
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2021   מתנות חברתיות לראש השנה   בתקציב של 21-40 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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 2

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

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 4

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

מארז רמה  המכיל מארז מגנטים וראנר
מידת המארז 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ, 
עובי המגנט 0.4 מ"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004784 34 ש"ח  /  מק"ט

מארז אביחי - ראנר ומארז נפוליטנים
גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004780 35 ש"ח  /  מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 5

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

מארז עדינה - ראנר ועוגת דבש
גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004782 40 ש"ח  /  מק"ט מארז אופיר המכיל כלי לדבש עם כפית וראנר
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ, הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים 

בהתאם לקיים במלאי גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004781 35 ש"ח  /  מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 6

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

מארז דנית - כלי לדבש עם כפית, דבשית 30 גרם ו-8 סוכריות דבש
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה:  11x11x7 ס"מ,
הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004664 22 ש"ח  /  מק"ט

מארז אורי - כלי לדבש עם כפית ופורס תפוחים
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ,

הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004667 25 ש"ח  /  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004668 :מארז אייר 32 ש"ח  /   מק”ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 7

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

מארז גבע - כלי לדבש, כפית, דבשית 30 גרם, 10 סוכריות דבש ומארז נפוליטנים
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ, הכלי לדבש מגיע בדגמים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004676 :36 ש"ח  /   מק”ט
 מארזים דומים
www.zih.co.il ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004675 :ברקת 28 ש"ח  /   מק”ט

מארז אחווה - כלי לדבש עם כפית, ספל אחד צבעוני וחליטת צמחים
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ, הספלים 

מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
גודל המארז 15.5x16x10 ס"מ, הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

ZH004672 :40 ש"ח  /   מק”ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 8

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

מארז מדבר - שקית כותנה עם חליטת צמחים, דבשית 30 גרם, 10 
סוכריות דבש ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ, 
סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004622 :40 ש"ח  /   מק”ט

מארז רינה - שקית כותנה עם ספל וינטג' אחד, 10 סוכריות דבש, 
חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל 
השקית 22x36 ס"מ,

סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004591 :40 ש"ח  /   מק”ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004625 :מארז אשבל 32 ש"ח  /   מק”ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 9

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

מארז כחלון - שקית כותנה עם דבש 130 גרם,
10 סוכריות דבש וחליטת צמחים
גודל השקית 24x17 ס"מ,
סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004630 :35 ש"ח  /   מק”ט

מארז אירוס - שקית כותנה עם דבשית 30 גרם 
וחליטת צמחים  

גודל השקית 24x17 ס"מ

ZH004633 :22 ש"ח  /   מק”ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 10

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

סט קופסאות פח סקולנט ו-7 פרלינים
גודל הקופסא עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, גודל הקופסא 

עם הפרלינים 10.5x10.5x4 ס"מ
הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, 

הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

ZH004500 40 ש"ח  /   מק"ט

מארז גורן - מארז המכיל כלי לדבש עם כפית ודבש 130 גרם
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ,
הכלי לדבש מגיע בדגמים שונים בהתאם לקיים במלאי
גודל מארז 17x13 ס"מ

ZH004677 :35 ש"ח  /   מק”ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 11

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
עציץ אחד מפח וצמח סקולנט

 ZH004646 :מחיר מבצע 25 ש"ח / מק"ט

מארז שוהם - קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכפית,
ועציץ אחד מפח עם סקולנט 

 ZH004685 :מחיר מבצע 40 ש"ח / מק"ט

מארז לשם - עציץ אחד מפח עם סקולנט
ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

 ZH004687 :מחיר מבצע 40 ש"ח / מק"ט

מארז מרגלית - עציץ אחד מפח עם סקולנט,  
ומארז קשיו בעיטוף שוקולד לבן בנגיעות קפוצ'ינו 

40 גר' 
 ZH004688 :מחיר מבצע 35 ש"ח / מק"ט

גודל העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי,

הקופסאות מגיעות בדגמים שונים 
לפי הקיים במלאי, הקערות מגיעות בצבעים 

ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 12

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

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים

ZH003906 25 ש"ח  /   מק"ט

דגם זכרונות דגם העצמהדגם לייףדגם לגעת באושר

מארז פח עם 4 עוגיות, 
100 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

גודל המארז 5.2x10x14 ס"מ

ZH01422 35 ש"ח  /  מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 13

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

2 כוסות קפה מעוצבות ו-2 שקיות אישיות של קפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004552 25 ש"ח  /  מק"ט

