
קטלוג מתנות לפסח 2022
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםבתקציב מעל 100 ש"ח

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

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

www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר • המחירים לא כולל  מע"מ, מיתוג ומשלוח

להשארת פרטים <<

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

הּו טוֹב - חג אביב שמח ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצֹמַח ַמׁשֶ

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav


שמחים לספר לכם שהתחדשנו באתר חדש ללקוחות פרטיים ובחנות בוטיק בעוספיא
באתר החדש תוכלו למצוא מתנות מדהימות מאנשים בעלי מוגבלויות וגם מתנות

מיוצרים ישראליים ועמותות נוספות.
עלות השובר אינה כוללת את עלות המשלוח.

 השנה תוכלו לפנק בפסח את העובדים בגיפט קארד 
המקנה 50% הנחה באתר החדש ללקוחות פרטיים www.zih-gallery.com וב-

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/3tYtvI7


תעסוקתי  אירגון  הינה  הנפש  ציפור  עמותת 
מיוחדים  צרכים  בעלי  יוצרים  המעסיק  חברתי, 

מהמגזר הדרוזי, הערבי והיהודי. 

היוצרים במרכז לוקחים חלק בעיצוב, ייצור פיתוח 
שונים,  עבודה  בסוגי  ומתמחים  המוצרים  ואירוז 

המתאימים לכישוריהם וליכולתם.

תכשיטנות,  וכוללות  מגוונות  במקום  הסדנאות 
על  הדפסות  תפירה,  לייזר,  חיתוכי  בטון,  נגרות, 

מגוון רחב של חומרים ועוד.

יוצר לעבוד  מגוון האפשרויות הרחב מאפשר לכל 
ליכולותיו  המתאימה  ומאתגרת,  מכבדת  בעבודה 
לכל  לאפשר  היא  השאיפה  כאשר  התעסוקתיות, 
של  האפשר  ככל  רב  במספר  להתנסות  אחד 

עבודות ומתוכן לבחור את האחת המתאימה לו.

בעבודה  לעבוד  האפשרות  כי  מאמינים  אנו 
רבות  תורמת  עובד  לכל  אישית  המותאמת 
העצמי  ולביטחון  לדימוי  הערך,  לתחושת 
מירב  את  ביטוי  לידי  להביא  אחד  לכל  ומאפשרת 

הכישורים והפוטנציאל הטמונים בו.

עבודה  בסביבת  עובדים  בעמותה  היוצרים 
תפקוד  ברמת  אנשים  המשלבת  ומכילה,  בריאה 
מוגבלויות  בעלי  אנשים  עם  ביחד  נורמטיבית 
יצרניים  נורמטיביים  עבודה  תנאי  המאפשרת 

ויצירתיים.

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/3tYtvI7


יום גיבוש מרתק וייחודי בעוספיא
חדש בציפור הנפש

www.zih-gallery.com

לקוחות משתפים  <<לסרטון על ציפור הנפש  <<לפרטים, בירורים ותיאומים <<

טל’ 074-7585344  ו  050-223-3616  ו  ziporgallery@zih.co.il  ו  אבא חושי, עוספיא בכניסה ליד תחנת הדלק פז  

יום גיבוש לעובדים ולקבוצות הכולל סיור במפעל, שיתן לכם הצצה נדירה לעולם היצירה של אנשים בעלי מוגבלויות, אשר למרות מוגבלותם, מצליחים לייצר 
מוצרים מרהיבים הנמכרים בחנויות אומנות ישראלית וברשתות מובילות.

 סיור במחלקות השונות - תכשיטנות, בטון, נגרייה, תפירה ועוד. היוצרים במחלקות ישתפו אתכם בתהליך היצירה,
תוכלו ליצור עמם אינטראקציה, לשאול שאלות ולהבין קצת יותר את תהליך העבודה.

 לאחר הסיור יערך שיח מרגש עם איריס, מייסדת העמותה, על סיפור ההצלחה של המרכז, הקשיים בדרך, ההווי במקום, הערכים והחזון. 
אחר השיחה ניתן יהיה לרכוש בגלריה מתנות מרהיבות, במחירים שלא תמצאו בשום מקום, המשלבות את תוצרת המרכז עם מוצרים של מעצבים ישראליים 

ועמותות נוספות.

