
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

קטלוג מתנות לפסח 2022
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםבתקציב עד 31-60 ש"ח

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
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.

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  

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

אגרטל מזכוכית חומה ופרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 

מלאכותיים, 2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH004970 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה עם עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 
מלאכותיים, מארז נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

ZH004986 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי, מארז נפוליטנים

ZH004987 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט
גודל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל

אגרטל גדול מזכוכית חומה ואקליפטוס מלאכותי

     ZH004975 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט

אגרטל גדול מזכוכית חומה עם פרחים מיובשים 
בשילוב עם צמחים מלאכותיים

     ZH004988 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט
גודל האגרטל 10×20 ס"מ
תכולת האגרטל 1000 מ"ל

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, הפרחים מגיעים בגוונים 

ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 מאי - מארז המכיל יין 375 מל',
אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי

גודל המארז 33x17x9.5 ס"מ,
גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, 

האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH005134 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

מארז ונוס לבן - ספיר- פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז
ספיר- קלסטר’ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים 
ספיר– צימוק בעיטוף שוקולד חלב
מינימום להזמנה 75 מארזים

ZH005113 :מחיר: 43 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH005121 :מארז גאיה שחור: 60 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

ZH005029 מק”ט

מארז רעומה - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין,
הגדה לפסח בגלויות מעוצבות בגב הגלויות

     ZH005030 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין והגדה לפסח בגלויות 
מעוצבות בגב הגלויות פאזל עם דמויות

ZH005028 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004480 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

פאזל עם דמויות ושקית לאפיקומן
גודל המגש 22x20 ס"מ, ההגדה בשקית אורגנזה

מידת הגלויות 15.5×12 ס"מ,
מידת השקית 22x36 ס"מ

צלחת לפסח מבמבוק בשילוב מלמין, 
מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין ושקית אפיקומן

ZH005006 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

קערה לפסח מבמבוק בשילוב מלמין ושקית אפיקומן

     ZH004486 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין ושקית לאפיקומן 

ZH005029 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט

גודל הצלחת 34×34 ס"מ, גודל המגש 22x20 ס"מ, 
מידת השקית 22x36 ס"מ 

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 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

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 לילי - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין,
כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב מלמין,

חליטת צמחים ומקלות קינמון ארוכים
גודל המגש 22x20 ס"מ,

גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ

     ZH005008 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

מארז ריף - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין,
נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז,
חרוסת 120 גר', ממרח מתוק 120 גר' ו-4 אגוזי מלך
גודל המגש 22x20 ס"מ

     ZH005014 :מחיר: 58 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין,
מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד וחליטת צמחים
גודל המגש 22x20 ס"מ

     ZH005017 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, מפצח אגוזים, 
7 אגוזים ו-8 פרלינים

גודל  22x20 ס"מ

     ZH004991 :מחיר: 47 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 סלע - כלי לחרוסת עם כפית מבמבוק בשילוב מלמין, 
שקית אפיקומן, 4 אגוזי מלך ו-4 פרלינים

גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ,
גודל השקית 22×36 ס"מ,
גודל המארז 17x13 ס"מ

     ZH005012 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

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

     ZH005011 :מארז אורי: 37 ש"ח / מק"ט

מארז יסמין - מגש למצה מבמבוק בשילוב מלמין, כלי לחרוסת עם 
כפית מבמבוק בשילוב מלמין, 7 אגוזים ו-8 פרלינים
גודל המגש  22x20 ס"מ,
גודל הכלי לחרוסת 19x9x6 ס"מ

     ZH004994 :מחיר: 54 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 סגל - ראנר, מגש לעוגה עם 6 אגוזי מלך 
ו-10 פרלינים

המגש מבמבוק בשילוב מלמין, גודל המגש 
14.5×39.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH005100 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

מארז זמר - מגש לעוגה ו-3 ספלים צבעוניים
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ

ZH004653 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

ZH004654 :מארז פנינה 58 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 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

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

ZH000344 38 ש"ח  ו  מק"ט
מגש לעוגה ויין 750 מ"ל

ZH01493 50 ש"ח  ׀  מק"ט
גודל 14.5x39.5 ס"מ

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 רקפת - מארז המכיל שקית אפיקומן, 10 פרלינים ו-5 אגוזי מלך
גודל המארז 15.5x22 ס"מ, גודל השקית 22×36 ס"מ