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

ZH004436 40 ש"ח  /  מק"ט
ZH004689 21 ש"ח  /  מק"ט
ZH004690 35 ש"ח  /  מק"ט

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

הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004586 38 ש"ח  /  מק"ט

http://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/sweet-wine-rosh-hassana


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 14

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

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

ZH004682 30 ש"ח  /   מק"ט

צמח תבלין בעציץ בטון שק

ZH004208 35 ש"ח  /   מק"ט
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

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

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 15

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

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

ZH004209 37 ש"ח  /   מק"ט
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

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

מתכוני שפים בשקית כותנה
     ZH002453 :מחיר מבצע: 25 ש”ח / מק”ט

מתכוני שפים במארז פח
     ZH002452 :מחיר: 30 ש”ח / 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, מידת השקית כותנה 24x16.5 ס"מ
מידת קופסת הפח 19×12.5 ס"מ

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 16

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

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

     ZH004227 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

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

 ZH004226 35 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 17

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

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004223 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה

עציץ עטוף ביוטה עם אדמה וזרעים

     ZH004225 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט
זרעים לשתילה ועציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 
לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004217 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 18

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

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל

 ZH003421 30 ש"ח  /   מק"ט
התרמוס מגיע באריזת קרטון לבן
תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

מעמד לנייד ולכלי כתיבה 
ו-10 סוכריות דבש

מגיע במיקס צבעים,

סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

    ZH004589 22 ש"ח  / מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 19

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

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית, 
גרנולה ודבשית 30 גר'

    ZH003870 32 ש"ח  /   מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית, דבשית ו-8 סוכריות דבש

    ZH003871 25 ש"ח  /   מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית, מרק וקרוטונים

    ZH003868 32 ש"ח  /   מק"ט
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי

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

    ZH003877 25 ש"ח  /   מק"ט
    ZH003873 25 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 20

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

קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכוס 
תרמית
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003876 37 ש"ח  /   מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית וספל וינטג'
הספלים והקערות מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003872 27 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 21

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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור 
עם נירוסטה איכותית פנימית וספל וינטג' אחד

 ZH003859 37 ש"ח  /   מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

    ZH003856 25 ש"ח  /   מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור 
עם נירוסטה איכותית פנימית עם דבשית 30 גר'
וכ-12 סוכריות דבש

    ZH003862 35 ש"ח  /   מק"ט

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, הספלים והקופסאות האוכל 
מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לצלופן

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 22

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

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית 
וספל וינטג' אחד

    ZH003860 30 ש"ח  /   מק"ט
גודל קופסת האוכל 7.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל והספלים מגיעים 

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לצלופן 

 קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור
 עם נירוסטה איכותית פנימית ונפוליטנים 
משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

  ZH003866 35 ש"ח  /   מק"ט
גודל הקופסא אוכל 7.5x15 ס"מ, 
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים וכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 23

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

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה 
איכותית פנימית וכוס תרמית

גודל הקופסא 7.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

    ZH003864 40 ש"ח  /   מק"ט

ZH003864 :ט”קמ

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית 
פנימית, דבשית 30 גר' וכ-12 סוכריות דבש
גודל קופסת האוכל 7.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לצלופן 

    ZH003861 28 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 24

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

מגש לפיצה וגלגלת לחיתוך פיצה

ZH003799 30 ש"ח  /   מק"ט

מעמד לנייד ולכלי כתיבה ונפוליטנים משוקולד מריר 70%, 
מריר/אגוז/תפוז

האביזרים להמחשה בלבד, מגיע במיקס צבעים

 ZH003881 30 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 25

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

כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-10 סוכריות דבש ודבשית 30 גרם

    ZH003316 35 ש"ח  /   מק"ט

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

ZH003320 30 ש"ח  /   מק"ט
    ZH003367 32 ש"ח  /   מק"ט

ZH003317 35 ש"ח  /   מק"ט
ZH003318 40 ש"ח  /   מק"ט

כלי לדבש מעץ וכ-10 סוכריות דבש ודבשית 30 גרם

    ZH003366 27 ש"ח  /   מק"ט
גודל הכלי 11x11x4.5 ס"מ

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 26

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

כלי לדבש עם קערית מזכוכית

ZH003420 38 ש"ח  /   מק"ט

דגם עץ זית

דגם מנדלה כחולה

דגם מנדלה טורקיז

דגם צבעוני

כלי לדבש עם 5 סוכריות דבש ופורס תפוחים
גודל הכלי 11x11x4.5 ס"מ

    ZH003375 30 ש"ח  /   מק"ט

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

ZH003376 35 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 27

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

כלי לדבש דגם צבעוני עם קערית מזכוכית ו-5 
סוכריות דבש

מידת הבסיס העגול 19.5×19.5 ס"מ
ZH003885 40 ש"ח  /   מק"ט

כפית חליטה, דבשית 30 גר' וחליטת צמחים בשקית אורגנזה
ZH003895 30 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 28