הפעילות במקום הכוללת סיור, שיחה, שתייה חמה וכיבוד קל הינה לקבוצות של מינימום 15 משתתפים ומקסימום 50 משתתפים, ובעלות של 300 ש"ח + מע"מ 
 לכל הקבוצה. ניתן להזמין סדנאות לקבוצות בכל אחד מתחומי העשייה במקום, סדנת בטון, סדנת עץ וסדנת תכשיטנות.

 ניתן לשלב פעילויות נוספות באזור - סדנה להכנת גבינות, סיור ברובע העתיק של עוספיא והסברים מרתקים אודות העדה הדרוזית, 
אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה בשרית כשרה כמיטב המסורת הדרוזית.

ניתן לרכוש למשתתפים שובר מתנה שיאפשר קנייה בחנות הגלרייה בסכום כפול מעלות השובר

אנו מבטיחים לכם חוויה עוצמתית, פותחת לב, שתלווה אתכם עוד הרבה זמן, גם אחרי שתעזבו את המקום.

https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/gibush-rav
https://bit.ly/story-rav
https://bit.ly/cust-rav
mailto:ziporgallery%40zih.co.il?subject=


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 5

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אוראל - מארז המכיליין ברקן 750 מל', שמן זית 
250 מל' ועץ שפע בעציץ בטון דמוי שק
גודל המארז 15x22x34 ס"מ,
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

     ZH005142 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005157 :מארז חירות: 105 ש"ח / מק"ט

     ZH005141 :מארז אביבית: 125 ש"ח / מק"ט

       ZH005143 :מארז אפרת: 105 ש"ח / מק"ט

מארז משה - מארז המכיל יין 750 מל', שמן זית בגליל פח 
500 מל' וסקולנט בעציץ בטון דמוי שק

גודל המארז 15x22x34 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים 

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

           ZH005146 :מארז משה: 125 ש"ח / מק"ט

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

           ZH005147 :מארז מרים: 165 ש"ח / מק"ט

           ZH005145 :מארז נועם: 140 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 6

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז גושן - מארז המכיל שמן זית 250 מל', קקטוס 
בעציץ בטון דמוי שק ו-3 תערובות בישול
גודל המארז 15x22x34 ס"מ, הקקטוסים בהתאם לקיים במלאי, 
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ,
התערובות בהתאם לקיים במלאי

     ZH005153 :מחיר: 160 ש"ח / מק"ט

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

       ZH005151 :מארז אליעזר: 135 ש"ח / מק"ט

       ZH005152 :מארז נחשון: 120 ש"ח / מק"ט

מארז נדב - מארז המכיל יין ברקן 750 מל', סקולנט בעציץ בטון דמוי 
שק, חרוסת 120 גר' ו-2 ממרחים מתוקים 120 גר'

גודל המארז 15x22x34 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ,

הממרחים בהתאם לקיים במלאי

     ZH005149 :מחיר: 115 ש"ח / מק"ט

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

         ZH005150 :מארז עמרם: 150 ש"ח / מק"ט

         ZH005148 :מארז ציפורה: 130 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 7

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אדיר - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 
מגש לעוגה עם 2 ספלים צבעוניים וקנקן חליטה

הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, מגש 
מבמבוק בשילוב מלמין 

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת 
הקנקן 1100 מ"ל

     ZH004769 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

מארז אימרי - מגש לעוגה עם קנקן חליטה, 2 ספלים צבעוניים, 
נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז וחליטת צמחים
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH005075 :מחיר: 108 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004770 :מארז אבישג: 130 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 8

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אחיעם - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 3 ספלי וינטג' וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004749 103 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 6 קוביות תה בטעמים שונים מבית סרמוני, 2 ספלי 
וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 גרם וקנקן לחליטה
גודל מארז 20x20 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003708 104 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003706 106 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 9

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מעוז - קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית 
חומה עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 
מלאכותיים, מארז עם חרוסת, 3 פרלינים, 3 אגוזי 
מלך, חליטת צמחים ומקלות קינמון 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 10x20 ס"מ, תכולת 
האגרטל 1000 מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים 
שונים בהתאם לקיים במלאי. גודל המארז 16x14 ס"מ

