קטלוג 2019

מתנות חברתיות
לראש השנה
בתקציב מעל  100שח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 2

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מועדון לקוחות
אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון הVIP-

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

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

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 3

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
ווק של סולתם עם יין  375מל' 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד וכ 25-סוכריות דבש
קוטר הווק  30ס"מ ,שוקולדים  70גרם
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  129ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית

 115ש"ח ו

מק"ט ZH003219

ווק של סולתם עם יין  375מל' 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים וכ25-
סוכריות דבש
קוטר הווק  34ס"מ ,שוקולדים  70גרם
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח עם הצגת
האריזה המקורית

 135ש"ח ו

מק"ט ZH003220

ווק של סולתם עם שמן זית  250מ"ל ,יין  375מ"ל,
ממרח פיקנטי  200גרם ,דבש בבקבוק ליקר  130גרם,
רוטב פיקנטי וכ 34-סוכריות דבש

 175ש"ח ו

מק"ט ZH003197

ווק של סולתם עם פחית שמן זית  250מ"ל ,יין 375
מ"ל ,תערובת לשקשוקה 2 ,ממרחים מלוחים  200גרם
ו 32-סוכריות דבש

175

ש"ח מק"ט ZH003198
קוטר הווק  30ס"מ ,רוטב פיקנטי וממרח מלוח
בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  129ש"ח עם
הצגת האריזה המקורית

ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 4

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז מעוצב לראש השנה המכיל בקבוק חליטה,
יין  750מל' 3 ,תערובות לבישול ודבש  120גרם
גודל המארז  22×35ס"מ
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

 127ש"ח ו

מק"ט ZH003334

מארז מעוצב לראש השנה המכיל כלי לדבש עם 8
סוכריות דבש 2 ,תערובות לבישול ,יין  750מל' ורוטב
פיקנטי  280מל'
גודל המארז  22×35ס"מ,
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

 122ש"ח ו

מק"ט ZH003333

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 5

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מארז עץ עם מתכוני שפים בקופסת פח ,יין  375מל' ,דבש  130גרם,
בקבוק חליטה ו 3-תערובות לבישול .גודל המארז  22.5x21x12ס"מ
המארזים נתרמו על-ידי :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 •

 165ש"ח ו

מק"ט ZH003314

מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
מידת קופסת הפח  12.5×19ס"מ ,מידת הכרטיס
 11.5×15.5ס"מ ,מידת מארז המגנטים  8×8ס"מ,
מידת המגנטים  6×6ס"מ ,הכלי לדבש מגיע
בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הכלי לדבש  7.5×11ס"מ,
מארזים דומים ניתן לראות באתר:

 250ש"ח ו
 170ש"ח ו מק"ט ZH003325
 170ש"ח ו מק"ט ZH003347
 150ש"ח ו מק"ט ZH003353
מק"ט ZH003344

מארז עץ עם יין  750מל' מסדרת הר של יקב
תבור ,שמן זית  500מל' ,חליטה ,בקבוק חליטה,
כפיתת חליטה 2 ,תערובות לבישול ,מקלות
קינמון ,דבש  120גרם ,מארז נפוליטנים ,וכלי
לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית
גודל המארז  24x24x13ס"מ

 250ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

מק"ט ZH003345

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 6

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל מארז שוקולדים בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים,
פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר ,דובשניות בציפוי
שוקולד ,שמן זית  250מל' ,תערובת פיצוחים וחמוציות,
פחית עם  8סוכריות דבש וכוס טרמי
גודל מארז  37x26ס"מ ,מידת הכוס  6.5×20ס"מ

 120ש"ח ו

מק"ט ZH003400

מארז המכיל מארז שוקולדים בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים ,בציפוי שוקולד\פרלינים,
פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר ,קיפוליות שוקולד,
עוגיות במילוי שוקולד\ציפוי קינמון ,חטיף בוטנים
מלוחים ,תערובת פיצוחים וחמוציות ,תערובת בוטנים
ופירות יבשים ושוקולד בלגי
גודל מארז  37x26ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003401

