם ממרח מתוק 30 
גרם ו-4 אגוזי מלך

ZH002422 מבצע 45 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל ספל מעוצב, 4 תחתיות לכוסות בשקית אורגנזה ו-6 אגוזי מלך

ZH002447 מבצע 36 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הקופסא 19.5×10.5×7 ס"מ, תחתיות בהתאם לקיים במלאי, מידת 

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

מארז שפע המכיל יין 375 מ"ל, ספל מעוצב וקופסת פרפר עם 5 פרלינים

ZH002416 מבצע 63 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הקופסא 24x14x8.5 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 56

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מתכוני שפים בקופסת פח ויין 375 מ"ל

ZH002471 50 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ

מתכוני שפים, שמן זית 100 מ"ל וחרוסת 120 גרם 
בשקית כותנה

ZH002468 50 ש"ח  ו  מק"ט
מידת השקית 24×19 ס"מ

מתכוני שפים, שמן זית 100 מ"ל וחרוסת 120 גרם 
בשקית אורגנזה

ZH002470 43 ש"ח  ו  מק"ט

המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים 
בארץ וממתכוני משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש

משה שגב • הילה אלפרט • אייל שני • אבי לוי • ארז 
קומרובסקי • נוף עתאמנה-אסמעיל • ישראל אהרוני • גיל 

חובב • מאיר אדוני • מסימיליאנו די מטאו • תום פרנץ • 
מייסור כיואן •

מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 57

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין עם 
4 פרלינים ו-5 אגוזים   

ZH000344 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז קרטון מעוצב עם יין 750 מ"ל, 2 מארזי 
פרפר במילוי 5 פרלינים ו-5 אגוזים

ZH002475 60 ש"ח  ו  מק"ט

המגש יהיה זמין במלאי 
מתחילת מרץ

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר 

 ZH000170 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 58

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

תחתית לסיר חם, 2 מגבות מטבח תואמות
מידה: 19.7×20.5 ס"מ, עובי 4 מ"מ

)מגבות לפי הקיים במלאי(

ZH000745 :מחיר: 58 ש"ח  ו  מק"ט

 דגם זית

דגם נחליאלי

מארז ליר - מגש למצה, מארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
16x15.5x10 :22 ס"מ, מידת המארזx20 גודל המגש
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004512 :מחיר: 50 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 59

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט ו-4 פרלינים

ZH001708 42 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001709 סטנד שולחני מעץ  ו  25 ש"ח  ו  מק"ט

ZH001710 סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט  ו  35 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ, עציצים לפי הקיים במלאי

דגם זכרונות דגם העצמה

דגם אושר

פחית אחת עם 5 פרלינים ומארז 
אחד עם סקולנט. מידת הפחית: 
6.5x7 ס"מ
עציצים לפי הקיים במלאי

ZH001706 32 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 ספלי קפה מעוצבים ו-4 קפה שחור אישי

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004370 :מארז לבונה: 40 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004289 :מארז לילך: 50 ש"ח / מק"ט

     ZH004275 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 60

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-2 אגוזי מלך בקופסת קראפט 
ו-4 תחתיות לכוסות
גודל תחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

   ZH002337 :מחיר: 35 ש"ח  ו  מק"ט

ספל רטרו מעוצב עם חליטת צמחים, מקלות קינמון 
בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות דגם רטרו

  ZH002250 :מחיר: 40 ש"ח  ו  מק"ט

 ספל רטרו מעוצב עם חליטת צמחים
ומקלות קינמון בקופסת קראפט

  ZH002249 :מחיר: 32 ש"ח  ו  מק"ט

גודל קופסא 12.5×10 ס"מ
מידת התחתיות 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 61

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ZH001661 תחתית עץ מעוצבת לסיר, יין 375 מ"ל, 4 אגוזים, 5 פרלינים  ו  60 ש"ח  ו  מק"ט