     ZH005059 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

מארז טל - קנקן לחליטה, אגרטל מזכוכית חומה עם פרחים 
מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים, מארז עם חרוסת, 3 

פרלינים, 3 אגוזי מלך, חליטת צמחים ומקלות קינמון 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 

500 מ"ל,  האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, גודל המארז 16x14 ס"מ

     ZH005058 :מחיר: 112 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 10

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז רהב - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, 
מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, הגדה לפסח 
בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם דמויות, 

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז,
חרוסת 120 גר', ממרח מתוק 120 גר' ו-4 אגוזי מלך
גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המגש 22x20 ס"מ, 

ההגדה בשקית אורגנזה, מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

     ZH005016 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004770 :מארז אבישג: 130 ש"ח / מק"ט

מארז תום - תבנית לעוגה עם מכסה 
לנשיאה, מארז המכיל בקבוק יין 375 מל', 20 

שקיקי תה מבית סרמוני, חרוסת 120 גרם, 
ממרח מתוק 120 גרם ומקלות קינמון

 25x19 36 ס"מ, מידת המארזx23.5 גודל התבנית
ס"מ, מארז התה והממרח המתוק מגיעים בטעמים 

שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH005091 :מחיר: 115 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 11

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז רונה - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין,  מגש 
למצה מבמבוק בשילוב מלמין, סקולנט בעציץ בטון שק, 
הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם 
דמויות, 6 אגוזי מלך ו-8 פרלינים 
גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המגש 22x20 ס"מ,  ההגדה בשקית 
אורגנזה, מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים 
בהתאם לקיים במלאי מידת העציץ ללא הצמח כ-18×22 ס"מ

     ZH005022 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

מארז רומי - צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, 
מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, הגדה לפסח 
בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם דמויות 

וציטטות ו-4 ספלים צבעוניים
גודל המגש 22x20 ס"מ,  גודל הצלחת 34×34 ס"מ, 

ההגדה בשקית אורגנזה. מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ

     ZH005002 :מחיר: 110 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004999 :מארז גל: 110 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 12

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז רווית - מגש למצה, מארז המכיל 6 קוביות תה 
בטעמים שונים מבית סרמוני, 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 

120 גרם, חרוסת 120 גרם וקנקן לחליטה
גודל המגש 22x20 ס"מ, מידת המארז 20x20 ס"מ, תכולת 

הקנקן 1100 מ"ל

     ZH004511 :מחיר: 125 ש"ח / מק"ט

מארז אידית - קערה לפסח, ווק עם יין 375 מ"ל, שמן 
זית 100 מל', ממרח מתוק 120 גר', חרוסת 120 גר', 3 
ממרחים מתוקים 30 גר' וכ-10 אגוזי מלך
גודל הקערה 34x34 ס"מ, קוטר הווק 28 ס"מ, ממרחים 
מתוקים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004508 :מחיר: 135 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 13

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז נריה - מארז עץ המכיל יין 750 מל', שמן זית 250 מל', 
קנקן חליטה, 2 ספלים צבעוניים, עציץ בטון דמוי שק עם תבלין, 
רוטב פיקנטי 280 מל', 2 תערובות לבישול בטעמים שונים, 
חליטות פירות וכפית חליטה 
גודל המארז 39x30x12.5 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, העציצים מגיעים 
בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, תערובות, רוטב וחליטות בהתאם 
לקיים במלאי, צמחים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004738 :מחיר: 260 ש"ח / מק"ט

ZH004738

מארז מאור - מארז עץ המכיל יין תבור מסדרת 
הר 750 מל', שמן זית 250 מל', קנקן חליטה, עציץ 

בטון דמוי שק עם שתיל זית, 3 תערובות לבישול 
בטעמים שונים, נפוליטנים משוקולד מריר 70% 

מריר/אגוז/תפוז, מארז עם 20 שקיקי תה מבית 
סרמוני, 2 חליטות פירות, חליטת צמחים ומקלות 

קינמון 
גודל המארז 39x30x12.5 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, 

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
חליטות בהתאם לקיים במלאי

     ZH004729 :מחיר: 320 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 14

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז רגב - מארז עץ עם יין 375 מל', שמן זית 250 מל', 
חרוסת 120 גרם, חליטת צמחים, מקלות קינמון ועציץ בטון 

