
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2021   מתנות קטנות ומקסימות לראש השנה   בתקציב עד 20 ש"ח

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

הּו טוֹב ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצמַֹח ַמׁשֶ

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 2

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

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

מ-8.8.2021 ועד לראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
הקדימו להזמין ולשריין את המתנה לראש השנה

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

 עמותת ציפור הנפש הינה ארגון תעסוקתי המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים, שאינם מסוגלים להיקלט בשוק העבודה החופשי ובמסגרות השיקום הרגילות. 
 המתמודדים בסטודיו לוקחים חלק בעיצוב בייצור ובפיתוח המוצרים ומתמחים בעבודות ספציפיות )צביעה, נגרות, עבודה על מכונות דפוס ומכונות לחיתוך בלייזר, יציקות( 

ונוגעים בכל שאר סוגי העבודה המוצעים במקום.

מגוון האפשרויות הרחב במקום, מאפשר לכל משתקם למצוא עבודה המתאימה לכישוריו וליכולותיו התעסוקתיות, כאשר השאיפה היא לאפשר לכל מתמודד להתנסות במספר רב ככל 
האפשר של עבודות ומתוכן לבחור את אלו שמתאימות לו.

אנו יושבים במקום מדהים על צלע הכרמל בכפר הדרוזי עוספיא ומעסיקים עובדים מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי.

הרעיון השיקומי העומד מאחורי המיזם הוא לאפשר למשתקמים בעמותה לעבוד בסביבת עבודה בריאה המשלבת אנשים בריאים ביחד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשרת תנאי 
עבודה נורמטיביים ובריאים עד כמה שניתן. אנו מאמינים כי עבודה נכונה עם משמעות ושאיפה למצוינות היא הגורם אשר הופך אותנו להיות מובילים בתחום העיצוב והמתנות.

 אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה-VIP ולהנות ממחירים אטרקטיביים ומהטבות נוספות

 וכמובן והכי חשוב לסייע לנו להמשיך להעסיק את היוצרים המיוחדים שלנו ולספק להם מקום עבודה ערכי, 

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

www.zih.co.il/vip אפשרויות ההצטרפות, ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
https://www.ziporhanefesh.co.il/vip


תכשיטים במחירי השקה לבודדים
לקראת פתיחת הגלריה שלנו, בעוספיה, בה ניתן יהיה לרכוש פריטים מעוצבים שלנו, של מעצבים ישראליים ועמותות 
נוספות, אתם מוזמנים לרכוש מקולקציית התכשיטים החדשה המיוצרת אצלנו במחירי השקה - המחירים בתוקף עד 

)www.zih.co.il סוף אוגוסט 2021 - עלות למשלוח 20 ש"ח או באיסוף עצמי )מידות ניתן למצוא באתר
לפרטים והזמנות 04-8699862

 ZH004762 / דגם סיגל 80ש"ח ZH004761 :דגם אילנה 100ש"ח / מק"ט ZH004760 / דגם בהייה 100ש"ח  ZH004801 / דגם מעאלי 150ש"ח

 ZH004759 / דגם דיאנה 120ש"ח ZH004765 / דגם ג'ני 100ש"ח

 ZH004757 :דגם סנדרה 120ש"ח / מק"ט

 ZH004764 :דגם איריס 120ש"ח / מק"ט ZH004763 :דגם אידה 130ש"ח / מק"ט  ZH004802 :שרשת ארוכה - רימא 120ש"ח / מק"ט

 ZH004800 :שרשרת קצרה - מונתהא 100ש"ח / מק"ט

 ZH004758 / דגם נגאת 120ש"ח  ZH004766 :דגם שוש 70ש"ח / מק"ט



www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 4

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת פח עם 6 נפוליטנים
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004470 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

קופסת פח עם סבון זית
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004472 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

קופסת פח עם כ-12 סוכריות יהלום
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004471 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 5