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

לוח ימי הולדת ואירועים לבני המשפחה
מידת הלוח 36.3x11 ס"מ, ניתן לבחור לוח עברי/לועזי.
הדסקיות מגיעות באריזה נפרדת עם חוט לקשירה.
ניתן לרשום על הדיסקיות בטוש מחיק או בטוש פרמננטי 
ולמחוק עם אציטון.
תוספת לטוש מחיק 2.5 ש"ח,
תוספת לכל דיסקית נוספת 1.5 ש"ח
מינימום להזמנה 30 יחידות מדגם

    ZH004299 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 29

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

אורגינייזר מבטון 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

    ZH002671 25 ש"ח  /   מק"ט
אורגינייזר מבטון עם לוח שנה 

כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 
למעט הלוח שנה 

    ZH002673 35 ש"ח  /   מק"ט
אורגינייזר מבטון עם עציץ 

סקולנט בהתאם לקיים במלאי, כל הפריטים 
המצורפים בתמונה להמחשה בלבד למעט העציץ 

    ZH002672 35 ש"ח  /   מק"ט
מידות האורגינייזר 7x7x21 ס"מ,

מידת לוח השנה 10x10 ס"מ,
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

מארז קרטון המכיל 2 ספלי וינטאז' ומארז עם 
חליטת צמחים

    ZH003276 40 ש"ח  /   מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

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

ZH003275 40 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 30

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

כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון עם 8 סוכריות דבש
הכלי מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

12x12x12 מידת כלי לדבש 11×7.5 ס"מ, גודל המארז

    ZH003349 38 ש"ח  /   מק"ט

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

ZH003348 35 ש"ח  /   מק"ט

בקבוק חליטה 
 מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ
תכולה 400 מל'

  ZH002681 30 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 31

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

לוח תכנון שבועי
מידה: A3 , כולל 50 דפים 

    ZH003898 30 ש"ח  /   מק"ט
המחיר מתייחס לכמות מינימום של 100 יחידות

דגם קלאסי

דגם צבעוני

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 32

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

 מארז מעוצב המכיל 3 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וספל 
מידת הקופסא 12.5×10 ס"מ

ZH003733 25 ש"ח  /   מק"ט
קוביות התה מגיעות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003734 35 ש"ח  /   מק"ט

מארז אלון המכיל ספל, דבש 120 גר' וחליטת צמחים
16x15.5x10 :מידת המארז

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003792 40 ש"ח  /   מק"ט

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

  ZH003793 30 ש"ח  /   מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 33

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

מארז עץ עם ספל וינטאז', 
15 סוכריות דבש ומארז עם 9 מגנטים

    ZH003356 מחיר מבצע 35 ש"ח  /   מק"ט
גודל המארז 16x14.5x11 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 
וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

מארז עץ עם חליטת צמחים,
ספל וינטאז' ו-10 סוכריות דבש
גודל המארז 16x14.5x11 ס"מ, 

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים
שונים בהתאם לקיים במלאי

    ZH003355 מחיר מבצע 35 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 34

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

מארז שפע עם ספל, 7 סוכריות דבש ו-4 תחתיות

    ZH003272 מחיר מבצע: 35ש"ח  /   מק"ט

גודל מארז 19.5×10.5 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 
וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

מארז שפע עם ספל, כ-8 סוכריות דבש ומארז 
עם 9 מגנטים

    ZH003396 מחיר מבצע: 35ש"ח  /   מק"ט

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, מידת מארז המגנטים 
8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 35

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

קופסת קרטון מעוצבת עם דבש 130 מ"ל, נפוליטנים 

משוקולד מריר 

70% מריר/אגוז/תפוז וכ-8 סוכריות דבש

    ZH003237 38 ש"ח  /   מק"ט
גודל קופסא 22x15.5 ס"מ

קופסת קרטון  מעוצבת עם מארז נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/