דמוי שק עם צמח תבלין 
גודל המארז 29x18.5x13 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים 

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

     ZH004929 :מחיר: 130 ש"ח / מק"ט

מארז רוני - מארז עץ עם יין תבור מסדרת הר 750 מל', יין ברקן 
750 מל', שמן זית בגליל פח 250 מל', בקבוק חליטה, חרוסת 120 
גרם, מקלות קינמון ארוכים, שקית כותנה עם ממרח מתוק 30 גרם 
וחליטת צמחים
 גודל המארז 29x18.5 x13 ס"מ, גודל השקית 24×17 ס"מ, ממרח מתוק בהתאם 
לקיים במלאי

     ZH004942 :מחיר: 208 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 15

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז נופר - מארז עץ המכיל 3 ספלים צבעוניים, יין 375 מל', שמן זית 
250 מל', כלי לחרוסת עם כפית, חרוסת 120 גרם, 2 חליטות פירות
גודל המארז 38x19x10 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים
 שונים בהתאם לקיים במלאי, חליטות בהתאם לקיים במלאי

    ZH004947 :מחיר: 170 ש"ח / מק"ט

מארז נווה -מארז עץ המכיל 3 ספלים צבעוניים, יין 375 מל',
שמן זית בגליל פח 250 מל', מארז שוקולדים בטעמים שונים: 

צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד, חליטת צמחים ומקלות קינמון ארוכים
 גודל המארז 38x19x10 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

   ZH004721 :מחיר: 146 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 16

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז סופרנובה - קורל- קופסת פח המכילה “קרוקנטס”- שברי אגוזים ושקדים בקרמל 
בעיטוף שוקולד חלב, קורל - קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף שוקולד מריר, 
ארגמן- קופסת פח המכילה צ’אנקס שקדים ואגוזי לוז, חתיכות שוקולד חלב עם שברי 
שקדים ואגוזי לוז, קונפיטורת תות שדה - במתכון ביתי, בעלת למעלה מ-50% פרי, ללא 

חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, סילאן-  סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, אמבר 
- קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד חלב , אמבר- דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד 
מריר, יהלום- נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70% , יהלום- פרלינים משוקולד חלב עם 

קרם אגוזים, סילבר- לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום, טופז- שקד בעיטוף שוקולד מריר

     ZH005103 :מחיר: 175 ש"ח / מק"ט

מארז שביט שחור - קונפיטורת תות שדה – במתכון ביתי, בעלת למעלה מ-50% פרי, ללא חומרים 
משמרים וללא צבעי מאכל, סילאן-  סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, פנינה- טבלת שוקולד מריר 
עם שברי פיסטוק, גולד- פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים, יהלום- 
נפוליטנים – מגוון שוקולדים מריר 70% , טופז-  תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, 
טופז- לוז בעיטוף שוקולד חלב, טופז- תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

     ZH005105 :מחיר: 115 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 17

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז סטאר שחור - קורל- קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף 
שוקולד מריר, פנינה- טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, 
יהלום- נפוליטנים – מגוון שוקולדים מריר 70%, גולד –  נוגט רך עם 
שברי שקדים ובעיטוף שוקולד חלב, ספיר– בוטן בעיטוף שוקולד חלב, 
ספיר- פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל, ספיר- 
“בייטס שוקופלת”, שוקולד חלב מקופל בשכבות, טופז- תערובת 
צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

     ZH005107 :מחיר: 130 ש"ח / מק"ט

מארז גלקסי לבן - קורל- קופסת פח המכילה “קרוקנטס”- 
שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד חלב, גולד- 

פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן מקורמל, גולד- 
מרציפן- שקדים טחונים בעיטוף שוקולד מריר, פנינה- טבלת 
שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, פנינה- טבלת שוקולד 
מריר עם שברי פיסטוק, פנינה- טבלת שוקולד חלב עם שברי 

אגוזי לוז, ספיר- “בייטס שוקופלת”, שוקולד חלב מקופל 
בשכבות, ספיר- קלסטר’ס בוטנים, אשכולות שוקולד חלב 