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

משחקים של פעם
דומינו, 5 אבנים, גולות, דוקים
ניתן לקבל 3 מתוך  4 לפי הקיים במלאי

  ZH000774 20 ש"ח  ו  מק"ט

משחקים

של פעם

מתכוני שפים בשקית אורגנזה
ZH002454 20 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://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 6

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין
גודל 14.5x39.5 ס"מ

     ZH01498 :מחיר: 18 ש"ח / מק"ט

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

     ZH01447 :מחיר מבצע: 20 ש"ח / מק"ט

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 7

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

2 תחתיות לתה/קפה ומאג
תחתיות לפי הקיים במלאי, מידת התחתיות: 9×9 ס"מ
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

 ZH004680 :מחיר מבצע: 10 ש"ח / מק"ט

       ZH004679 :מאג ללא מילוי: 7 ש"ח / מק"ט

ZH004680

מאג עם 6 נפוליטנים
הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי

 ZH004681 :מחיר מבצע: 10 ש"ח / מק"ט

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 8

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם 
נירוסטה איכותית פנימית

   ZH003857 18 ש"ח  ו  מק"ט
גודל קופסת האוכל 7.5x15 ס"מ, קופסאות 

האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לצלופן 

קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכפית

הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

ZH003867 15 ש"ח  ו  מק"ט

מעמד לנייד ולכלי כתיבה
מעמד פלסטיק, האביזרים להמחשה בלבד, מגיע במיקס צבעים

     ZH003781 מחיר 16 ש"ח   ו  מק"ט

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004162 מחיר 10 ש"ח   ו  מק"ט

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana/small-and-festive-rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 9

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ספל צבעוני ו-3 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני 
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם 

לקיים במלאי, קוביות התה מגיעות בטעמים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

ZH003679 מחיר 20 ש"ח  ו  מק"ט

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל 

שכיוונו גבוה ופספסו, 
אלא בגלל

שכיוונו נמוך ופגעו! 

מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' אחד ותחתית אחת
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה, הספלים מגיעים 
בכיתובים ובצבעים שונים לפי הקיים במלאי
מידת הקופסא 12×10 ס”מ

  ZH000104 מחיר 18 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 10

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

לוח מחיק מתמגנט עם טוש
12x21 :מידות

ZH000024 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם ציפורים

דגם אביב

דגם ברכות

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון

  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 11

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

כלי לדבש מעץ עם 5 סוכריות דבש

    ZH003354 מחיר מבצע 16 ש"ח ו מק"ט

מארז אשור -כלי לדבש וכפית
מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ,

הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004663 מחיר 14 ש"ח ו מק"ט

4 תחתיות לתה/קפה וספל אחד
גודל תחתית 9.5x9.5, תחתיות בהתאם לקיים במלאי,

הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

     ZH001228 מחיר 20 ש"ח ו מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 12

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דבשית 30 גרם, פורס תפוחים
ו-12 סוכריות דבש

    ZH003379 20 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם 9 מגנטים ופורס תפוחים

    ZH003378 20 ש"ח ו מק"ט
מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ
מידת המגנטים 6×6 ס"מ

מארז פרפר במילוי 12 סוכריות דבש  ופורס תפוחים

    ZH003377 20 ש"ח ו מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 13

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

לוח תכנון שבועי
מידה: A4 , כולל 50 דפים 

    ZH003897 20 ש"ח  ו  מק"ט
המחיר מתייחס לכמות מינימום של 50 יחידות

דגם קלאסי

דגם צבעוני
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 14

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

תשעה מגנטים מעוצבים דגם לגעת באושר
מונח על קרטון ארוז בשקית צלופן, מידת כל מגנט 5.6×5.6 
ס”מ, מידת המארז 18×22 ס"מ

ZH004805 דגם לגעת באושר  ו  מק"ט

ZH003416 ספל אחד  ו  10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003417 זוג ספלים ו  22 ש"ח  ו  מק"ט