ZH005024 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מארז רננה - שקית לאפיקומן עם חרוסת 120 גר',
5 אגוזים ומפצח אגוזים

מידת השקית 22x36 ס"מ

ZH005026 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH005027 :מארז לבנה: 35 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

דגם ציפור

דגם זר

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: 58 ש"ח / מק"ט

מארז מירון - שקית לאפיקומן עם כוס תרמית, 3 

פרלינים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

     ZH004374 :מחיר: 60 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 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: 55 ש"ח / מק"ט

     ZH004388 :מארז עינב: 45 ש"ח / מק"ט

 ZH004349 :מארז ארגמן: 53 ש"ח / מק"ט

שקית לאפיקומן עם יין 375 מ"ל, 
חרוסת 120 גר' ונפוליטנים 
מידת השקית 22x36 ס"מ

   ZH000 :מארז תלתן: 60 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004437 :מארז רימון: 50 ש"ח / מק"ט  
     ZH004419 :מחיר: 55 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

הגדה לפסח בגלויות מעוצבות
בגב הגלויות פאזל עם דמויות וציטטות 

מההגדה בשקית כותנה.
גודל השקית: 36×22 ס"מ

מידת הגלויות: 15.5×12 ס"מ

ZH01526 36 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זיתדגם מדבר

דגם מנדלה

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

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

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004209 :מחיר: 40 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004208 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

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

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

עציץ קוביה מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 10x10 ס"מ

     ZH004227 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

עציץ סקולנט אחד בסטנד מקרטון וסלסלה 
אחת עם 5 פרלינים

עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסלסלה 
6x13 7.5, מידת הסטנדx7.5

ZH001711 33 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

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

     ZH004218 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004226 :מחיר: 38 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: 59 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

עציץ בטון אובלי עם סקולנט

   ZH003049 33 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע בכיתובים שונים, 
הצמחים בהתאם לקיים במלאי

עציץ בטון עם סקולנט

גודל העציץ 8x10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 33 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

זה
הזמן
לפרוח

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

ראנר ומארז נפוליטנים משוקולד מריר 70% בטעמים: 
מריר / אגוז / תפוז

     ZH005096 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

מארז דלית - ראנר ובקבוק חליטה

ZH004786 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

מארז אפרת - ראנר ועציץ מלבני מעץ עם סקולנט

ZH004791 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

מארז יגאל ראנר, 3 מארזים מקרטון לפסח עם 5 
פרלינים, 5 אגוזי מלך וממרח מתוק 30 גר'

ZH005099 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

גודל הראנר 50x24 ס"מ, מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, 

תכולה 400 מל', צבעים בהתאם לקיים במלאי, מידת 
העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ

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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

כוס טרמית וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
דגם כוס הטרמית לבחירה )מינימום 30 יחידות מדגם(
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח 
כ-17x15 ס"מ

ZH004650 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

דגם העצמה

רגעים קטנים של אושר

Life

מארז איתי - ראנר וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
גודל הראנר 50x24 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים 

שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא 

הצמח כ-17×15 ס"מ

ZH004788 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 ענבל - קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה 
איכותית פנימית ועציץ אחד מפח עם סקולנט

גודל קופסת האוכל 7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות בצבעים 
 10.3x10.3x8 ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל העציץ

ס"מ, הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

ZH004686 :מחיר מבצע: 48 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

מארז לשם - עציץ אחד מפח עם סקולנט
ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז
גודל העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, 
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי

ZH004687 :מחיר מבצע: 43 ש"ח / מק"ט

 מק”ט: 

דגם אופניים

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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

ספל וכרית חימום
כרית 20×20 ס"מ

ZH004878 41 ש"ח  ו  מק"ט

דגם לייף

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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 רמה - מארז הכולל מגנטים וראנר מעוצבים

ZH004784 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט

כלי לחרוסת עם כפית וראנר

ZH005097 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מארז אייל - ראנר ויין 375 מל'