עם שברי בוטנים , ספיר – פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם 
וניל ושבבי קוקוס, ספיר– צימוק בעיטוף שוקולד חלב, יהלום- 

נפוליטנים – מגוון שוקולדים מריר 70% , יהלום-  פרלינים 
משוקולד חלב עם קרם אגוזים, אמבר – קוביות שומשום 

מקורמל בעיטוף שוקולד חלב , אמבר- דובדבן אמרנה בעיטוף 
שוקולד מריר, טופז – שקד בעיטוף שוקולד מריר, טופז- 

תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לב

     ZH005104 :מחיר: 240 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 18

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004014 :מחיר: 115 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004046 :מארז ברוש: 103 ש"ח / מק"ט

     ZH004084 :מארז ליבנה: 110 ש"ח / מק"ט

     ZH004049 :מארז גלבוע: 110 ש"ח / מק"ט

     ZH004085 :מארז מור: 115 ש"ח / מק"ט

מארז ברק - ווק עם שמן זית איכותי 250 מל' 
במארז פח, 3 תערובות לתיבול בטעמים 

שונים, חרוסת 120 גר', ממרח מתוק 120 גר', 
3 ממרחים מתוקים 30 גר' וכ-7 אגוזי מלך

קוטר הווק 28 ס"מ, תערובות וממרחים 
מתוקים לפי הקיים במלאי 

     ZH004047 :מחיר: 145 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 19

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004070 :מחיר: 140 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004048 :מארז גד: 120 ש"ח / מק"ט

     ZH004052 :מארז דולב: 130 ש"ח / מק"ט

     ZH004051 :מארז דגן: 140 ש"ח / מק"ט

     ZH004004 :מארז פיקוס: 155 ש"ח / מק"ט

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

קוטר 33 ס"מ

     ZH004086 :מחיר: 135 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 20

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אלמוג - ווק עם יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מל'
3 תערובות לבישול בטעמים שונים וכ-12 אגוזי מלך
תערובות בהתאם לקיים במלאי, קוטר הווק 28 ס"מ

     ZH004016 :מחיר: 125 ש"ח / מק"ט

מארז אמיר - ווק עם יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מל', 
ממרח מתוק 120 גרם, חרוסת 120 גרם, 3 ממרחים 

מתוקים 30 גרם וכ-9 אגוזי מלך
קוטר הווק 28 ס"מ, ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004017 :מחיר: 114 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004023 :מארז ארז: 135 ש"ח / מק"ט

     ZH004022 :מארז ארבל: 125 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 21

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004274 :מחיר: 131 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004278 :מחיר: 110 ש"ח / מק"ט

     ZH004273 :מחיר: 113 ש"ח / מק"ט

     ZH004276 :מחיר: 113 ש"ח / מק"ט

     ZH004272 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004452 :מחיר: 110 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 22

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז רונן  - קנקן חליטה, סוטאז' 28 ס"מ מבית 
סולתם עם 2 ידיות סיליקון, בקבוק חליטה, חרוסת 

120 גר', ממרח מתוק 120 גר', חליטת צמחים, 
מקלות קינמון, 6 פרלינים ו-6 אגוזים

מידת בקבוק החליטה 23×5.5 ס"מ, ממרח מתוק 
וחליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי,

תכולת הקנקן 1100 מ"ל

     ZH004514 :מחיר: 250 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004513 :מארז עידו: 210 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004515 :מחיר: 215 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 23

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז שי-לי - סוטאז' 28 ס"מ מבית סולתם עם 2 ידיות 
סיליקון, 3 תערובות תיבול בטעמים שונים, יין 375 מ"ל, 

שמן זית 250 מ"ל, 6 פרלינים ו-6 אגוזים
תערובות לפי הקיים במלאי

     ZH004517 :מחיר: 230 ש"ח / מק"ט

מארז שמלא - סיר 24 ס"מ מבית סולתם, יין 375 מל',
חרוסת 120 גר', ממרח מתוק 120 גר', 3 פרלינים ו-3 אגוזים

ממרח מתוק לפי הקיים במלאי

     ZH004518 :מחיר: 195 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004516 :מחיר: 200 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 24