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 15

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

 ZH003855 דגם זכרונות  ו  מק"ט

ZH003853 דגם קריקטורה  ו  מק"ט

ZH003777 דגם קקטוסים  ו  מק"ט

9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן

10 ש"ח 
מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 16

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ZH003854 ו  מק"ט  Life דגם

ZH003852 דגם העצמה  ו  מק"ט

ZH003851 דגם השראה  ו  מק"ט

9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן

10 ש"ח   
מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 17

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

ZH003038 9 מגנטים דגם זכרונות בקופסא מעוצבת 12 ש"ח ו מק"ט

 ZH003056 2 מגנטים דגם זכרונות בשקית אורגנזה 5 ש"ח ו מק"ט

מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, 2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

דגם גרפיטי

דגם זכרונות

דגם קקטוסים

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

  ZH002690 דגם גרפיטי  ו  מק"ט
  ZH001962 דגם קריקטורה  ו  מק"ט

  ZH001847 דגם וינטג'  ו  מק"ט
 ZH001843 דגם העצמה  ו  מק"ט

  ZH003265 דגם קקטוסים  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 18

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

קופסא מעוצבת מקרטון עם סוכריות דבש
מידת הקופסא: 9x9 ס”מ

 ZH000454 מחיר 8 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם פסיפס דגם פתגמיםדגם וינטג' לראש השנה

תיק מעוצב
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

מידה 35x44 ס"מ

     ZH003193 מחיר 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם לייף

דגם לגעת באושר

דגם זכרונות
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 19

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

פחית לראש השנה במילוי בוטנים\
צימוקים\חמוציות בציפוי שוקולד 70 גרם
גודל הפחית 8.5×8 ס"מ
תוספת 2 שח לאריזת צלופן

ZH003185 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם קריקטורה דגם גרפיטי

פחית 8 ס"מ במילוי 5 פרלינים  
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH001925 16 ש"ח ו מק"ט

במילוי סוכריות דבש
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH001928 13 ש"ח ו מק"ט

פחית עם 5 פרלינים ודבשית 30 גר'
גובה הפחית 8 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH001929 20 ש"ח ו מק"ט

דגם וינטג'

דגם העצמה

דגם זכרונות דגם לייף

דגם לגעת באושר

פחית עם 8 סוכריות דבש
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

גודל הפחית 8x7.5 ס"מ

  ZH002556 13 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 5 פרלינים

תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן
גודל הפחית 8x7.5 ס"מ

  ZH002557 16 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 20

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

סטנד שולחני מבטון עם שעם
מידת הסטנד 8x6x17 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים שונים

הפרטים המצורפים להמחשה בלבד

     ZH003034 20 ש"ח  ו  מק"ט

זרעים לשתילה 

     ZH004222 :מחיר: 9 ש"ח / מק"ט

פרחי סבון ריחני

   ZH000028 7 ש"ח  ו  מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 21

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

כרטיסי ברכה לראש השנה
ניתן להוסיף לוגו וברכה
)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(
מידה 14×9 ס"מ

ZH000448 2.5 ש"ח  ו  מק"ט

שנה
 של פריחה

והתחדשות

טוב ה ע ו שפ ה  
ל ע  
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ו ה
ל

אהוב
ות, ל

לחיות, להנ

שנה טובה
שנה טובהומתוקה!

עוֹד יֵשׁ מִפְרָשׂ לָבָן בָּאֹפֶק מוּל עָנָן שָׁחֹר כָּבֵד כֹּל שֶׁנְּבַקֵּשׁ לוּ יְהִי. לוּ יְהִי, לוּ יְהִי, אָנָּא לוּ יְהִי – כָּל שֶׁנְּבַקֵּשׁ לוּ יְהִי

ׁשָנָה טוֹבָה

שנה טובה ומתוקה!
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 22

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

לוח שנה לגעת באושר עם בסיס מעץ
מידת הלוח עם הבסיס 21x12.5 ס"מ

     ZH002686 מחיר 20 ש"ח  ו  מק"ט

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה

	