132

ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 7

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל יין  750מל' ,שמן זית  500מל' ,דבש 120
גרם 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם 3 ,תערובות לבישול,
פקאן בציפוי שוקולד ,ליקר בציפוי שוקולד מריר,
קיפוליות שוקולד ,עוגיות במילוי שוקולד\ציפוי קנמון
ושוקולד בלגי
גודל מארז  37x25x18ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003407

240

ו

מארז המכיל יין  750מל' ,בקבוק חליטה ,פחית עם 8
סוכריות דבש 2 ,חליטות פרי ,דבש  120גרם ,ממרח
מתוק  120גרם ,פחית שמן זית  250מל' 3 ,תערובות
לבישול ,פקאן בציפוי שוקולד ,ליקר בציפוי שוקולד
מריר ,קיפוליות שוקולד ,תערובת פיצוחים וחמוציות,
תערובת בוטנים ופירות יבשים ושוקולד בלגי
גודל מארז  37x25x18ס"מ,
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
ש"ח מק"ט ZH003408

315

ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 8

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז עץ עם ספל וינטאז' ,בקבוק חליטה ,יין  750מל' מסדרת הר של יקב תבור ,שמן זית  500מל',
חליטת צמחים ,מקלות קינמון ,דבש  130גרם ,כפית דבש ו 2-תערובות לבישול

 203ש"ח ו

מק"ט ZH003341

מארז עץ עם  2בקבוקי יין  750מל' ,חליטה ,בקבוק חליטה ,מקלות קינמון ,כפית לדבש 3 ,תערובות
לבישול ,עוגת דבש במארז מעוצב ,דבש  130גרם ו 9-מגנטים

 250ש"ח ו

מק"ט ZH003346

גודל המארז  24x24x13ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ ,תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים
במלאי .הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
מידת המארז מגנטים  8×8ס"מ ,מידת המגנטים  6×6ס"מ

מארז עץ עם יין  750מל' ,מקלות קינמון ,חליטת צמחים ,כוס טרמית ,דבש  120גרם,
 3תערובות לבישול וכ 10-סוכריות דבש

 150ש"ח ו

מק"ט ZH003352

מארז עץ עם יין  375מל' ,דבש 130גרם ,בקבוק חליטה ,עוגה ו 3-תערובות לבישול

 150ש"ח ו

מק"ט ZH003313

גודל המארז  22.5x21x12ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי ,מידת הכוס  6.5×20ס"מ

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 9

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

שוקולדים  70גרם וחליטת פירות
בהתאם לקיים במלאי
מידת המארז  24x14x8.5ס"מ
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין 375
מ"ל ,ליקר רימון  100מ"ל ,שוקולד בלגי ,בקבוק חליטה,
דבש בבקבוק ליקר ,כפית דבש וחליטת פירות

 195ש"ח ו

מארז שפע המכיל יין אדום  375מ"ל ,חליטת צמחים ,מקלות
קינמון ,דבש בבקבוק ליקר  130גרם 2 ,מארזי שוקולד בטעמים
שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ומארז
נפוליטנות משוקולד מריר  ,70%מריר/אגוז/תפוז

מק"ט ZH003257

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

 105ש"ח ו

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

מק"ט ZH003214

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 10

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,חליטת צמחים ,כפית
חליטה 2 ,מארזי שוקולד בטעמים שונים ,מארז נפוליטנות ,דבש
 120גרם ו 2-ממרחים מתוקים

 150ש"ח ו

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר רימון  100מל' ,ממרח
מתוק ,דבש  120גרם ,בקבוק חליטה ,תערובת לשקשוקה/גבינות
וסלט ,חליטת פירות ,כפית חליטה ,כפית דבש ופחית לגידול תבלינים

 210ש"ח ו

מק"ט ZH003213

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,דבש  130גרם,
תערובת לשקשוקה/גבינות וסלט ,נפוליטנים משוקולד מריר
 ,70%מריר/אגוז/תפוז ,חליטת פירות ,חליטת סיידר ,מקלות
קנמון ו 7-אגוזי מלך