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מירי - סיר 24 ס"מ מבית סולתם, יין ברקן 750 מ"ל, 
ליקר רימון 100 מל', שמן זית 250 מ"ל,  מארז תה עם 

5 שקיקי תה מבית סרמוני,  מארז נפוליטנים משוקולד 
מריר 70% מריר/אגוז/תפוז,  3 תערובות לתיבול בטעמים 

שונים, כפית לחליטה, חרוסת 120 גר', 2 ממרחים מתוקים 
120 גר' ומקלות קינמון 

תה, תערובות וממרחים לפי הקיים במלאי

     ZH004520 :מחיר: 330 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004519 :מחיר: 210 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 25

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז שמחה - סיר 24 ס"מ מבית סולתם, יין ברקן 750 מ"ל, מארז תה עם 
20 שקיקי תה מבית סרמוני, שוקולד בטעמים שונים: צימוקים/חמוציות/

בוטנים בציפוי שוקולד, שמן זית איכותי 250 מ"ל במארז פח, חליטת 
צמחים, כפית לחליטה, תערובת לתיבול, חרוסת 120 גר', 2 ממרחים 

מתוקים 120 גר' ומקלות קינמון 
תה, תערובות וממרחים לפי הקיים במלאי

     ZH004521 :מחיר: 290 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004522 :מחיר: 300 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 26

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קנקן לחליטה, מארז עם 4 ספלי וינטג' וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל הקופסא 20x20 ס"מ, 

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004413 :מחיר: 130 ש"ח / מק"ט

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

בונבוניירה, חרוסת 120 גרם וקנקן לחליטה
גודל מארז 20x20 ס"מ, מארז התה בהתאם 

לקיים במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003707 110 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 27

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז עץ עם יין 750 מ"ל מרלו ברקן, יין 750 מ"ל מסדרת הר 
של יקב תבור, שמן זית 500 מל', 3 תערובות לבישול, מקלות 
קינמון, 9 מגנטים, מתכוני שפים בקופסת פח, חרוסת 120 גרם 
ו-5 פרלינים
גודל המארז 24x24x13 ס"מ, תערובות בטעמים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ, מידת הכרטיס 
15.5×11.5 ס"מ, מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת 
המגנטים 6×6 ס"מ

ZH003635 250 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003633 207 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003615 164 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם 2 ספלי וינטג', מארז חליטה, מארז שוקולד בטעמים 
שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד, חרוסת 120 

גרם, 5 אגוזים, 5 פרלינים, כפית חליטה ומארז עם 9 מגנטים
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 

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

ZH003611 מחיר מבצע 104 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003616 150 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 28

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קערת סלט, יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מ"ל, ממרח מתוק  
120גר', חרוסת 120 גר', תערובת לבישול, תערובת לסלט\

לשקשוקה, 5 אגוזים ו-5 פרלינים

 ZH000368 120 ש"ח  ו  מק"ט
קערת סלט, יין 350 מ"ל, שמן זית 250 מ"ל, 2 ממרחים 

מתוקים בהתאם לקיים במלאי, תערובת תבלינים לסלט, 5 
אגוזים ו-5 פרלינים

ZH002412 108 ש"ח  ו  מק"ט
במלאי, מידת הקערה: 21x10 ס"מ, ממרח מתוק בהתאם לקיים 

מלאי,  תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים

מארז עץ עם יין 750 מל', מקלות קינמון, חליטת 
צמחים, תרמוס, חרוסת 120 גרם, 3 תערובות 
לבישול ו-5 פרלינים
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003692 173 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003639 162 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 29

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסת פח למצות עם 2 חליטות צמחים, מקל 
קינמון, שוקולד בלגי, 2 ממרחים מתוקים 120 גרם, 
עציץ מלבני מעץ עם סקולנט

ZH002026 120 ש"ח  ו  מק"ט
ZH002024 118 ש"ח  ו  מק"ט
)מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ, תערובת, חליטות, 
ממרחים וסקולנט לפי הקיים במלאי(

קופסא למצות 6.2x21x21 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

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

מארז ריחן - קופסת פח עם חליטת צמחים,  
חרוסת 120 גר', מיניבונבוניירה, מקלות קינמון, 

