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 עמ' 3 עמ' 2

מחיר 12 ש”ח

ZH01469 :מק”ט

כובע ליצן במילוי ממתקים
מכיל צ'יטוס, שוש, תפוצ'יפס קידס, לקקן, מצופה ומסטיק בזוקה

מחיר 17 ש”ח

מסכה צבעונית
עם מיני כיף כף, מיני פסק זמן, לקקן, סוכריות יהלום, סוכריות טופי,

חבילת מרשמלו 30 גר’, צ’יטוס 15 גר’

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

מסכה במילוי ממתקים
מסכה לפורים, שוש, צ'יטוס, מצופה, לקקן 
וסוכריות יהלום
מסכה לפי הקיים במלאי

  ZH01495 :מחיר: 12 ש"ח   ו  מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

כובע ליצן במילוי ממתקים
ציטוס, תפוצ'יפס קידס, שוש, ביסלי 20 גר', 
מקלות חמוצים, מיני עדשים,
4 חטיף מיני שוקולד, מצופה, גלי בצורות, 
2 לקקנים, 2 מנטוס, 2 בזוקה, שקית מיני 
מרשמלו, מיני חלווה

  ZH000705 :מחיר: 35 ש"ח   ו  מק"ט

ZH001066 :מק”ט

כובעים, מסכות, ממתקים
לפי מלאי קיים
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 עמ' 5 עמ' 4

מחיר 20 ש”ח מחיר 48 ש”ח

קופסא במילוי ממתקים
צ’יטוס, תפוצ’יפס קידס, מקלות חמוצים, מצופה, מקופלת, 

כיף כיף, שקית מיני עדשים ולקקן
מידת הקופסא: 13.5x17.5 ס"מ

קערת סלט במילוי ממתקים
קערת סלט עם מתכון עם מרשמלו, שוש, תפוצ'יפס, צ'יטוס, מקלות חמוצים, מצופה, כיף כיף, 3 דגי זהב משוקולד

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי. מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

ZH001067 :מק”ט ZH01496 :מק”ט

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

קערת סלט עם ממתקים לפורים
 קערת סלט עם מתכון עם מרשמלו, שוש, 

תפוצ'יפס, צ'יטוס
הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי

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

  ZH01497 :מחיר: 42 ש"ח   ו  מק"ט

קערת סלט וממתקים
קערת סלט עם צ'יטוס אישי, תפוצ'יפס קיד, ביסלי, 

מיני מרשמלו, מקלות חמוצים, מצופה

  ZH001612 :מחיר: 45 ש"ח   ו  מק"ט
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 עמ' 7 עמ' 6

מארזי פח עם ממתקים
)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ( אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

מארזי פח עם ממתקים
)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ( אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

קופסת פח מעוצבת עם תפוצ'יפס, וופל מצופה, צ'יטוס, מסטיק 
קורע לשון, מיני חלווה, מיני עדשים, לקקן, מיני חטיף שוקולד 

 ZH002097 :מחיר: 35 ש"ח   ו  מק"ט

דגם תפוחים דגם אופניים דגם גרפיטידגם מנדלה דגם זיתדגם ציפור

קופסת פח עם צ'יטוס 15 גר', מסטיק קורע לשון, עדשי 
שוקולד, מקלות חמוצים, וופל מצופה, 2 לקקנים

ZH000172 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פח עם מרשמלו, ג'לילנד, 2 חטיפי שוקולד, מקלות חמוצים 
ועדשים. חטיפי שוקולד בהתאם לקיים במלאי

ZH002381 :מחיר: 32 ש"ח   ו  מק"ט
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 עמ' 9 עמ' 8

דגם פורים

דגם אושר דגם טבעדגם העצמה

  כוס טרמית )ללא תוספת אוזני המן(
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

   ZH002926 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז שוקולד בטעמים שונים
שוקולד 70 גרם בהתאם לקיים במלאי