 155ש"ח ו

מק"ט ZH003259

סלסלה עם יין  750מל' ,בקבוק חליטה ,חליטת צמחים ,כפית חליטה,
 2מארזי שוקולד בטעמים שונים :צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי
שוקולד/פרלינים ,מארז נפוליטנים משוקולד מריר  70%מריר/אגוז/
תפוז ,דבשית ו 2-ממרחים מתוקים

 150ש"ח ו

מק"ט ZH003181

גודל סלסלה  24×15ס"מ .שוקולדים  70גרם ,חליטת פירות,
ממרחים מתוקים  30גרם
בהתאם לקיים במלאי

מק"ט ZH003240

גודל סלסלה  24×15ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ ,שוקולדים 70
גרם ,חליטה ,ממרחים מתוקים  30גר' בהתאם לקיים במלאי

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  500מל' ,דבש  130גרם,
תערובת לשקשוקה/גבינות וסלט ,נפוליטנים משוקולד מריר
 ,70%מריר  /אגוז  /תפוז ,חליטת סיידר ,מקלות קנמון 2 ,חליטות
פירות ו 5-אגוזי מלך

 168ש"ח ו

מק"ט ZH003182

סלסלה  ,24×15ממרחים מתוקים  120גרם ,ממרחים ,תערובת
וחליטת פירות לפי הקיים במלאי

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 11

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה עם יין  375מל' ,שמן זית  100גרם ,חליטת
פירות ,כפית חליטה ,כ 12-סכריות דבש ו 2-מארזי
שוקולד בטעמים שונים :צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד

 103ש"ח ו

סלסלה עם יין  375מל' ,בקבוק חליטה ,שמן זית  250מל',
ממרח מתוק  30גרם ,דבשית  30גרם ,כפית לדבש ,חליטת
פירות ,פחית עם  5נשיקות ו 10-סוכריות דבש

 135ש"ח ו

מק"ט ZH003212

מק"ט ZH003253

סלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,בקבוק
חליטה ,תערובת לשקשוקה/גבינות וסלט ,דבשית  30גר',
צנצנת עם  60גר' חליטת פירות

גודל סלסלה  14×18ס"מ
שוקולדים  70גרם וחליטת פירות בהתאם לקיים
במלאי

 123ש"ח ו

מק"ט ZH003256

סלסלה  14×18ס"מ ,קופסת פח  23x16x8ס"מ
פחית  6.5×7ס"מ ,בקבוק  5.5×23ס"מ
חליטות ,ממרח ותערובת בהתאם לקיים במלאי

סלסלה מעוצבת עם יין  375מל' ,שמן זית  250מל',
בקבוק חליטה ,תערובת לשקשוקה/גבינות וסלט ,דבש
 120גרם ,כפית דבש ,צנצנת עם  60גרם חליטת פירות
ועציץ מבטון עם צמח סקולנט
מידת הסלסלה 15×19 :ס"מ
מידת העציץ  8×25ס"מ
תערובת ,חליטות ,ממרחים וצמח לפי הקיים במלאי
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

 175ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH003260

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 12

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל  3תערובות לבישול ,שמן זית  500מל'
ויין  750מל'
גודל המארז  22×35ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

 117ש"ח ו

מק"ט ZH003330

בקבוק חליטה ,יין  750מל' 4 ,מארזים עם  5פרלינים 5 ,נשיקות,
סוכריות דבש ודבשית  30גרם
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

 103ש"ח ו

מק"ט ZH003242

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 13

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז שפע עם  2ממרחים פיקנטיים  200גרם ,דבש בבקבוק ליקר 130
מל' ,כפית דבש ,חליטת צמחים ,מקלות קינמון 4 ,אגוזי מלך ,מתכוני שפים,
פחית עם  5פרלינים ו 8-סוכריות דבש
מידת המארז  24x14x8.5ס"מ ,פחית  8.5×8ס"מ

