
www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

מתנות חברתיות
לראש השנה
בתקציב עד 40 שח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2019
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 2

אפשרויות ההצטרפות, ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר

www.zih.co.il/vip

מועדון לקוחות

VIP-אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה

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

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את נוהלי המועדון, על פי הודעה מראש ובכתב שתימסר לחברי המועדון
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 3

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

    ZH003316 35 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-10 סוכריות דבש וכפית דבש

ZH003317 35 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-8 סוכריות דבש, דבשית 30 גרם 

וכפית דבש

ZH003318 40 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-10 סוכריות דבש

ZH003320 30 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 12x12x12, גודל הכלי 11x11x7 ס"מ

כלי לדבש מעץ וכ-10 סוכריות דבש ודבשית 30 גרם

    ZH003366 27 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מעץ עם 5 סוכריות דבש

    ZH003354 20 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מעץ עם כ-8 סוכריות דבש, דבשית 30 
גרם וכפית דבש

    ZH003367 32 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הכלי 11x11x4.5 ס"מ
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 4

כלי לדבש עם 5 סוכריות דבש ופורס תפוחים

    ZH003375 30 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש עם 5 סוכריות דבש, דבשית ופורס תפוחים

ZH003376 35 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הכלי 11x11x4.5 ס"מ

מארז פרפר במילוי 12 סוכריות דבש  ופורס תפוחים

    ZH003377 20 ש"ח  ו  מק"ט
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 5

סטנד עפרונות

    ZH003412 25 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד עפרונות עם דבש 130 גר

    ZH003414 40 ש"ח  ו  מק"ט
כלי הכתיבה להמחשה בלבד
מידת הסטנד ללא הקקטוס: 

רוחב 10, עומק 9, גובה 11

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
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 6

ספל וינטאג' אחד

ZH003416 10 ש"ח  ו  מק"ט
 זוג ספלי וינטאג'

ZH003417 20 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים

שונים בהתאם לקיים במלאי

כלי לדבש עם קערית מזכוכית
ZH003420 38 ש"ח  ו  מק"ט

דגם עץ זית

דגם מנדלה כחולה

דגם מנדלה טורקיז

דגם נחליאלי
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 7

כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון 
עם 8 סוכריות דבש

    ZH003349 38 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון

ZH003348 35 ש"ח  ו  מק"ט
הכלי מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

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

  ZH002681 30 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
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 8

מארז קרטון המכיל 2 ספלי וינטאז' ומארז עם חליטת צמחים

    ZH003276 40 ש"ח  ו  מק"ט
מארז קרטון המכיל 2 ספלי וינטאז' ומארז שוקולד בטעמים שונים: 
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003275 40 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

קופסת פח מעוצבת לתיונים ו-2 ספלים וינטג'

    ZH003282 40 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 23x16x8 ס"מ

הספלים מגיעים בכיתובים ובצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 9

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

    ZH003356 40 ש"ח  ו  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 40 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 10

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

    ZH003272 40 ש"ח  ו  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 40 ש"ח  ו  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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להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 11

מארז קרטון המכיל תערובת לבישול,

שמן זית 100 מל' ופחית עם 8 סכריות דבש

    ZH003329 40 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 17x13 ס"מ, 

תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

קופסת קרטון מעוצבת עם דבש בבקבוק ליקר 

120 גרם, נפוליטנים משוקולד מריר 

70% מריר/אגוז/תפוז וכ-8 סוכריות דבש

    ZH003237 38 ש"ח  ו  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  ו  מק"ט
שוקולדים 70 גרם וממרח בהתאם לקיים במלאי, 

גודל קופסא 25x19 ס"מ
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ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 12

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 13 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה

דגם זכרונות

דגם העצמה

דגם קריקטורה
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 13

עציץ פלסטיק עם צמח תבלין וכוס טרמית

 ZH003292 38 ש"ח  ו  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  ו  מק"ט
ספל וינטאז' עם 8 סוכריות דבש

 ZH003267 15 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטאז' עם דבשית 30 גרם ו-5 סוכריות דבש

 ZH003266 20 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטאז' עם דבשית 30 גרם ו-4 סוכריות דבש בקופסא

 ZH003268 25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטאז' עם דבשית 30 גרם ו-4 סוכריות דבש ו-4 תחתיות לכוסות

 ZH003270 27 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 14

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

 ZH003390 32 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטאג' ומארז פרפר במילוי 12 סוכריות דבש

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים

שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003391 22 ש"ח  ו  מק"ט

כלי לדבש

 ZH003397 25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 15

מארז מגנטים עם 9 מגנטים קקטוסים לראש השנה
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