    ZH002976 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק חליטה עם נפוליטנים
משוקולד  70%, מריר, אגוז, תפוז 

   ZH002930 :מחיר: 45 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק חליטה עם 3 אוזני המן
מידת הבקבוק 23×5.5 ס”מ

   ZH002924 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק חליטה
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

    ZH002681 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט

נפוליטנים משוקולד 70%, מריר, אגוז, תפוז
תוספת 2 שח לאריזה בצלופן

   ZH002929 :מחיר: 14 ש"ח   ו  מק"ט

מחיר 30 ש”ח

ZH002923 :מק”ט

כוס טרמית
כוס טרמית עם 3 אוזני המן 

כוס אחת לבחירה, מידת הכוס 20×7 ס”מ

בקבוק חליטה
מידת הבקבוק 23×5.5 ס”מ, תכולה 400 מל’

צבעים בהתאם לקיים במלאי
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 עמ' 11 עמ' 10

מחיר 30 ש”ח

ZH002922 :מק”ט

ספל פורצלן
ספל פורצלן לחליטה עם מכסה ו-3 אוזני המן

נפח הכוס 320 מ”ל, רשת סינון לחליטה של צמחים, פירות, תה
הרשת עשויה נירוסטה נקיה המאושרת למזון

  ספל פורצלן )ללא תוספת אוזני המן(
2 ש”ח תוספת לאריזת צלופן

   ZH002920 :מחיר 25 ש”חמחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

ZH000173 :מק”ט

dont worry be happy ספל
במילוי מאפין, 3 פרלינים, נס קפה טסטר צ'וייס

)ניתן להוסיף שם והעדפת השתייה - 2 סוכר, 1 קפה, הרבה חלב... הוספת השם והמלל בתוספת תשלום(
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 עמ' 13 עמ' 12

מארזי פח
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים,

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

מארזי פח
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים,

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

דגם תפוחים דגם אופניים דגם גרפיטידגם מנדלה דגם זיתדגם ציפור

קופסת פח מעוצבת עם אוזני המן,
חליטת צמחים, מקלות קינמון וכפית חליטה

  ZH002925 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פח עם מארז מקרטון ממוחזר עם 6 עוגיות ו-4 
חליטות פירות

מידת הקופסא 21x21 ס"מ, חליטות לפי הקיים במלאי, 60 
גר' כל חליטה )סרטי הבד לפי הקיים במלאי(

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH000171 :מחיר: 75 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פח עם 3 אוזני המן ומארז שוקולד 70 גרם בטעמים 
שונים צמוקים\חמוציות\בוטנים הציפוי שוקולד\פרלינים

 ZH002931 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט
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 עמ' 15 עמ' 14

מחיר 20 ש”ח

ZH002927 :מק”ט

סטנד שולחני
 סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה, דבקיות ו-2 אוזני המן

 מידת הסטנד 10.5×10.5×9 ס"מ, מגיע באריזת קרטון

 תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

מחיר 30 ש”ח

ZH002932 :מק”ט

סטנד שולחני עם 8 עוגיות
גודל הסטנד 8x10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי

כלי הכתיבה המצורפים בתמונה להמחשה בלבד
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 עמ' 17 עמ' 16

מחיר 20 ש”ח

ZH002933 :מק”ט

ספל עם אוזני המן
ספל מעוצב עם 2 אוזני המן

מחיר 30 ש”ח

ZH002934 :מק”ט

מארז ממתקים
מארז ממתקים לפורים המכיל

2 מארזי מקלות חמוצים, מרשמלו, שוש, עדשים,
2 וופלים מצופים, חטיף עוגיות, צ'יטוס, ביסלי,
 2 חטיף שוקולד, 2 לקקנים, בליסטר מסטיק

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


טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 19 עמ' 18

סלסלת ממתקים מפנקת
סלסלה עם צ'יטוס, חטיף עוגיות, תפוצ'יפס, 2 גלילנד, מרשמלו, 2 מקלות חמוצים, וופל מצופה, 