130

מארז עץ עם  2ספלי וינטאז' ,מארז חליטה,
מארז שוקולד בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ,דבש 120
גרם 7 ,סוכריות דבש 5 ,פרלינים ,כפית חליטה
ומארז עם  9מגנטים
גודל המארז  22.5x21x12ס"מ ,הספלים
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם
לקיים במלאי
מידת מארז המגנטים  8×8ס"מ ,מידת
המגנטים  6×6ס"מ

ש"ח מק"ט ZH002642
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 •
קופסת פח  12.5×19ס"מ ,גודל כרטיסים  11.5×15.5ס"מ

ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

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

 104ש"ח ו

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

מק"ט ZH003307

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 14

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ווק של סולתם עם שמן זית  250מ"ל 2 ,ממרחים פיקנטים  200גרם ,יין
 375מ"ל  2ממרחים מתוקים  120גרם וכ 20-סוכריות דבש
קוטר הווק  30ס"מ ,ממרחים בהתאם לקיים במלאי

165

ש"ח מק"ט ZH002639
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  129ש"ח

ו

עם הצגת האריזה המקורית

ווק של סולתם עם יין  375מ"ל 2 ,רטבים פיקנטים  280מ"ל 3 ,ממרחים
מתוקים  30גרם ,שמן זית  100מל' וכ 20-סוכריות דבש
קוטר הווק  30ס"מ ,רטבים פיקנטים בהתאם לקיים במלאי

155

ש"ח מק"ט ZH002634
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  129ש"ח

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

ו

להזמנות 04-8699862

עם הצגת האריזה המקורית

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 15

דגם אוטובוס

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

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

דגם זר פרחים

דגם ציפור

דגם מנדלה

קופסת פח  20x20x8ס"מ
קנקן לחליטה ,קופסת פח עם  2חליטות צמחים ,מקל קנמון ,שוקולד
בלגי ו 2-ממרחים מתוקים  120גרם
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן ,תכולת הקנקן  1100מ"ל ,הקנקן מגיע
ארוז באריזה המקורית

 110ש"ח ו

קנקן לחליטה ,קופסת פח עם יין  187מל' 2 ,חליטות צמחים ,מקל
קנמון ,ממרח מתוק  120גרם ודבש  120גרם
תוספת  2ש"ח לאריזת צלופן ,תכולת הקנקן  1100מ"ל ,הקנקן מגיע
ארוז באריזה המקורית

 110ש"ח ו

מק"ט ZH002616

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

מק"ט ZH002617

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 16

דגם אוטובוס

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

דגם אופניים

להשארת פרטים לחץ כאן

דגם תפוחים

דגם זית

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

דגם זר פרחים

דגם מנדלה

(קופסת פח  6.2x21x21ס"מ)
(מידה עציץ  ,25x8חליטות ,ממרחים וסקולנט
לפי הקיים במלאי)
קופסת פח עם  2חליטות צמחים ,מקל קינמון ,שוקולד
קופסת פח עם יין  187מל' 2 ,חליטות צמחים,
בלגי 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם ,עציץ מבטון עם
מקל קינמון ,ממרח מתוק  120גרם ,דבש 120
סקולנט
גרם ,עציץ מבטון עם סקולנט
 115ש"ח ו מק"ט ZH002027

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

דגם ציפור

 115ש"ח ו מק"ט ZH002026

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 17

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז עם  9מגנטים
קופסת מגנטים  8x8ס"מ,
מגנטים  6x6ס"מ

סלסלה עם שמן זית  100מל' ,סטנד קרמיקה עם עציץ
סקולנט 3 ,ממרחים מתוקים  30גרם ,דבש בבקבוק ליקר,
כפית חליטה ,כפית לדבש ,קופסת עם  9מגנטים מעוצבים.
סלסלה  14.5x19ס"מ ,קופסת מגנטים  8x8ס"מ ,מגנטים 6x6
ס"מ( ,עציצים וממרחים לפי קיים במלא)