קנקן חליטה ו-2 ספלי וינטג'
מידות הקופסא 20x20 ס"מ,

 הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

     ZH004402 :מחיר: 117 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 30

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ווק של סולתם עם שמן זית 250 מ"ל, יין 375 מ"ל, ממרח מלוח 200 גרם,
קונפיטורה 120 גרם, רוטב פיקנטי וכ-16 אגוזי מלך

קוטר הווק 30 ס"מ, רוטב פיקנטי, קונפיטורה וממרח מלוח בהתאם לקיים במלאי

ZH002897 186 ש"ח  ו  מק"ט
)WWW.ZIH.CO.IL מארזים דומים: )פירוט וצילום ניתן לראות באתר

ZH002900 190 ש"ח  ו  מק"ט

ווק של סולתם עם יין 375 מל', 2 מארזי שוקולד בטעמים שונים,
9 פרלינים ו-9 אגוזי מלך

קוטר הווק 30 ס"מ, שוקולדים 70 גרם וממרח בהתאם לקיים במלאי

ZH002992 145 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 31

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004018 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004004 :מארז תאנה: 155 ש"ח / מק"ט

     ZH004050 :מארז גפן: 100 ש"ח / מק"ט

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

ווק של סולתם עם יין 375 מ"ל, 2 רטבים פיקנטים 280 מ"ל, 
3 ממרחים מתוקים 30 גרם, שמן זית 100 מל', 8 פרלינים ו-8 

אגוזים
קוטר הווק 30 ס"מ, רטבים פיקנטים בהתאם לקיים במלאי

ZH002980 195 ש"ח  ו  מק"ט
מארזים דומים: )פירוט וצילום ניתן לראות באתר

)WWW.ZIH.CO.IL 

ZH002981 205 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 32

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004018 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004004 :מארז תאנה: 155 ש"ח / מק"ט

מארז אדל - קערת סלט עם 2 מגבות, שמן זית 
250 מ"ל בגליל פח, תערובת לשקשוקה, תערובת 

לגבינות וסלט וכף עץ
גודל קערה 20x10 ס"מ, מגבות בהתאם לקיים במלאי

     ZH004563 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/passover-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 33

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

ZH003009 102 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קרטון מעוצבת  עם יין 750 מ"ל, 
שמן זית 500 מ"ל ו-3מארזי וינטג' מקרטון 

לפסח במילוי 5 פרלינים, קונפיטורה 30 גר' 
ו-5 אגוזים

  ZH002410 115 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 34

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז המכיל 3 תערובות לבישול,
שמן זית 500 מל' ויין 750 מל'

גודל המארז 35x22 ס"מ, 
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003626 117 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003630 125 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קרטון מעוצבת  עם יין 750 מ"ל, 
שמן זית 500 מ"ל ו-3מארזי וינטג' מקרטון 
לפסח במילוי 5 פרלינים, קונפיטורה 30 גר' 
ו-5 אגוזים

  ZH002410 115 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 35

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסא מעוצבת למצות עם חליטת צמחים, 2 קונפיטורות 
120 גר', 5 פרלינים, 5 אגוזים, מקלות קינמון וקנקן חליטה

ZH002907 108 ש"ח  ו  מק"ט

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

מארז התה והתערובות מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

קופסת פח למצה המכילה מארז יוקרתי של 20 שקיקי תה מבית 
סרמוני, שמן זית 250 מ"ל, 2 תערובות לבישול וחרוסת 120 גרם

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

  ZH003675 109 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 36

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
הקדימו להזמין ולשריין לכם את המתנה שלכם לפסח

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה-VIP ברכישה של 15,000 ש"ח  ומעלה ולהנות ממחירים אטרקטיביים 

 ומהטבות נוספות וכמובן והכי חשוב לסייע לנו להמשיך להעסיק את היוצרים המיוחדים שלנו ולספק להם מקום

עבודה ערכי, מכבד ומאתגר המממש את הכישורים והפוטנציאל הטמונים בכל אחד ואחת מהם.

אפשרויות ההצטרפות, ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר

www.zih.co.il/vip

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://www.ziporhanefesh.co.il/vip


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

פסח 2022 בתקציב מ- 100 שח עמ' 37

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

להשארת פרטים לחץ כאן
מתאריך 13.3.2022 ועד פסח מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )החל מ-100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/contact-rav