עדשים, חלווה, 2 חטיפי שוקולד, לקקן, 5 סוכריות טופי. מידת הסלסלה 15×19 ס"מ

תיק גב במילוי ממתקים
מכיל חטיף צ'יטוס, תפוצ'יפס, חטיף עוגיות, מקלות חמוצים, גלילנד, קופסת עדשים, מיני מנטוס, בליסטר מסטיקים, 

מצופה, 2 לקקנים, 2 מטבעות שוקולד

מחיר 45 ש”ח מחיר 20 ש”ח

 ZH002340 :מק”ט  ZH001023 :מק”ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 21 עמ' 20

חמצוואר בצרוף ממתקים
תפוציפס קידס, שוש, צ'יטוס, מקלות חמוצים, שקית מיני עדשים, מצופה, 2 חטיפי שוקולד, שקית מיני ופלים, שקית 

מיני מרשמלו 30 גרם, לקקן,  חטיף מיני חלווה, מיני מנטוס

מחיר 37 ש”ח

ZH000707 :מק”ט

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

חמצוואר בצרוף ממתקים – מכיל חטיף צ'יטוס / 
תפוצ'יפס, חטיף עוגיות, קופסת עדשים, ג'לילנד, מיני 
מנטוס, לקקן, 2 דגי זהב משוקולד

  ZH000708 :מחיר: 22 ש"ח   ו  מק"ט

פחיות

פחית מעוצבת לפורים עם 5 פרלינים
גודל הפחית 8×7.5 ס"מ

  ZH002376 :מחיר: 16 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 25 סוכריות יהלום
גודל הפחית 8×7.5 ס"מ

 ZH002375 :מחיר: 12 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 10 פרלינים
גודל הפחית 8.5×8.5 ס"מ

 ZH002377 :מחיר: 25 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 50 סוכריות יהלום
גודל הפחית 8.5×8.5 ס"מ

 ZH002378 :מחיר: 18 ש"ח   ו  מק"ט

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

פחית במילוי בוטנים, צימוקים, חמוציות 
בציפוי שוקולד 70 גרם
 גודל הפחית 8.5x8 ס"מ
תוספת 2 שח לאריזת צלופן

  ZH002928 :מחיר: 18 ש"ח   ו  מק"ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 23 עמ' 22

הפסקת קפה מתוקה
ספל קפה וינטג' עם שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, 2 אוזני המן ו-4 פרלינים

המילוי ניתן לשינוי לפי תקציב ובחירה

תבנית אפייה חד פעמית
עם ציטוס, פסק זמן , כיף כיף, ופל מצופה, לקקן ו-3 מטבעות שוקולד 

מחיר 14 ש”חמחיר 25 ש”ח

ZH000241 :מק”טZH000696 :מק”ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 25 עמ' 24

טבעי בריא וחברתי לפורים

מגש קרטון עם גרנולה 100 גרם, חליטת פירות 60 גרם, 
Fitness חליטת צמחים, 4 עוגיות גרנולה, חטיף בריאות

חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי, מידת הקופסא 34x15 ס"מ

קופסת קראפט עם חליטת צמחים,
4 עוגיות גרנולה, מיני חלווה,

Fitness וחטיף בריאות 
מידת הקופסא 16x14 ס"מ

מחיר 50 ש”חמחיר 30 ש”ח

ZH002386 :מק”ט ZH002385 :מק”ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 27 עמ' 26

קופסת תה עם חליטת צמחים,
4 עוגיות גרנולה, חליטת פירות 60 גרם,

מקלות קנמון,
Fitness וחטיף בריאות 

מידת הקופסא 23x13 ס"מ

קופסת פח עם חליטת צמחים,
4 עוגיות גרנולה, חליטת פירות 60 גרם,

מקלות קנמון, מיני חלווה, גרנולה 100 גרם
Fitness וחטיף בריאות 

)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ(
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ניתן לבחור את דגם הקופסא
בהתאם לדגמים המצורפים ולפי הקיים במלאי