 120ש"ח ו

מק"ט ZH001997

סלסלה עם יין  375מל' ,שמן זית  100מל' 3 ,ממרחים מתוקים  30גרם ,דבש
בבקבוק ליקר  130מל' ,חליטת פירות בצנצנת ,כפית חליטה ,כפית לדבש ,מיני
בונבוניירה ,מארז עם  9מגנטים מעוצבים
(סלסלה  14.5x19ס"מ ,קופסת מגנטים  8x8ס"מ ,מגנטים  6x6ס"מ,
ממרחים מתוקים לפי קיים במלא)

 150ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH001996

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 18

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קופסה מעוצבת לתיונים 2 ,חליטות צמחים ,כפית לחליטה2 ,
ממרחים מתוקים  120גר' 2 ,ספלי וינטג' ו 8-פרלינים .הממרחים
והספלים מגיעים במבחר דגמים ע"פ הקיים במלאי קופסת התה
 23x16x8ס"מ
הקופסאות ,המגש והספלים מגיעים במבחר דגמים ע"פ הקיים במלאי

 100ש"ח ו

מק"ט ZH003310

חליטת צמחים
חליטת צמחים

קערת סלט 2 ,כפות הגשה ו 2-מגבות מטבח צבעוניות ושמן זית  250מ"ל
הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי מגבות לפי הקיים במלאי

 110ש"ח ו

מק"ט ZH001528

המחיר נע בין 110-62

קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,קערת סלט ,יין  375מ"ל ,שמן זית  250מ"ל 2 ,ממרחים מתוקים
בהתאם לקיים במלאי ,תערובת לשקשוקה 5 ,אגוזים ו 5-פרלינים .הקערה מגיעה במבחר
דגמים בהתאם לקיים מלאי .מידת הקערה 21x10.5 :ס"מ ,מידת הקרש  55x19ס"מ

 190ש"ח ו המחיר נע בין 250-95

בהתאם לתכולה

ו

מק"ט ZH002479

בהתאם לתכולה

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 19

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

קוטר הווק  34ס"מ
רטבים וממרחים בהתאם לקיים במלאי
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח
עם הצגת האריזה המקורית
ווק של סולתם עם פחית שמן זית  250מ"ל ,יין  750מ"ל,
ליקר רימון  100מ"ל 2 ,ממרחים  280גרם ,תערובת
לשקשוקה 24 ,סוכריות דבש

 235ש"ח ו

מק"ט ZH002349

ווק של סולתם מאלומיניום בציפוי שיש עם שמן זית  250מ"ל ,יין
 375מ"ל ,ממרח פלפלים  280גרם ,דבש בבקבוק ליקר  130גרם,
רוטב פיקנטי וכ 34-סוכריות דבש

 190ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

מק"ט ZH002350
www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 20

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מארז שפע המכיל שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ,יין  375מ"ל,
ליקר רימון  100מ"ל ,שוקולד בלגי ו 2-רטבים  280מ"ל
ש"ח ו מק"ט ZH002433
הרטבים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הקופסא  24x14x8.5ס"מ

160

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

ווק של סולתם עם פחית שמן זית  250מ"ל,
יין  750מ"ל ,תערובת לשקשוקה 2 ,ממרחים
 280גרם ו 32-סוכריות דבש .קוטר הווק 34
ס"מ
ש"ח ו מק"ט ZH002351
ניתן לקבל שובר החלפה עבור הווק ע"ס  169ש"ח

210

עם הצגת האריזה המקורית

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם
תערובת לשקשוקה ,תערובת לסלט ,שמן זית  250מ"ל ו18-
סוכריות דבש

 110ש"ח ו

מק"ט ZH002264

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם
עם תערובת לשקשוקה ,תערובת לסלט ,שמן זית  250מ"ל ,דבש
 120גרם ו 10-סוכריות דבש

 114ש"ח ו

מק"ט ZH002347
קוטר מחבת  24ס"מ

ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס
 109ש"ח עם הצגת האריזה המקורית

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 21

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל קנקן לתה  1100מ"ל ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון 2 ,מארזי ויטנג' במילוי דבשית  30גר' ו5-
פרלינים 2 ,ממרחים מתוקים  120גר'
ממרחים לפי קיים במלאי