ZH01485 תחתית עץ מעוצבת לסיר, יין 375 מ"ל, 5 אגוזים  ו  55 ש"ח  ו  מק"ט

עובי 4 מ"מ

דגם טריו
מידה: 20.5x19.5 ס"מ, עובי 4 מ"מ

דגם מנדלה
קוטר התחתית 20 ס"מ, עובי 4 מ"מ

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

ZH01459 70 ש"ח  ו  מק"ט
יין 750 מ"ל, ו-3 מארזי קרטון לפסח במילוי 5 פרלינים, קונפיטורה 30 גר' ו-5 אגוזים

ZH002494 60 ש"ח   ו  מק"ט
יין 375 מ"ל, ו-2 מארזי קרטון לפסח במילוי 5 פרלינים ו-5 אגוזים

ZH000304 43 ש"ח  ו  מק"ט

תחתית לסיר דגם זית 
20x23 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 62

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח לתה, ספל רטרו מעוצב, חליטה וממרח 120 גר' לפי הקיים במלאי

ZH002229 55 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח לתה, ספל רטרו מעוצב ו-2 חליטות צמחים

ZH002225 55 ש"ח ו מק"ט
המכסה מגיע מתחת לקופסא באריזת צלופן

קופסת פח לתה, 4 חליטות פרי לפי הקיים במלאי

ZH002227 60 ש"ח ו מק"ט
גודל קופסא 23x12x7 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

קופסת פח לתה, ממרח מתוק 120 גר', חליטת צמחים, מארז 
עם 9 מגנטים, מקלות קינמון. מידת הקופסא 23x12x7 ס"מ, 
מארז המגנטים 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ, ממרח 

מתוק וחליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי. תוספת 2 ש"ח 
לאריזת צלופן

ZH002140 55 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח לתה עם מיניבונבוניירה, ממרח מתוק 120 גרם, חליטת צמחים וקינמון

ZH002136 55 ש"ח  ו  מק"ט
גודל קופסא 23x12x7 ס"מ. ממרח מתוק בהתאם לקיים במלאי. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 63

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסא עם ספל, 4 תחתיות קרטון, 2 צנצנות עם 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

ZH000152 54 ש"ח  ו  מק"ט
קופסא עם ספל, 2 צנצנות עם 60 גר' חליטת פירות, שקית מנייר ממוחזר במילוי 5 פרלינים 

ומקלות קינמון

ZH01382 54 ש"ח  ו  מק"ט
קופסא מעוצבת עם ספל, 2 צנצנות עם 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

ZH000734 46 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 17x13 ס"מ )ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, הספלים מגיעים עם 

כיתובים שונים(

מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל,
הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל מנדלה מרהיב

ZH001679 50 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, 8 אגוזים, הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל 

ZH002493 מנדלה מרהיב  ו  55 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא: 19x25 ס"מ, מידת הגלויות 11.5x15.5 ס"מ
שקית אורגנזה 20x32 ס"מ

 קופסת מצה עם מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים

בציפוי שוקולד\פרלינים, 2 ממרחים מתוקים 120 גרם וקופסא עם 9 מגנטים
קופסת פח 20x20x8 ס"מ, קופסת מגנטים 8x8 ס"מ, מגנט 6x6 ס"מ, שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי

ZH003051 60 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זית
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 64

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

4 תחתיות, ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון 
ו-4 אגוזים. הספלים מגיעים במבחר צבעים ובכיתובים 

שונים ע"פ הקיים במלאי

ZH01518 דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי בשקית כותנה34 ש"ח  ו  מק"ט
מידת השקית: 17x23 ס"מ

 ZH000797 38 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע המכיל עציץ וקופסת פרפר עם 5 פרלינים

ZH002451 57 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 10.5x19.5x7 ס"מ
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

המחירים בתוקף עד 30.6.2021

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג פסח 2021 בתקציב 31-60 - עמ' 65

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

מתאריך 1.3.2021 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מחירים בתוקף עד 30.6.2020

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
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