טבעי בריא וחברתי לפורים

מחיר 54 ש”חמחיר 65 ש”ח

ZH002388 :מק”ט ZH002387 :מק”ט

דגם תפוחים דגם אופניים דגם גרפיטידגם מנדלה דגם זיתדגם ציפור
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 29 עמ' 28

קופסת עוגיות
במילוי צ’יטוס, תפוצ’יפס, ביסלי, חטיף עוגיות, מצופה, מקופלת, כיף כף

14x14x15 :מידת הקופסא
מינימום להזמנה 50 יחידות

מחיר 55 ש”ח

 שמחה  נתינה    
 יצירתיות 

ה   שמח
 אושר 
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 ש
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 אושר 

עוגיות

ZH001073 :מק”ט

 קופסא לעוגיות
במילוי 4 אוזני המן, 9 חטיפי מיני שוקולד

מחיר 70 ש”ח

ZH000623 :מק”ט

 שמחה  נתינה    
 יצירתיות 

ה   שמח
 אושר 

מחה  שלווה  שגשוג  שלום 
 ש

שר 
 עו

ה 
הב

 א


ר 
וש
 ע

ה 
לח
הצ
 

ות 
ריא

 ב
 אושר 

עוגיות

קופסת פח עם מרשמלו, ג'לילנד, 2 חטיפי שוקולד, 
בונבוניירה בלגית, מיניבונבוניירה, מקלות חמוצים ועדשים
חטיפי שוקולד בהתאם לקיים במלאי, 
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002382 :מחיר: 56 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פח עם מרשמלו, ג'לילנד, 2 חטיפי שוקולד, 
מיניבונבוניירה, מקלות חמוצים ועדשים
חטיפי שוקולד בהתאם לקיים במלאי
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002383 :מחיר: 42 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פח עם מרשמלו, ג'לילנד, בונבוניירה בלגית 
ותפוצ'יפס
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  ZH002384 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 31 עמ' 30

מחיר 35 ש”חמחיר 35 ש”ח

ספל מעוצב
ספל מעוצב עם 3 פרלינים, 10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות

ספל אחד לבחירה, מידת הקופסא 12.5×10 ס"מ, מידת התחתית 9×9 ס"מ

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ZH002373 :מק”טZH002362 :מק”ט

סלסלת ממתקים
סלסלה עם תפוצ'יפס, צ'יטוס, מקלות חמוצים, וופל מצופה, מרשמלו, גלילנד, עדשים, חטיף מיני שוקולד, לקקן 

גודל הסלסלה 15x19 ס"מ

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

סלסלה עם צ'יטוס, חטיף עוגיות,
 תפוצ'יפס, 2 גלילנד, מרשמלו, 2 מקלות 
חמוצים, וופל מצופה, עדשים, חלווה, 2 חטיפי 
שוקולד, לקקן, 5 סוכריות טופי
גודל הסלסלה 15x19 ס"מ
 ZH002340 :מחיר: 45 ש"ח   ו  מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

ספל אחד עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום

  ZH002371 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

ספל אחד עם 25 סוכריות יהלום ו-4 תחתיות לכוסות
ספל אחד לבחירה, מידת התחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

 ZH002374 :מחיר: 25 ש"ח   ו  מק"ט

ספל אחד עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום 
בקופסת קראפט
ספל אחד לבחירה, גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ

 ZH002372 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 33 עמ' 32

מחיר 22 ש”ח

ZH001071 :מק”טZH001072 :מק”ט

מחיר 47 ש”ח

דלי פופקורן מקרטון עם ממתקים
שקית פופקורן למיקרוגל, ביסלי, תפוצ'יפס, מיני עדשים, מצופה, לקקן