ZH004792 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

 מארז איילת - ראנר ובקבוק יין אדום של ברקן 750 מל'

     ZH004793 :55 ש"ח / מק"ט
מארז סתיו - כלי לחרוסת עם כפית, ראנר ונפוליטנים 

משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז

     ZH005098 :55 ש"ח / מק"ט
מידת המארז 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ, עובי 

המגנט 0.4 מ"מ, גודל הראנר 50×24 ס"מ

כלי לחרוסת מבמבוק בשילוב מלמין , גודל הכלי לחרוסת 

19x9x6 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 כוסות מעוצבות לקפה ו-2 קפה שחור אישי

ZH004586 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט

4 כוסות קפה מעוצבות

ZH004690 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז אלחנן - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה ו-2 
מתוך 3 כלים לאפיה
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, כלים לאפייה בהתאם 
לקיים במלאי

ZH004745 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

קערת סלט עם 2 מגבות וכף עץ
מגבות לפי הקיים במלאי

מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

ZH004576 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

כלי לחרוסת עם כפית ומארז נפוליטנים משוקולד מריר 
70%, מריר / אגוז / תפוז 
כלי לחרוסת מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 19x9x6 ס"מ

     ZH005080 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

ZH004395 :מארז שקד - מק”ט

מארז אגם - שקית כותנה עם 5 פרלינים, 5 אגוזים

5 חידות סודוקו ומפצח אגוזים 

גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004441 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים

16x15.5x10 :מידת המארז

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH004038 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

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

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: 47 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004373 :מארז לילך: 35 ש"ח / מק"ט

     ZH004411 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004365 :מארז ירקון: 60 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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 המכיל ספל מעוצב,
7 פרלינים ומקלות קינמון
מארז 13x17 ס"מ

ZH003664 32 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל

 ZH003421 33 ש"ח  ו  מק"ט
התרמוס מגיע באריזת קרטון לבן

תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות 
קינמון ו-3 פרלינים

ZH01494 32 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים במבחר צבעים 
ובכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

4 תחתיות מעץ במארז פח מעוצב
מידה: 9×9 ס"מ

 ZH001060 40 ש"ח  /   מק"ט

דגם לייף

דגם העצמה דגם וינטג'

דגם לגעת באושר

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

דגם טריו
מידה: 20.5x19.5 ס"מ

תחתית לסיר חם ו-4 אגוזים

ZH01465 32 ש"ח  ו  מק"ט
עובי התחתית 4 מ"מ

תחתית לסיר דגם זית 
20x23 ס"מ

תחתית לסיר דגם נחליאלי 
20x21.5 ס"מ

דגם מנדלה
קוטר התחתית 20 ס"מ

מתנה ריחנית ומפנקת – מגבת רחצה 68×125 
ס”מ עם פרח סבון ריחני

  ZH000168 :33 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

עציץ פח עם סקולנט ו-7 פרלינים

     ZH004500 :מחיר: 43 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004493 :מחיר: 50 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,

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

     ZH004495 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004491 :מחיר: 55 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך ותערובת לפיצה
קוטר 33 ס"מ

ZH004267 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

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

ZH003646 מחיר מבצע 35 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - 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

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: 57 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH003934 :מחיר: 45 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

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 38

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

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

סט אוכל וספל וינטג' אחד

    ZH003926 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

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

    ZH004011 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ו-2 ספלי וינטג'

     ZH003918 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

סט אוכל וכוס תרמית

     ZH003910 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

סט אוכל ובקבוק חליטה

     ZH003955 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

מידת הסט 13.5x15 ס"מ

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 39

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 צבעוני - מארז עם 2 ספלי וינטג' ו-5 פרלינים
גודל המארז 36x16 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004394 :מחיר: 44 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004393 :מארז צאלון: 42 ש"ח / מק"ט

     ZH004392 :מארז פעמונית: 37 ש"ח / מק"ט

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

מידות הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004399 :דגם ציפורמחיר: 57 ש"ח / מק"ט דגם זית

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 40

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

     ZH004055 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004077 :מארז ירדן: 49 ש"ח / מק"ט