תפוז, שוקולד בטעמים שונים: צימוקים בציפוי שוקולד/חמוציות בציפוי שוקולד/

בוטנים בציפוי שוקולד/פרלינים וכ-13 סוכריות דבש

    ZH003222 37 ש"ח  /   מק"ט
שוקולדים 70 גרם וממרח בהתאם לקיים במלאי, 

גודל קופסא 25x19 ס"מ

ספל מעוצב עם חליטת צמחים וקינמון

    ZH001903 27 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 36

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

עציץ פלסטיק עם צמח תבלין וכוס טרמית

 ZH003292 38 ש"ח  /   מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

צמח בהתאם לקיים במלאי

הספלים מגיעים בכיתובים ובצבעים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, גודל התחתיות 9×9 ס"מ

ספל וינטאז' עם דבשית 30 גרם ו-4 סוכריות דבש ו-4 תחתיות לכוסות

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה במארז קרטון מעוצב

 ZH003269 35 ש"ח  /   מק"ט

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

 ZH003268 25 ש"ח  /   מק"ט
 ZH003270 27 ש"ח  /   מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 37

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

כוס טרמית ומארז פרפר במילוי 
12 סוכריות דבש
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

 ZH003390 32 ש"ח  /   מק"ט

ספל וינטאג' ומארז פרפר במילוי 12 סוכריות דבש
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים

שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003391 22 ש"ח  /   מק"ט

מחברת ספירלה וקופסת וינטג' מקרטון עם 
משפטי העצמה במילוי סוכריות יהלום

מידת המחברת: 20x14 ס”מ

  ZH002990 26 ש"ח  /   מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 38

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

דגם טבע
דגם אופניים דגם לגעת באושר דגם לייף לב אדום

כוס טרמית עם 6 סוכריות דבש

 ZH002667 25 ש"ח  /   מק"ט
כוס טרמית עם 5 פרלינים

 ZH002668 30 ש"ח  /   מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

דגם העצמה

דגם תפוחים
דגם לייף

דגם משהו חדש
דגם העצמה

כוס טרמית עם 5 עוגיות לוטוס במארז

 ZH002669 30 ש"ח  /   מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם העצמה
מידת הספל 20x6.5 ס"מ, מידת המארז 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ

 ZH002675 32 ש"ח  /   מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 39

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

4 מארזים לראש השנה
עם פרלינים, סוכריות דבש, דבשית ו-5 
נשיקות

  ZH001224 :40 ש"ח   /   מק"ט 

3 מארזים לראש השנה עם 5 נשיקות, 
סוכריות דבש ודבשית

  ZH001253 :30 ש"ח   /   מק"ט 

מארז דבש בבקבוק ליקר 130 מל', חליטת 
צמחים וכפית לדבש

מידת הקופסא 14x16 ס"מ

ZH000602 40 ש"ח  /   מק"ט

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט ו-5 פרלינים במארז 
קרטון מעוצב לראש השנה

מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים 
שונים, עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי

   ZH000583 :40 ש"ח  /   מק"ט

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

ZH002697 :40 ש"ח ו  מק"ט
    ZH003049 :30 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 40

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

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  /   מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון ו-12 סוכריות דבש

 ZH002687 30 ש"ח  /   מק"ט
מידת הלוח עם הבסיס 21x12.5 ס"מ

פנים הלוח

דגם לגעת באושר

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור
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ראש השנהערב ראש השנה

ספטמבר 2021 אלול ה'תשפ"א-תשרי ה'תשפ”ב
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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
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צום עשרה בטבת

דצמבר 2021 כסלו-טבת ה'תשפ”ב

יולי 2022 תמוז-אב ה'תשפ”ב
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צום שבעה עשר בתמוז )נדחה(
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יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר
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נובמבר 2021 חשוון-כסלו ה'תשפ”ב

חנוכהחנוכהערב חנוכה
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יוני 2022 סיוון-תמוז ה'תשפ”ב

שבועות

ערב שבועות

אסרו חג

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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כד30

יום הזכרון ליצחק רבין

אוקטובר 2021 תשרי-חשוון ה'תשפ”ב

כה 31
שעון חורף

ל	

ז

יד

כא	

כח	

א	

ח

טו

כב	

כט

ב

ט

טז

כג	

א

ג

י

יז

כד	

ד

יא

יח

כה	

ה

יב

יט	

כו	

ו

יג

כ	

כז	

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

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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כט 3031
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כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב

כח

אוגוסט 2022 אב-אלול ה'תשפ”ב

ערב תשעה באב

טו באבצום תשעה באב )נדחה(
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לקוחות שרכשו בשנים קודמות - ניתן לרכוש את לוח 

השנה בלבד ללא העץ או המארז  ו  מחיר 12 ש"ח

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 41

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

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  /   מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון ו-12 סוכריות דבש