כח

ו

יג

כ

כט	

ז

יד

כא

א	

ח

טו

כב

כד

ב

ט

טז

כדכג

כה

ג

י

יז

כו

ד

יא

יח

כז

ה

יב

יט

 1234

567891011

12131415161718

19202122232425

2627282930

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

 

ראש השנהערב ראש השנה

ספטמבר 2021 אלול ה'תשפ"א-תשרי ה'תשפ”ב

ערב סוכות

הושענא רבה

סוכות

שמחת תורה

א' דחוה"מ

אסרו חג

ד' דחוה"מג' דחוה"מב' דחוה"מ

ה' דחוה"מ

אוגוסט 2022 אב-אלול ה'תשפ”ב

ערב תשעה באב

טו באבצום תשעה באב )נדחה(

	

י

יז

כד	

א	

ד

יא

יח

כה	

ב	

ה

יב

יט

כו	

ג	

ו

יג

כ

כז	

ד

ז

יד

כא

כח	

ח

טו

כב

כט	

ט

טז

כג

ל	

 123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

יולי 2022 תמוז-אב ה'תשפ”ב
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צום שבעה עשר בתמוז )נדחה(
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יוני 2022 סיוון-תמוז ה'תשפ”ב
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מאי 2022 ניסן-סיוון ה'תשפ”ב

ל"ג בעומר ערב ל"ג בעומר

יום העצמאות )מוקדם(יום הזכרון )מוקדם(

יום שחרור ירושלים
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כט30

יום הזכרון לשואה ולגבורה

אפריל 2022 אדר ב'-ניסן ה'תשפ”ב

אסרו חג ה' דחוה"מ שביעי של פסחד' דחוה"מ

פסח

ג' דחוה"מב' דחוה"מא' דחוה"מ
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חנוכהחנוכה

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

צום עשרה בטבת

דצמבר 2021 כסלו-טבת ה'תשפ”ב
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נובמבר 2021 חשוון-כסלו ה'תשפ”ב

חנוכהחנוכהערב חנוכה
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כד30

יום הזכרון ליצחק רבין

אוקטובר 2021 תשרי-חשוון ה'תשפ”ב
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יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר

ה

יב

יט

כו	

	

ו

יג

כ

כז

ל	

ז

יד

כא

א	

ח

טו

כב

ב

ט

טז

כג

ג

י

יז

כד

ד

יא

יח

כה

 12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

פברואר 2022 שבט-אדר א' ה'תשפ”ב

יום המשפחה
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב

כח

לקוחות שרכשו בשנים קודמות - ניתן לרכוש 
את לוח השנה בלבד ללא העץ

12 ש"ח

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 23

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דגם קקטוסים

דגם גרפיטי

לוח שנה עם בסיס מעץ
מידת הלוח עם הבסיס 21x12.5 ס"מ

     ZH002686 מחיר 20 ש"ח  ו  מק"ט

 דגמים נוספים ואת פנים הלוח
www.zih.co.il ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

או בקטלוג לוחות שנה )קישור בסוף הקטלוג(

 life דגם

דגם זכרונות 

לקוחות שרכשו בשנים קודמות - ניתן לרכוש את לוח 
השנה בלבד ללא העץ  ו  מחיר 12 ש"ח

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 24

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז אחד לראש השנה
במילוי פרלינים/סוכריות דבש/

דבשית/5 נשיקות

    ZH002058 10 ש"ח  ו  מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 25

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דגם אופנייםדגם לגעת באושרדגם לייף לב אדום רגעים קטנים של אושר דגם משהו חדש

כוס טרמית

מידת הכוס 20x6.5 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 מחיר 20 ש"ח מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 26

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
כוס טרמית

מידת הכוס 20x6.5 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 מחיר 20 ש"ח מק"ט

דגם Lifeדגם תפוחדגם טבעדגם העצמהדגם קקטוסים

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 27

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דגם אופניים

דברים
  שצריך לזכור...