 120ש"ח ו

מק"ט ZH001542

קופסת קרטון מעוצבת עם יין  750מ"ל ,שמן זית  500מ"ל
ו 4-מארזי וינטג' מעוצבים מקרטון לראש השנה במילוי 5
פרלינים ,דבשית  30גר' 5 ,נשיקות וסוכריות דבש

 110ש"ח ו

מק"ט ZH000034

מארז עם יין  750מ"ל ,שמן זית איכותי  250גר' במארז פח ,דבש בבקבוק ליקר  130מל',
 2חליטות פירות ע"פ הקיים במלאי ועציץ עץ זית בקרמיקה במארז יוטה מידת הקופסא

 22x35ס"מ ו 155

ש"ח

ו

מק"ט ZH001593

המארז עם שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק ו 140

ש"ח

ו

מק"ט ZH001588

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 22

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר רימון  100מל' 2 ,ממרחים מתוקים 120
גרם ,ממרח עגבניות ,חליטת פירות ,כפית חליטה ,קרש חיתוך דו צדדי עם סכין ,עציץ
מקרמיקה עם סקולנט
התערובת הממרחים והעציצים לפי לקיים במלאי ,סלסלה  15x24ס"מ ,מידת הקרש
 55x19ס"מ

 260ש"ח ו

מק"ט ZH002015

קרש לחיתוך וסלסלה מעוצבת עם יין  375מ"ל,
שמן זית  250מ"ל ,ממרח עגבניות מיובשות,
תערובת גרעינים לסלט ,ממרח מתוק 100
גר' ,צנצנת עם  60גר' חליטת פירות .מידת
הסלסלה  15x19ס"מ ,חליטות וממרחים לפי
הקיים במלאי

 190ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH001944

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 23

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
מארז המכיל קנקן לתה  1100מ"ל ,חליטת צמחים,
מקלות קינמון ו  2-מארזי ויטנג' במילוי דבשית 30
גר' ו 5-פרליניםו 4-תחתיות מקרטון לתה/קפה
בשקית אורגנזה
מידת התחתיות 9x9 :ס"מ,
תחתיות מיקס מהקיים במלאי

 105ש"ח ו

מק"ט ZH001541

קופסת עץ מעוצבת עם שמן זית  250מ"ל,
יין  375מ"ל ,דבש בבקבוק ליקר  130מל' 2 ,ספלי וינטג'
(הספלים מגיעים עם כיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי)
גודל הקופסא 12.5x15x21 :ס”מ
מינימום להזמנה  50יח'

 120ש"ח ו

מק"ט ZH000376

קופסת עץ מעוצבת עם יין  375מ"ל ,דבש בבקבוק
ליקר  130מל' ,שמן זית איכותי  250מ"ל במארז
פח ,טפנד זיתים מרינד ,חליטת פירות ,כפית
לדבש ,מקלות קינמון
גודל הקופסא 12.5x15x21 :ס”מ
מינימום להזמנה  50יח'

 135ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

מק"ט ZH000389
www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 24

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' 3 ,ממרחים מתוקים
 30גרם ,דבש בבקבוק ליקר  130מל' ,ממרח פיקנטי  200מ"ל2 ,
חליטות פירות בצנצנת ,כפית חליטה ,כפית לדבש ,שוקולד בלגי,
חליטת צמחים ,מיני בונבוניירה ,מארז עם  9מגנטים מעוצבים
(סלסלה  15x24ס"מ ,קופסת מגנטים  8x8ס"מ ,מגנטים 6x6
ס"מ ,ממרחים לפי הקיים במלא)

 210ש"ח ו

סלסלה מעוצבת עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר
רימון  100מל' 2 ,ממרחים מתוקים  120גרם ,ממרח פיקנטי,
חליטת פירות ,כפית חליטה ,תערובת לשקשוקה\גבינות
וסלט ,סטנד מקרמיקה עם עציץ סקולנט
(עציצים ,ממרחים ותערובות לפי קיים במלאי)
מידות :סלסלה  15x24ס"מ