מארז לפסח המכיל ספל וינטג', כפית חליטה וחליטת צמחים

מידת המארז: 16×15.5×10

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004031 :מחיר: 43 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004067 :מחיר: 42 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 41

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 סהר  - מכיל שקית כותנה עם ספל וינטג' אחד, כפית 

חליטה, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

גודל השקית 22×36 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 

שונים, בהתאם לקיים במלאי

       ZH004383 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004391 :מארז פטל: 39 ש"ח / מק"ט

     ZH004377 :מארז מרווה: 44 ש"ח / מק"ט

   ZH004350 :מארז גולן: 50 ש"ח / מק"ט
 

מארז כרכום מכיל שקית אפיקומן עם ספל וינטג', 

מפצח אגוזים, 5 פרלינים ו-5 אגוזים

גודל השקית 22×36 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 

ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004369 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 42

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

ZH004069 :מחיר: 60 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 43

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 מעוצבת למצה עם שקית אפיקומן במארז קרפט

ZH001631 42 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

דגם זר פרחים

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 44

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 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 36 ש"ח  ו  מק"ט
בשקית אורגנזה

ZH01525 22 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 42 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 45

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 מעוצבת למצה עם 10 אגוזים ו-5 פרלינים

  ZH001633 35 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH002904 :מחיר: 55 ש"ח  ו  מק"ט

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

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

בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים וחרוסת 120 גרם

ZH003669 60 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 46

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

ומיניבונבוניירה

 ZH003681 47 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

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 47

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 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 45 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 54 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 48

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 מארז שוקולד בטעמים 

שונים, רוטב פיקנטי 280 מל' ו-6 אגוזי מלך

מארז שוקולד לפי הקיים במלאי

ZH002956 52 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 45
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי 

רוטב פיקנטי בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

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 59 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 49

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 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 50 ש"ח  ו  מק"ט

דגם מנדלה

דגם ציפור

דגם זית

דגם זר פרחים

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 50

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 מארז שוקולד בטעמים שונים צימוקים/חמוציות/בוטנים/

פרלינים בציפוי שוקולד, חליטת צמחים, מקלות קינמון וכפית חליטה

ZH002949 60 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח למצות עם מארז שוקולד בטעמים שונים צימוקים/חמוציות/בוטנים/

פרלינים בציפוי שוקולד, חליטת צמחים ומקלות קינמון

ZH002951 48 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח למצות עם 2 מארזי שוקולד 70 

גרם בטעמים שונים

ZH002942 42 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH002967 57 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המוצגים בעמוד 45
שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי 

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 51

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 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 53 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 37 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 52

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 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 45 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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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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 53

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

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: 34 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: 55 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: 44 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 54

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 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 43 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 53 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 32 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 42 ש"ח  ו  מק"ט
כוס תרמית אחת לבחירה
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 55

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 2 ספלי וינטג' ומארז חליטה

 ZH003500 46 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב לפסח המכיל 2 ספלי וינטג' ומארזי 
שוקולד בטעמים שונים:צימוקים\חמוציות\בוטנים 
בציפוי שוקולד

 ZH003499 46 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים 

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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 מארז עם 2 ספלי וינטג', פרלינים וחליטת צמחים 

 ZH003660 54 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון מעוצב לפסח עם 4 ספלי וינטג'

 ZH003666 58 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 56

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

 ZH003523 מבצע 42 ש"ח  ו  מק"ט

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

 ZH003515 מבצע 42 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

מתכוני שפים במארז פח
מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ

ZH002452 32 ש"ח  ו  מק"ט
אריזה בצלופן תוספת 2 ש"ח

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 57

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

 ZH003517 מבצע 40 ש"ח ו  מק"ט

מארז עץ עם ספל וינטג', חרוסת 120 גרם, 4 
פרלינים, 3 אגוזים ומארז נפוליטנים בטעמים שונים

 ZH003518 מבצע 54 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 42 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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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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 58

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 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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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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 59

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

מגש מעוצב לחרוסת עם קערית זכוכית

 ZH003655 38 ש"ח  ו  מק"ט

דגם נחליאלי

דגם מנדלה טורקיזדגם מנדלה כחולהדגם עץ זית

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

ZH002468 55 ש"ח  ו  מק"ט
מידת השקית 22×36 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