  ZH003265 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

מארז מגנטים עם 9 מגנטים זכרונות לראש השנה
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

  ZH003038 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים זכרונות בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

ZH003056 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 16

מארז מגנטים עם 9 מגנטים קריקטורה לראש השנה
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

  ZH001962 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים קריקטורה בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

ZH002622 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ
ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ערכת מגנטים דגם העצמה מכילה 9 מגנטים מאויירים, 
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH001843 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים העצמה בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

ZH002623 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, מידת הקופסא: 8x8 ס"מ

ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 17

ערכת מגנטים דגם וינטג' מכילה 9 מגנטים 
מאויירים, ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו 
כולל את עלות המיתוג
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH001847 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים עם משפטי השראה בשקית אורגנזה 
 )מעורב מכל הדגמים(

ZH000363 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

מארז עם 9 מגנטים דגם גרפיטי

  ZH002690 10 ש"ח  ו  מק"ט
2 מגנטים דגם גרפיטי )מעורב מכל הדגמים(

ZH002695 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ

עובי המגנט 0.4 מ"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 18

דגם טבע

כוס טרמית עם 6 סוכריות דבש

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

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

דגם העצמהדגם גרפיטי

דגם תפוח

כוס טרמית עם 5 עוגיות לוטוס במארז

 ZH002669 30 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם גרפיטי

 ZH002674 35 ש"ח  ו  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 35 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 19

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

  ZH001224 :40 ש"ח   ו  מק"ט 

3 מארזים לראש השנה עם 5 
נשיקות, סוכריות דבש ודבשית

  ZH001253 :30 ש"ח   ו  מק"ט 

ניתן להזמין קופסא בודדת

  ZH002058 :10 ש"ח   ו  מק"ט

מארז דבש בבקבוק ליקר 130 מל', 

חליטת צמחים וכפית לדבש
מידת הקופסא 14x16 ס"מ

ZH000602 40 ש"ח  ו  מק"ט

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

   ZH000583 :40 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד עם עציץ ומארז עם סוכריות

ZH002697 :40 ש"ח ו  מק"ט
סטנד מבטון עם עציץ סקולנט

    ZH001732 :28 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע 

בצבעים שונים, עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 20

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

אורגינייזר מבטון 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

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

כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

למעט הלוח שנה 

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

סקולנט בהתאם לקיים במלאי, כל הפריטים 

המצורפים בתמונה להמחשה בלבד למעט העציץ 

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

מידת לוח השנה 10x10 ס"מ,

צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 21

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  ו  מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ

 ZH002686 20 ש"ח  ו  מק"ט
 לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

ו-12 סוכריות דבש

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

פנים הלוח
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יום הזכרון לשואה ולגבורה

שביעי של פסח

ערב פסח

יום העצמאות
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יום המורה

דצמבר 2019 כסלו-טבת ה'תש”פ

יולי 2020 תמוז-אב ה'תש”פ
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צום תשעה באב

צום שבעה עשר בתמוז
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תענית אסתר שושן פוריםפוריםיום האישה

מרץ 2020 אדר-ניסן ה'תש”פ
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נובמבר 2019 חשוון-כסלו ה'תש”פ

יום הזכרון ליצחק רבין
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יוני 2020 סיון-תמוז ה'תש”פ
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ד29

ראש השנה לאילנות

פברואר 2020 שבט-אדר ה'תש”פ
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צום גדליהראש השנה

יום כיפור

סוכות

שמחת תורה הושענא רבה

שעון חורף

א' דחוה"מערב סוכות

אסרו חג

ערב כיפור

ה' דחוה"מד' דחוה"מג' דחוה"מב' דחוה"מ

אוקטובר 2019 תשרי-חשוון ה'תש”פ
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ז30

שבועות

יום שחרור ירושלים

ל"ג בעומר

ערב שבועות

ערב ל"ג בעומר

אסרו חג

מאי 2020 אייר-סיון ה'תש”פ
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צום עשרה בטבת

ינואר 2020 טבת-שבט ה'תש”פ

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 22

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  ו  מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ

 ZH002686 20 ש"ח  ו  מק"ט
 לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

ו-12 סוכריות דבש

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

פנים הלוח

דגם זכרונות

ראש השנה ערב ראש השנה
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ספטמבר 2019 אלול ה'תשע"ט-תשרי ה'תש”פ

יום הזכרון
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ה' דחוה"מד' דחוה"מ