לוח מחיק מתמגנט עם טוש מתמגנט
15x20 מידות

     ZH003761 מחיר 15 ש"ח   ו  מק"ט

דגם העצמה-טוב לעוף

דגם זכרונות

דגם לייף

דגם קריקטורה

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 28

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז פרפר במילוי דבשית 30 גר' ו-5 סוכריות דבש 

  ZH001013 12 ש"ח  ו מק"ט
קופסת פרפר מעוצבת במילוי 12 סוכריות דבש

 ZH001238 10 ש"ח ו מק"ט 

מראה
מידות 6x6 ס"מ, מגיע במארז קרטון
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן 

  ZH002705 10 ש"ח ו מק"ט

דבש בבקבוק ליקר 130 מ”ל. אריזה בצלופן 
בתוספת 2 ₪

 ZH000455 מחיר 15 ש"ח ו מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 29

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

עציץ סקולנט בסטנד מקרטון עם כיס לגיפט קארד
תוספת של 2 לאריזת צלופן
עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסטנד 6×13
   ZH001707 :מחיר: 15 ש"ח  מק"ט

רימון ברכת הבית

     ZH000066 מחיר 20 ש"ח  ו   מק"ט

קופסת קרטון עם 10 סוכריות דבש ומארז 
עם 9 מגנטים
קופסת קרטון 7x7x5 ס"מ, 
מארז מגנטים 8×8, מגנטים 6×6 ס"מ

  ZH002628 20 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת מעוצבת עם 10 סוכריות יהלום 
ומארז עם 9 מגנטים

     ZH002631 מחיר 20 ש"ח  ו   מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 30

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דגם רטרו

דגם לייף

דגם קריקטורה

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
גודל תחתית 9×9 ס"מ

   ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 31

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

דגם וינטג'

4 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה

   ZH000046 8 ש"ח  ו  מק"ט
2 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה 

   ZH000003 6 ש"ח  ו  מק"ט
)תחתיות לפי הקיים במלאי(

גודל תחתית 9×9 ס"מ,
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי 

למינציה

דגם לגעת באושר

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה
גודל תחתית 9×9 ס"מ

   ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 32

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם העצמה
פנקס A6 עם כריכה קשה, סגר גומי, 60 דף שורה.
נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי
מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן 2 ש"ח
מידה: 10x15 ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה

ZH000103 10 ש"ח ו מק"ט 

Life פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם

ZH003780 10 ס”מ ו  10 ש"ח ו מק"טx15 :מידה

Life דגם

דגם העצמה
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 33

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

פנקס מנייר ממוחזר עם עט דגם לגעת באושר
פנקס A6 עם כריכה קשה, סגר גומי, 60 דף שורה.

נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי

מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאריזה בצלופן 2 ש"ח

מידה: 10x15 ס”מ
ניתן לבחור דגם אחד או מיקס מסידרה

הפנקסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004797 10 ש"ח ו מק"ט 

דגם לייף דגם הצלחהדגם לגעת באושר

מחברת ספירלה מקרטון ממוחזר עם עט

 ודפי שורה באריזת קרטון לבנה
מידה: 17x21x1 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

המחברות מגיעות בצבעים שונים לפי הקיים במלאי

ZH003806 16 ש"ח ו מק"ט

דגם העצמה דגם זכרונות
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 34

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
רוחב כ-7 ס"מ

ZH001600 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH002011 מק"ט

ZH003054 מק"ט

ZH003785 מק"ט

ZH004804 מק"ט

מחזיק מפתחות
קישוט לתיק / מתלה רכב

כל מחזיק מגיע ארוז בשקית אורגנזה
דגמים נוספים ניתן לראות באתר

www.zih.co.il

מחזיק מפתחות מעץ עם שרוך וחרוז, אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ
סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי
  ZH003052 ו  מק"ט ZH001907 מחיר 13 ש"ח ו מק"ט
 ZH003784 ו  מק"ט ZH004803 מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ

סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

ZH01306 ו  מק"ט   ZH001906 מחיר 20 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003783 ו  מק"ט ZH003053 מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 35

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מארז שוקולד בטעמים שונים:

צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד/פרלינים

שוקולדים 70 גרם לפי הקיים במלאי

 ZH003183 12 ש"ח  ו  מק"ט

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז

 ZH003184 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה

life דגם

דגם לגעת באושר
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 36

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000588 14 ש"ח  ו  מק"ט
דגם אורבן

דגם ברכות דגם ויטנג' ראש השנה

דגם העצמה

דגם אורבן

מארז קרטון עם 5 נפוליטנים באריזת צלופן
מידת הנפוליטן 3.4x3.5 ס"מ

6.7x20 מידת המארז

ZH000780 17 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון עם 4 נפוליטנים באריזת צלופן

ZH000840 15 ש"ח  ו  מק"ט

שוקולד בלגי משובח 65 גרם
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH001952 17 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם אורבן
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 37

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

  ZH001664 פחית אחת עם 5 פרלינים   ו  15 ש"ח  ו  מק"ט

  ZH002603 פחית אחת עם 4 פרלינים   ו  מבצע 10 ש"ח  ו  מק"ט

 ZH001665 פחית אחת עם 10 סוכריות דבש   ו  10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפחית 6.5x7 ס"מ, תוספת של 2 לאריזת צלופן

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 פרלינים )דגמים לפי הקיים במלאי( 

  ZH001632 מידת הסלסלה גובה 7 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ  ו  12 ש"ח  ו  מק"ט

דגם גרפיטי

ספל וינטאז' עם דבשית 30 גרם ו-5 סוכריות דבש

 ZH003266 20 ש"ח  ו  מק"ט
 ZH003267 ספל וינטאז' עם 8 סוכריות דבש 15 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ספל מעוצב עם 7 סוכריות דבש

 ZH002268 18 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 38

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

עציץ עם אדמה באריזת יוטה ומעטפה עם שקית זרעים 
 ZH002187 20 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים 
 ZH002185 7 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים ומגנטים 
  ZH002186 9 ש"ח  ו  מק"ט
זרעים לפי הקיים במלאי, גובה עציץ 12 ס"מ
מידת המעטפה 11x9 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
העציץ עם הצמח להמחשה בלבד

פחית במילוי אדמה וזרעים מסוגים שונים
גובה הפחית 8 ס"מ, קוטר 8.5 ס"מ

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
  ZH001725 מחיר 16 ש"ח  מק"ט

הצמח להמחשה בלבד
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 39

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מחברת פרחים וחיוכים

מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מחיר מבצע 9 ש"ח    ו  מק"ט

מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה

 מידת המחזיקים  פרח 7x7 ס"מ, 

לב 8x6.5 ס"מ, חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס מתמגנט מעוצב – קיים במבחר 
דגמים – ניתן להוסיף מסר אישי ולוגו 

)המחיר אינו כולל את מחיר המיתוג(
מידה: 11.5×13.5 ס"מ

ZH000002 :מחיר: 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 40

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית מתנפחת ורצועות נשיאה.
מידה: 88×175

ZH000125 20 ש"ח ו מק"ט

מחזיק מפתחות מתכת בצורת כף רגל "כל 
מסע מתחיל..." 

תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001897 10 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית משפחתית היכולה לשמש גם כתיק 
קניות, עשויה אל בד, תא אחד, עם זוג ידיות 

נשיאה. 32x18x25 ס”מ
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ZH003128 :11 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 41

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

פנמה – צידנית שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 6.5 ליטר

מידות המוצר: 8×23×16 ס”מ
2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003893 16 ש"ח   ו  מק"ט

מדיסון – צידנית אוכל שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 6 ליטר
מידות המוצר: 22x22x14 ס”מ

2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003894 18 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 עד 20שח - עמ' 42

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

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

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר

לקבלת קטלוג
לוחות שנה
לחצו כאן

 ilana@zih.co.il ו     052-4364946 ו   אילנה  
shoss@zih.co.il ו     052-4363480 ו   שוש  
sigal@zih.co.il סיגל  ו  054-2912323  ו   יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש ישמח לעזור 04-8699862
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