 200ש"ח ו

מק"ט ZH001994

מק"ט ZH001977

סלסלה מעוצבת עם יין  750מל' ,שמן זית  250מל' ,ליקר
רימון  100מל' ,ממרח מתוק  120גרם ,ממרח פיקנטי ,דבש
 130גרם ,כפית לדבש ,תערובת לשקשוקה\גבינות וסלט,
חליטת פירות ,כפית חליטה ופחית לגידול תבלינים עם זרעים
(ממרחים ותערובות לפי קיים במלאי)
מידות :סלסלה  15x24ס"מ

 210ש"ח ו

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH001976

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 25

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה במילוי יין  750מ"ל ,שמן זית  250מ"ל ,ממרח
זיתים מרינד ,תערבות תיבול לשקשוקה ,תערובת
תבלינים לסלט ולגבינות ,ממרח מתוק  120גר' בהתאם
לקיים במלאי 6 ,אגוזים

 150ש"ח ו

מק"ט ZH01519

קופסת עץ וינטג’ עם שמן זית איכותי  500מ”ל
ושתיל עץ זית בעציץ קרמי עטוף ביוטה
(צבע העציץ ע"פ הקיים במלאי)
מידת הקופסא 21x15 :ס”מ
מינימום להזמנה  50יח'

מארז עם שמן זית  250מ"ל ,עציץ עץ זית בקרמיקה
במארז יוטה ,דבש בבקבוק ליקר  130מל' וחליטת
צמחים
מידת הקופסא  25x19ס"מ

 110ש"ח ו

מק"ט ZH001574

 118ש"ח ו

המארז עם עציץ עץ זית בעציץ פלסטיק

100

ש"ח

ו

המחיר נע בין 118-97

מק"ט ZH001002

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH000388

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

בהתאם לתכולה

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 26

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

קיימים מארזים דומים מ62-

להשארת פרטים לחץ כאן

מינימום להזמנה  500ש"ח ממוצר .המחיר לא כולל מע"מ ,מיתוג ומשלוח
קרש חיתוך דו צדדי (לירקות ולחם) עם סכין ,שמן זית  100מ"ל,
 2ממרחים פיקנטים  200גרם ,ליקר רימון  100מ"ל ו 5-אגוזי
מלך
מידת הקרש  19×55ס"מ ,הממרחים בהתאם לקיים במלאי,
צמחי התבלין להמחשה בלבד

ש"ח

137

ש"ח ו מק"ט ZH002461

קרש חיתוך דו צדדי (לירקות ולחם) עם סכין ,פח שמן זית
 250מ"ל 2 ,ממרחים פיקנטים  200גרם ,ליקר רימון 100
מ"ל ,יין  750מ"ל ו 5-אגוזי מלך
מידת הקרש  19×55ס"מ ,הממרחים בהתאם לקיים
במלאי ,צמחי התבלין להמחשה בלבד

185

ש"ח ו מק"ט ZH002462

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 27

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל  2מארזי שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים ,יין  750מל' ,כוס
טרמית ,פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר ,קיפוליות שוקולד,
דובשניות בציפוי שוקולד ומארז עם  9מגנטים
גודל מארז  34×49ס"מ ,מידת המארז מגנטים  8×8ס"מ,
מידת המגנטים  6×6ס"מ

147

ש"ח ו מק"ט ZH003358

מארז המכיל  2מארזי שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים ,יין  750מ"ל מרלו
ברקן ,יין  750מ"ל מסדרת הר של יקב תבור ,ליקר רימון 100
מל' ,בקבוק חליטה ,פקאן בציפוי שוקולד מריר ,ליקר בציפוי
שוקולד מריר ומארז עם  9מגנטים
גודל המארז  34×49ס"מ ,מידת מארז המגנטים  8×8ס"מ,
מידת המגנטים  6×6ס"מ ,מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