סטנד מעץ במילוי ממתקים
צ'יטוס, תפוצ'יפס, ביסלי, חטיף עוגיות, מצופה, מקופלת, כיף כף מידת הסטנד 14x14 ס"מ
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן

www.ziporhanefesh.co.ilwww.ziporhanefesh.co.il

•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 35 עמ' 34

מחיר 20 ש”ח
מחיר 25 ש”ח

כובע פורימי במילוי ממתקים
ביסלי, צ'יטוס, תפוצ'יפס, שוש, מיני עדשים, מצופה, מקלות חמוצים, לקקן

www.ziporhanefesh.co.il

מתנות מיוחדות מיוצרים מיוחדים

טל: 04-8699862

ספלים צבעוניים עם פרח מתמגנט
5 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום

ספל עם פרח מתמגנט
במילוי 5 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום

עובי המגנט 0.4 מ"מ

ZH000712 :מק”ט ZH001070 :מק”ט

כובע פורימי במילוי ממתקים
צ'יטוס, תפוצ'יפס, שוש, מצופה, מקלות חמוצים, לקקן

 ZH001069 :מחיר: 15 ש"ח   ו  מק"ט

כובע פורימי במילוי ממתקים
ביסלי, צ'יטוס, תפוצ'יפס, שוש, חטיף עוגיות, ג'לילנד, מיני 

עדשים, מצופה, מקלות חמוצים, מנטוס, לקקן

 ZH002358 :מחיר: 25 ש"ח   ו  מק"ט

כובעים, מסכות, ממתקים
לפי מלאי קיים
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן
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•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 37 עמ' 36

כלי מעץ לנשנושים
עם 3 אזני המן ו-6 פרלינים

מידה: 23x10 ס”מ

מחיר 45 ש”ח

 ZH000715 :מק”ט

 כלי מעץ לנשנושים
עם 3 אזני המן, מרשמלו, מיני פסק זמן, מיני כיף כף ו-3 פרלינים. מידה: 10x23 ס”מ

מחיר 50 ש”ח

ZH000716 :מק”ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן
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•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 39 עמ' 38

מארז פורים במגש לעוגה
מכיל תפוציפס, מרשמלו, שוש, ביסלי, שקית מיני עדשים

מחיר 45 ש”ח

ZH000390 :מק”ט

מארז נפוליטנים וליקר רימון
מארז קרטון עם 5 נפוליטנים באריזת צלופן וליקר רימון

6.7x20 :3.4 ס"מ, מידת המארזx3.5 :מידת הנפוליטן

מחיר 50 ש”ח

ZH001585 :מק”ט
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טל להזמנות 04-8699862טל להזמנות 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדיםיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות  לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן להשארת פרטים לחץ כאן
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•  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים אינם כוללים מיתוג ומשלוח   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019 •  המחירים אינם כוללים מע”מ

 עמ' 41 עמ' 40

מארז מתוק
קופסא עם ספל וינטג', 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות,  שקית מנייר ממוחזר 4 עוגיות ומקלות קינמון

מידת הקופסא 17x13 ס"מ )ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, הספלים מגיעים עם כיתובים שונים(

קערית אישית
במילוי 2 אוזני המן, כיף כף, מקופלת, מצופה, מאפין

)הקערות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(

מחיר 29 ש”ח מחיר 52 ש”ח

ZH000115 :מק”טZH000972 :מק”ט

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, מאפין, נס קפה טסטר 
צ'ויס, 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון
   ZH01412 :מחיר: 56 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, 60 גר' חליטת צמחים, 2 
צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון
  ZH000767 :מחיר: 62 ש"ח  ו  מק"ט
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טל. 04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

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

www.ziporhanefesh.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע”מ מיתוג ומשלוח  •  מינימום להזמנה 500 ש”ח ממוצר   •  המחירים בתוקף עד 30.5.2019

הליהקל הלודג המורת םע הנטק הנתמ
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