יום הזכרון לשואה ולגבורה

שביעי של פסח

ערב פסח

יום העצמאות

פסח

אסרו חג

ב' דחוה"מא' דחוה"מ

אפריל 2020 ניסן-אייר ה'תש”פ
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

חנוכה חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכהערב חנוכה

יום המורה

דצמבר 2019 כסלו-טבת ה'תש”פ

יולי 2020 תמוז-אב ה'תש”פ
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צום תשעה באב

צום שבעה עשר בתמוז
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תענית אסתר שושן פוריםפוריםיום האישה

מרץ 2020 אדר-ניסן ה'תש”פ
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נובמבר 2019 חשוון-כסלו ה'תש”פ

יום הזכרון ליצחק רבין
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יוני 2020 סיון-תמוז ה'תש”פ
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ד29

ראש השנה לאילנות

פברואר 2020 שבט-אדר ה'תש”פ
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
צום גדליהראש השנה

יום כיפור

סוכות

שמחת תורה הושענא רבה

שעון חורף

א' דחוה"מערב סוכות

אסרו חג

ערב כיפור

ה' דחוה"מד' דחוה"מג' דחוה"מב' דחוה"מ

אוקטובר 2019 תשרי-חשוון ה'תש”פ
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שבועות

יום שחרור ירושלים

ל"ג בעומר

ערב שבועות

ערב ל"ג בעומר

אסרו חג

מאי 2020 אייר-סיון ה'תש”פ
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צום עשרה בטבת

ינואר 2020 טבת-שבט ה'תש”פ

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 23

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  ו  מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ

 ZH002686 20 ש"ח  ו  מק"ט
 לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

ו-12 סוכריות דבש

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

פנים הלוח

דגם גרפיטי

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 24

לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

 ZH002685 25 ש"ח  ו  מק"ט
לוח שנה עם בסיס מעץ

 ZH002686 20 ש"ח  ו  מק"ט
 לוח שנה עם בסיס מעץ במארז קרטון

ו-12 סוכריות דבש

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

פנים הלוח

דגם קריקטורה

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 25

תיק מעוצב
35x44 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

התיק ניתן למיתוג – המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ZH003193 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

דגם העצמה

דגם זכרונות

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  ו  מק"ט

דגם העצמה
דגם שאקטי

דגם זכרונות

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 26

עציץ מבטון עם סרט ועם צמח סקולנט וקופסת 
מגנטים עם 9 מגנטים דגם העצמה

 ZH003281 42 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט וקופסת מגנטים עם 

9 מגנטים דגם העצמה

 ZH001960 40 ש"ח  ו  מק"ט

מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע 
בצבעים שונים, הצמח בהתאם לקיים במלאי
מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מגנטים 6×6 ס"מ

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  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם צמח סקולנט וקופסת מגנטים 
9 מגנטים קריקטורה

מידת העציץ 8×25 ס"מ, הצמח בהתאם לקיים 
במלאי העציץ מגיע בגוונים שונים בהתאם 

לקיים במלאי
מידת הקופסא 8×8 ס"מ, המגנטים 6×6 ס"מ

  ZH001961 50 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לראות את המגנטים בעמוד 
הראשון של הקטלוג ובאתר

www.ZIH.co.il
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 27

מארז עם 9 מגנטים ופחית אחת עם 5 פרלינים

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

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

 ZH002621 23 ש"ח  ו  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  ו  מק"ט
קופסת מגנטים עם 9 מגנטים קריקטורה 

לראש השנה ודבש בבקבוק ליקר 

  ZH001963 27 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם 5 פרלינים וקופסת 
מגנטים דגם העצמה 
)מידות: סלסלה 7.5x7.5 ס"מ, 
מארז המגנטים 8x8 ס"מ, 
מגנטים 6x6 ס"מ(

 ZH001967 27 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זית

דגם גרפיטי

דגם העצמה
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 28

קופסת פרפר עם 12 סוכריות דבש
ומארז עם 9 מגנטים
מארז מגנטים 8×8, 

מגנטים 6×6 ס"מ

  ZH002626 23 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פרפר עם 12 סוכריות 
דבש ומארז עם 9 מגנטים

מארז מגנטים 8×8
מגנטים 6×6 ס"מ

  ZH002627 23 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

את המגנטים ניתן לראות באתר www.zih.co.il ובעמודים 4-5
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 29

פרחי סבון ריחני

   ZH000028 7 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אחד לראש השנה
במילוי פרלינים/סוכריות דבש/

דבשית/5 נשיקות

    ZH002058 10 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
 ומארז קרטון עם דבשית 30 גרם