 ZH002687 30 ש"ח  /   מק"ט
מידת הלוח עם הבסיס 21x12.5 ס"מ

Life דגם דגם קקטוסים

דגם זכרונות
דגם קריקטורה

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

לקוחות שרכשו בשנים קודמות - 
ניתן לרכוש את לוח השנה בלבד 

ללא העץ או המארז
מחיר 12 ש"ח

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 42

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

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה
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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

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה
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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

מקום ללוגו שלך

2021-2022
ה’תשפ”א - ה’תשפ”ב

מקום ללוגו שלך

לוח שנה - פד לעכבר או מתמגנט דגם life - מכיל 13 עמודים 
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן )תוספת למיתוג 270 ש"ח + מע"מ(

מידה: 23.5x19.5  ס”מ, מינימום להזמנה 50 יחידות

life פנים הלוח - דגם

	

ג

י

יז	

כד	

	

ד

יא

יח	

כה	

כח

ה

יב

יט	

כו	

כט	

ו

יג

כ	

כחכז	

ל	

ז

יד

כא	

א	

ח

טו	

כב	

ב

ט

טז	

כג	

  12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר

לפעמים, לב 
דואג שמקשיב,
מוערך יותר

ממוח
אינטליגנטי
שמדבר

מקום ללוגו שלך

אוגוסט 2022 אב-אלול ה'תשפ”ב

ערב תשעה באב

טו באבצום תשעה באב )נדחה(
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

אוגוסט 2022 אב-אלול ה'תשפ”ב

ערב תשעה באב

טו באבצום תשעה באב )נדחה(
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מקום ללוגו שלך

יולי 2022 תמוז-אב ה'תשפ”ב
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ב30

צום שבעה עשר בתמוז )נדחה(

יולי 2022 תמוז-אב ה'תשפ”ב

ג 31
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ב30

צום שבעה עשר בתמוז )נדחה(

מקום ללוגו שלך
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כד30

יום הזכרון ליצחק רבין

אוקטובר 2021 תשרי-חשוון ה'תשפ”ב

כה 31
שעון חורף
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כד30

יום הזכרון ליצחק רבין

אוקטובר 2021 תשרי-חשוון ה'תשפ”ב

כה 31
שעון חורף

מקום ללוגו שלך
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פברואר 2022 שבט-אדר א' ה'תשפ”ב

יום המשפחה
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פברואר 2022 שבט-אדר א' ה'תשפ”ב

יום המשפחה

מקום ללוגו שלך

הצלחה-
זה לא תמיד
מה שרואים
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יוני 2022 סיוון-תמוז ה'תשפ”ב

שבועות

ערב שבועות

אסרו חג
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יוני 2022 סיוון-תמוז ה'תשפ”ב

שבועות

ערב שבועות

אסרו חג

מקום ללוגו שלך

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה
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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

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה
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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

מקום ללוגו שלך

24
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כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב

24כח
כט 3031

	

כט	

ז

יד

כא	

	

א	

ח

טו

כב	

	

ב

ט

טז

כג	

	

ג

י

יז	

כה	כד	

	

ד

יא

יח	

	

ה

יב

יט	

כח

ו

יג

כ	

   1

2345678

9101112131415

16171819202122
23

כו	25262728
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כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב

כח

החיים הם לא לחכות
שהסערה תחלוף,

אלא ללמוד
לרקוד בגשם

מקום ללוגו שלך
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

נובמבר 2021 חשוון-כסלו ה'תשפ”ב

חנוכהחנוכהערב חנוכה
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

נובמבר 2021 חשוון-כסלו ה'תשפ”ב

חנוכהחנוכהערב חנוכה

מקום ללוגו שלך
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

 

חנוכהחנוכה

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

צום עשרה בטבת

דצמבר 2021 כסלו-טבת ה'תשפ”ב
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חנוכהחנוכה

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

צום עשרה בטבת

דצמבר 2021 כסלו-טבת ה'תשפ”ב
למה להשתלב

כשנועדת להתבלט?