215

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

ש"ח ו מק"ט ZH003357

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 28

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל  2מארזי שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים ,יין  750מ"ל מרלו
ברקן ,יין  750מ"ל מסדרת הר של יקב תבור ,כלי לדבש עם 8
סוכריות דבש ,דבש  120גרם ,פקאן בציפוי שוקולד מריר,
ליקר בציפוי שוקולד מריר ומתכוני שפים בקופסת פח
גודל מארז  49x34ס"מ ,מידת הקופסת פח  12.5×19ס"מ,
מידת הכרטיס  11.5×15.5ס"מ

210

ש"ח ו מק"ט ZH003359

מארז המכיל חליטת צמחים ,מארזי שוקולדים בטעמים
שונים :צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים,
יין  750מ"ל ,שמן זית  250מל' ,קיפוליות שוקולד ,מקלות
קינמון ,ו 4-ספלי וינטאז'
גודל מארז  49x34ס"מ ,ספלים מגיעים בצבעים וכיתובים
שונים בהתאם לקיים במלאי

161

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

ש"ח ו מק"ט ZH003360

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 29

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל  2מארזי שוקולדים בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד,
יין  750מ"ל מרלו ברקן ,בקבוק חליטה ודבש  120גרם
גודל מארז  37x26ס"מ,
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

100

ש"ח ו מק"ט ZH003364

מארז המכיל  2מארזי שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ,יין  750מ"ל ,שמן זית  250מל',
קיפוליות שוקולד ,דובשניות בציפוי שוקולד ,מקלות קינמון ,דבש
 120גרם ו 2-תערובות לבישול
גודל מארז  49x34ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

162

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

ש"ח ו מק"ט ZH003361

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 30

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

מארז המכיל מארז שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ,יין  750מ"ל ,שמן זית
במארז פח  200מל' ,דובשניות בציפוי שוקולד ,מקלות קינמון,
בקבוק חליטה,פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר 3 ,תערובות
לבישול ,כלי לדבש ומתכוני שפים בקופסת פח
גודל מארז  49x34ס"מ ,תערובות בטעמים שונים בהתאם
לקיים במלאי ,מידת הקופסת פח  12.5×19ס"מ ,מידת
הכרטיס  11.5×15.5ס"מ,
מידת הבקבוק  5.5×23ס"מ

250

ש"ח ו מק"ט ZH003362

מארז המכיל מארז שוקולדים בטעמים שונים :צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד ,יין  750מ"ל מרלו ברקן,
שמן זית  250מל' ,פקאן\ליקר בציפוי שוקולד מריר
וכלי לדבש עם  8סוכריות דבש
גודל מארז  37x26ס"מ

115

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

להזמנות 04-8699862

ש"ח ו מק"ט ZH003363

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 31

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

ערכת קפה מארז  TRAVELבתיק שקוף הכוללת  3כוסות,
פינג'אן 2 ,מיכלים  1לקפה  1לסוכר

160

ש"ח ו מק"ט ZH001810

צידנית כסא מתקפלת  28ליטר+תיק אלבד,
סט מטקות עם לוחות משחק,
בקבוק יין מרלו  750מל' ובונבוניירה איכותית

צידנית משפחתית גדולה במיוחד
הכוללת  3כלים להכנת ברביקיו
קרש חיתוך ,כפפה ליד ופותחן יין
 22x22x43ס”מ

 100ש"ח ו

 120ש"ח ו

מחיר הצידנית ו  50ש"ח ו
מחיר המטקות משחק ו  25ש"ח ו מק"ט ZH000175

מק"ט ZH003109

יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

מק"ט ZH000928

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

מק"ט ZH000227

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

קטלוג  2019החל מ 100-שח  -עמ' 32

למתנות נוספות www.ZIH.co.il

להשארת פרטים לחץ כאן

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

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

לקטלוג מתנות קטנות
נלוות לתלושים

לקטלוג לוחות שנה

לחצו כאן

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים

לחצו כאן
אילנה ו  052-4364946ו ilana@zih.co.il
שוש ו  052-4363480ו shoss@zih.co.il
סיגל ו  054-2912323ו siga l@ zih .co.il

להזמנות 04-8699862

www.ziporhanefesh.co.il

המחירים בתוקף עד 31.12.19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