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 60

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

 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

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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 61

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

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

ZH001715 53 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-5 אגוזים במארז קרטון 
מעוצב לפסח

ZH002939 45 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-5 פרלינים במארז קרטון 
מעוצב לפסח

 ZH003004 45 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ עם סקולנט ופחית אחת עם 5 
פרלינים

 ZH002940 50 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH002998 48 ש"ח  ו  מק"ט

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

צמח סקולנט לפי הקיים במלאי

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 62

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

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 53 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 45 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 47 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

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 63

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 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

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

סקולנט לפי הקיים במלאי

ZH001714 60 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 64

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

תחתית עץ מעוצבת לסיר, יין 375 מ"ל, 4 אגוזים, 5 פרלינים 

ZH001661 60 ש"ח  ו  מק"ט 

תחתית עץ מעוצבת לסיר, יין 375 מ"ל, 5 אגוזים

ZH01485 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

תחתית לסיר דגם זית 
20x23 ס"מ

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

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 65

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

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט ו-4 פרלינים

ZH001708 45 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001709 סטנד שולחני מעץ  ו  25 ש"ח  ו  מק"ט

ZH001710 סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט  ו  38 ש"ח  ו  מק"ט
דגם זכרונותמידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ, עציצים לפי הקיים במלאי דגם העצמה

דגם אושר

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

ZH001706 מחיר מבצע 24 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: 48 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004289 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

     ZH004275 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 66

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

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

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 67

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 מעוצב עם יין 375 מ"ל, 8 אגוזים, הגדה לפסח 
בגלויות מעוצבות בגב הגלויות פאזל מנדלה מרהיב

ZH002493 55 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, הגדה לפסח בגלויות 
מעוצבות בגב הגלויות פאזל מנדלה מרהיב

ZH001679 50 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא: 19x25, מידת הגלויות 11.5x15.5 ס"מ

 אורגינייזר מבטון עם סקולנט בהתאם לקיים במלאי
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד למעט העציץ 

    ZH002672 38 ש"ח  ו  מק"ט
מידות האורגינייזר 7x7x21 ס"מ
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004214 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 
במלאי,

מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 68

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

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

שונים ע"פ הקיים במלאי

ZH01518 36 ש"ח  ו  מק"ט

דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי בשקית כותנה
4 משחקים לפי הקיים במלאי
מידת השקית: 16.5×22 ס"מ

 ZH000797 38 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 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 69

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

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר 

 ZH000170 55 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
ליקר רימון ו-3 מארזים מעוצבים לפסח עם פרלינים, אגוזים ונשיקות

 ZH002941 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

 ערכת ספורט אולטימטיבית לכל מתאמנ/ת הכוללת
kr-7560 – ”מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר מדגם “שונית 

kr-3958 ”פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס 
kr-9356 – ”אוזניות בטכנולוגית בלוטוס' מדגם “לופר

ZH004684 56 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 70

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

רמקול מתכת MINI בלוטוס
עוצמתי במיוחד 3W, פועל בטכנולוגיית נאנו סטריאו

שמיעה TWS סטריאופונית בחיבור לרמקול נוסף
קישורית בלוטוס, גודל 35 מ"מ

ZH004604 58 ש"ח / מק"ט

תיק מיתלה אלכסוני - לוזאן
תיק מתלה אלכסוני רב שימושי. תא קידמי עם 

רוכסן. תא מרכזי עם תאים לאירגון נוח.
רצועת כתף עבה עם אבזמים ממתכת.

ניתנת להחלפה מצד ימין לשמאל בהתאם לצורך.
מידות: 18.00×30.00×6.00 ס”מ.

ZH004611 46 ש"ח / מק"ט

סט 7 כלים מושלם לברבקיו
הכולל: סינר מקצועי, מזלג ענק, מחית, מלקחיים 
עשויים מתכת עם ידיות עץ לאחיזה נוחה
מלחייה ופלפלייה, כפפה מבודדת חום
מידות סינר: רוחב 42 ס"מ

  ZH004577 :70 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/passover-rav
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 71

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

המחירים בתוקף עד 30.4.2022

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

קטלוג פסח 2022 בתקציב 31-60 - עמ' 72

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