מקום ללוגו שלך
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

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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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

מאי 2022 ניסן-סיוון ה'תשפ”ב

ל"ג בעומר ערב ל"ג בעומר

יום העצמאות )מוקדם(יום הזכרון )מוקדם(

יום שחרור ירושלים

כל מסע מתחיל
בצעד אחד קטן

מקום ללוגו שלך
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

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

ערב פסח
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

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

ערב פסח

כשתפסיק לרדוף אחרי 
הדברים שהראש רוצה,
תקבל את הדברים
שהלב צריך

מקום ללוגו שלך

 ZH000474 25 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 43

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
לוח שנה - פד לעכבר או מתמגנט דגם לגעת באושר

מכיל 13 עמודים, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן )תוספת למיתוג 270 ש"ח + מע"מ(
מידה: 23.5x19.5  ס”מ, מינימום להזמנה 50 יחידות

 ZH000474 25 ש"ח  /   מק"ט

רק מי שלוקח סיכון 
והולך רחוק מגלה כמה 
רחוק הוא יכול להגיע

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

הבחירה בידך 
בחר בחוכמה

רוב בני האדם נכשלו
לא בגלל שכיוונו גבוה 

ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

NATURE SMILES WHEN YOU SMILE

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

www.ziporhanefesh.co.il

טל. 04-8699862

ספטמבר September 2021 אלול ה'תשפ"א-תשרי ה'תשפ”ב
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ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה

יום כיפור

ראש השנה ערב ראש השנה

סוכות ערב סוכות

הושענא רבה

ד דחוה"מג דחוה"מב דחוה"מא דחוה"מ

אסרו חגשמחת תורהה דחוה"מ

הכל תלוי בדרך 
ההסתכלות שלנו על 

החיים ולא בהכרח
על איך הם נראים 

במציאות

“Being happy doesn’t mean
that everything is perfect.
It means that you’ve decided to 
look beyond the imperfections.”

happiness

שאלה היו    
   הדברים 

     הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד
רק מי שלוקח סיכון

והולך רחוק מגלה כמה
רחוק הוא יכול להגיע

רק במילון ה”הצלחה”

מופיעה לפני ה”עבודה”

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל 

שכיוונו נמוך ופגעו! 

השמיים פתוחים
למי שיש כנפיים

לוח שנה
ה'תשפ"א-התשפ"ב2021-2022

מקום ללוגו

הקקטוסים בדומה לאנשים, גם להם יש את אלה ש...

2021-2022 - ה’תשעפ”א - ה’תשפ”ב

מקום ללוגו שלך

הקקטוסים בדומה לאנשים, גם להם יש את אלה ש...

2021-2022 - ה’תשעפ”א - ה’תשפ”ב

מקום ללוגו שלך

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

לוח שנה   2021-2022   ה’תשפ”א-ה’תשפ”ב

מקום ללוגו שלך

הּו טוֹב ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצמַֹח ַמׁשֶ

לוח שנה   2021-2022   ה’תשפ”א-ה’תשפ”ב

מקום ללוגו שלך

הּו טוֹב ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצמַֹח ַמׁשֶ

דגם קקטוסים

דגם קריקטורה דגם פתגמים

דגם לגעת באושר

2021-2022
ה’תשפ”א - ה’תשפ”ב

2021-2022
ה’תשפ”א - ה’תשפ”ב

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 44

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

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

 ZH001060 40 ש"ח  /   מק"ט

דגם לייף

דגם העצמה

דגם לגעת באושר

דגם רטרו

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 45

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

עציץ בטון אובלי מבטון עם סקולנט
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע 

בצבעים שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003049 30 ש"ח  /   מק"ט

מארז מעוצב עם 9 מגנטים קריקטורה לראש 
השנה ועציץ סקולנט
מידות: מארז מגנטים 8x8 ס"מ, 
מגנטים 6x6 ס"מ, מארז לעציץ 7x14 ס"מ
)עציצים לפי הקיים במלאי(

 ZH001971 27 ש"ח  /   מק"ט

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8x10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים 
שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 30 ש"ח  /   מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

תתרגשו גם 
מהדברים 
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

זה
הזמן
לפרוח

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 46

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

כרית חימום מעוצבת
גודל הכרית 19x19 ס"מ

 ZH003439 :מחיר: 28 ש"ח  /   מק"ט

דגם לייף

דגם זר פרחים

דגם לגעת באושר

דגם עץ זית
דגם העצמה

משחקים של פעם בשקית אורגנזה
דומינו, 5 אבנים, דוקים, גומי, גולות
)4 משחקים לפי הקיים במלאי(

  ZH002532 27 ש"ח  /   מק"ט

משחקים

של פעם

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 47

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

מארז עם 9 מגנטים ופחית אחת עם 5 פרלינים

 ZH001965 25 ש"ח  /   מק"ט
מארז עם 9 מגנטים ופחית אחת עם סוכריות יהלום

 ZH002620 23 ש"ח  /   "ט
מארז עם 9 מגנטים ופחית אחת עם סוכריות דבש

 ZH002621 23 ש"ח  /   מק"ט
פחית: 7x6.5 ס"מ, מארז המגנטים 8x8 ס"מ, מגנטים 6x6 ס"מ 

קופסת מגנטים עם 9 מגנטים קריקטורה 
לראש השנה וספל מעוצב עם דבשית ו-5 

סוכריות דבש

 ZH001964 32 ש"ח  /   מק"ט

קופסת מגנטים עם 9 מגנטים קריקטורה לראש 
השנה ודבש בבקבוק ליקר 

  ZH001963 27 ש"ח  /   מק"ט

סלסלה עם 5 פרלינים וקופסת 
מגנטים דגם העצמה 
)מידות: סלסלה 7.5x7.5 ס"מ, מארז 
 6x6 8 ס"מ, מגנטיםx8 המגנטים
ס"מ(

 ZH001967 27 ש"ח  /   מק"ט

דגם גרפיטי

דגם העצמה

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 48

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

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! 

קופסת פרפר עם 12 סוכריות דבש 
ומארז עם 9 מגנטים
מארז מגנטים 8×8
מגנטים 6×6 ס"מ

  ZH002627 23 ש"ח  /   מק"ט
  ZH002626 23 ש"ח  /   מק"ט

ספל עם דבשית 30 גרם ו-4 סוכריות דבש ו-4 תחתיות לכוסות
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל התחתיות 9×9 ס"מ,

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ZH003270 27 ש"ח  /   מק"ט

ספל מעוצב עם דבש 30 גרם
 ו-4 סוכריות דבש

  ZH001904 22 ש"ח  /   מק"ט 

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 49

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

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
 ומארז קרטון עם דבשית 30 גרם

  ZH002677 21 ש"ח  /   מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ

מגבת חוף, עשוייה בד מיקרופייבר בעל כושר 
ספיגה גבוה עם הדפס בראש המגבת

המגבת מגיעה ארוזה בצלופן
70×130 ס"מ

ZH003217 30 ש"ח  /   מק"ט

דגם העצמה
life דגם

דגם זכרונות
דגם לגעת באושר

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 50

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
ספל מעוצב עם דבשית 30 גרם, 4 סוכריות דבש בקופסת קראפט 

ו-4 תחתיות לכוסות דגם קריקטורה

ZH002260 35 ש"ח  /   מק"ט
גודל קופסא 12.5x10 ס"מ

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

ספל מעוצב עם 7 סוכריות דבש, קופסת פרפר 
מעוצבת לראש השנה עם 5 פרלינים

 ZH002270 30 ש"ח  /   מק"ט
ספל מעוצב עם  ומקלות קינמון, קופסת פרפר 
מעוצבת לראש השנה עם 8 סוכריות דבש

  ZH002267 37 ש"ח  /   מק"ט

  

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

ספל מעוצב עם דבשית 30 גר' ו-4 סוכריות דבש בקופסת קראפט

ZH002259 30 ש"ח  /   מק"ט
ספל מעוצב עם דבשית 30 גרם, 4 סוכריות דבש ו-4 תחתיות

 ZH002261 30 ש"ח  /   מק"ט
ספל מעוצב עם דבש 30 גרם ו-4 סוכריות דבש

 ZH001904 22 ש"ח  /   מק"ט 

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 51

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

מארז פח עם דבש 120 גר', חליטת פירות בהתאם 
לקיים במלאי ומקלות קינמון

מידת הקופסא 10x14 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪.

ZH001581 35 ש"ח  /   מק"ט

מארז פח עם דבש בבקבוק ליקר 130 מל',
ו-4 נפוליטנות. מידת הקופסא 10x14 ס"מ, מידת 

הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪.

ZH001583 40 ש"ח  /   מק"ט

מארז עם 4 תחתיות קרטון לתה/קפה 
)מתוך הקיים במלאי(, חליטת צמחים 

ומקלות קינמון
מידת הקופסא 14x16 ס"מ

   ZH000524 :30 ש"ח   /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 52

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

פחית במילוי 10 פרלינים
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪. 

גובה הפחית: 8.5 ס”מ

ZH002018 25 ש"ח /  מק"ט

דגם קריקטורה

דגם וינטג'

דגם העצמה

דגם זכרונות דגם לגעת באושר

דגם פילים

דגם אושר

דגם לגעת באושר

דגם לייף

דגם לייף

דגם פינוק
פחית עם דבשית ו-17 סוכריות דבש
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן
גודל פחית 8.5×8.5 ס"מ

  ZH002558 25 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 53

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

מגש לעוגה ועוגת דבש

ZH001220 30 ש"ח  /   מק"ט
מגש לעוגה

ZH01498 18 ש"ח  /   מק"ט

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט

ZH001710 35 ש"ח  /   מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ
עציצים לפי הקיים במלאי

מארז עץ עם כוס וינטז', 4 תחתיות לכוסות וכ-10 סוכריות דבש

 ZH003294 מחיר מבצע 34 ש"ח  /   מק"ט

גודל מארז 16×14.5×11 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 

שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות 

עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 54

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר מתכוני שפים, שמן זית 100 מ"ל ודבשית 30 גרם בשקית אורגנזה

 ZH002588 38 ש"ח  /   מק"ט
:www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

מתכוני שפים ודבשית 30 גרם בשקית אורגנזה

  ZH002586 25 ש"ח  /   מק"ט
מתכוני שפים ודבשית 30 גר' בשקית כותנה

  ZH002583 33 ש"ח  /   מק"ט
מתכוני שפים ודבש בבקבוק ליקר בשקית אורגנזה

  ZH002587 35 ש"ח  /   מק"ט
המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ

וממתכוני משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש
מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ

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 •

מארז שפע עם ספל, דבשית 30 גרם, 5 סוכריות דבש 
וחליטת צמחים
גודל מארז 19.5×10.5 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 
וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

  ZH003273 מחיר מבצע 40 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 55

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

תחתית לסיר חם עם 5 פרלינים  תחתית אחת מכל הדגמים הקיימים
מידה: 19.7x20.5 ס"מ

תחתית לסיר דגם זית 20x23 ס"מ, תחתית לסיר דגם נחליאלי 20x21.5 ס"מ(

ZH01468 36 ש"ח  /   מק"ט

דגם נחליאלי

דגם זית

דגם פרחדגם רימון

פחית אחת עם 8 סוכריות דבש ומארז 
אחד עם עציץ סקולנט

   ZH001704 :30 ש"ח  /   מק"ט
פחית אחת עם 5 פרלינים ומארז אחד 
עם סקולנטי

   ZH001706 :32 ש"ח  /   מק"ט
מידת הפחית: 6.5x7 ס"מ, עציצים לפי 
הקיים במלאי

דגם גרפיטי

סטנד עפרונות מעץ ודבש 130 מ”ל
מידת הסטנד:  11x10x5.5 ס"מ

ZH001415 37 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 56

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

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה. 
150x180 :מידה

ZH000876 34 ש"ח  /   מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר

ZH000170 40 ש"ח  /   מק"ט
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן 

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 57

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

צידנית אישית דגם קליפסו מבודדת חום/קור מבד 
קורדורה וידית נשיאה. צבעים לפי הקיים במלאי
מידות: 14x22x25 ס”מ

ZH000169 25 ש"ח   /   מק"ט

צידנית אוכל עם קרחונים – וישי
צידנית אוכל מבד קורדורה, נפח 12.0 ליטר, עם 2 דפי קרחונים 
בדפנות. ניתן לקפל ולהכניס למקפיא, הוציאו לאחר הקפאה.
האוכל ישאר טרי וקריר מעל 8 שעות.
פטנט עולמי מסידרת  CoolHeat.שתי ידית אחיזה.
פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא.
ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון, ניתנת לניקוי בקלות.
מידות:22.00×23.50×28.00 ס”מ

ZH004585 מחיר 35 ש"ח  /  מק"ט

TimeOut – ערכת כושר ביתית לכל המשפחה
ערכת ספורט אישית, רצועת מתיחה ”X”, חבל קפיצה, 

קפיץ יד, תיק נשיאה, חוברת הדרכה

 ZH004607 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט
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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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 58

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

מטקות שהן גם לוח משחק

 ZH000175 :25 ש"ח   /   מק"ט

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד מיקרופייבר
עם פאוץ נשיאה

280 גרם, 75x150 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003104 25 ש"ח   /   מק"ט

רמקול נייד – רימיקס
רמקול נייד, לשמיעת מוסיקה בקלות ובאיכות.
עוצמת קול של 3W. צליל נקי וחזק. משדר את 
המוסיקה ישירות מהטלפון או מהמחשב באמצעות 
טכנולוגיית Bluetooth. כולל כבל טעינה כרטיס 
.MMD/SD

ZH003766 35 ש"ח  /   מק"ט

"לאנץ" צידנית אוכל אישית עשויה אריג איכותי
עם ידית נשיאה ורצועת כתף ארוכה
מידות: 22x21x16 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH004806 22 ש"ח  /   מק"ט

http://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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 40-21שח - עמ' 59

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

לקבלת קטלוג
לוחות שנה
לחצו כאן

לקבלת קטלוג
מתנות קטנות ומקסימות

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

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