  ZH002677 25 ש"ח  ו  מק"ט
פנקס לרישום עם דבקיות לסימון

  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 30

דגם קריקטורהדגם רטרו

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

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 31

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

  ZH002603 פחית אחת עם 4 פרלינים   ו  13 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

ספל מעוצב עם דבש 30 גרם ו-4 סוכריות דבש

  ZH001904 22 ש"ח  ו  מק"ט 

דגם גרפיטידגם זית

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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 32

ספל מעוצב עם דבשית 30 גרם, 4 סוכריות דבש בקופסת 
קראפט ו-4 תחתיות לכוסות דגם קריקטורה

ZH002260 35 ש"ח  ו  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  ו  מק"ט
ספל מעוצב עם חליטה ומקלות קינמון, 
קופסת פרפר מעוצבת לראש השנה עם 8 
סוכריות דבש

  ZH002267 37 ש"ח  ו  מק"ט

  

:www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ספל מעוצב עם 7 סוכריות דבש

 ZH002268 18 ש"ח  ו  מק"ט
 ספל מעוצב עם דבשית 30 גר' ו-4 סוכריות דבש בקופסת קראפט

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

 ZH002261 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 33

מתכוני שפים, שמן זית 100 מ"ל ודבשית 30 גרם בשקית אורגנזה

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

מתכוני שפים ודבשית 30 גרם בשקית אורגנזה

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

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

  ZH002587 35 ש"ח  ו  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 •

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
מארזים דומים

www.zih.co.il ניתן לראות באתר

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

  ZH002557 16 ש"ח  ו  מק"ט
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  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 34

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

15 ש"ח 
 ZH000455 מק"ט

קופסת אוכל 2 תאים
לשימוש במיקרוגל

22 ש"ח
 ZH001809 מק"ט 

ספל וינטאז' 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  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 35

דגם זכרונות דגם העצמה דגם רטרו

מחברת חלון עם שורות
 מידות 10.5x14 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002756 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת כריכה קשה
מידות 22x15.5 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH003180 16 ש"ח  ו  מק"ט

ZH000103 10 ס”מ ו  13 ש"ח ו מק"טx15 :פנקס מנייר ממוחזר עם עט מידה
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 36

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  ו  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  ו  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   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 37

לוח מתמגנט עם לוח שנה ו- 2 מגנטים בקופסא מעוצבת
מידה 12x21 ס”מ. עובי המגנט 0.4 מ"מ

  ZH000472 :מחיר עם קופסא  ו  25 ש”ח  ו  מק"ט

ZH000459 :מחיר ללא הקופסא  ו  20 ש”ח  ו  מק"ט

מארז פרפר במילוי דבשית 30 גר'

  ZH001013 :ו-5 סוכריות דבש  ו   12 ש"ח   ו  מק"ט

 ZH001238 :קופסת פרפר מעוצבת במילוי 12 סוכריות דבש   ו   10 ש"ח   ו  מק"ט

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

  ZH002705 10 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 38

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
פחית במילוי 10 פרלינים
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪. 
גובה הפחית: 8.5 ס”מ

ZH002018 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם וינטג' ראש השנהדגם העצמהדגם אורבן

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 קריקטורה

דגם וינטג'

דגם העצמה

דגם זכרונות דגם גרפיטי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 39

קערת פינוק אישית עם ממרח 
מתוק 100 גר' לפי הקיים במלאי,

5 אגוזים/סוכריות דבש, 4 פרלינים

ZH001075 37 ש"ח  ו  מק"ט

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  ו  מק"ט

דגם נחליאלי

דגם זית

דגם פרחדגם רימון

פחית אחת עם 8 סוכריות דבש 
ומארז אחד עם עציץ סקולנט

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

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

דגם זית

דגם גרפיטי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 40

מסגרת שולחנית מעץ לתמונה עם לוח שנה 
מידה: 19x14 ס"מ

ZH01305 25 ש"ח  ו  מק"ט

מקום
לתמונה

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ספטמבר September 2019 אלול התשע”ט - תשרי התש"פ
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ספטמבר September 2019 אלול התשע”ט - תשרי התש"פ
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ספטמבר September 2019 אלול התשע”ט - תשרי התש"פ
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מחברת ספירלה וקופסת וינטג' מקרטון עם משפטי 
העצמה במילוי סוכריות יהלום. אריזת צלופן 

בתוספת 2 ש"ח, מידת המחברת: 20x14 ס”מ

  ZH002990 26 ש"ח  ו  מק"ט
ZH000065 מחברת ו 20 ש"ח  ו  מק"ט

ZH000056 קופסא ו 6 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד עפרונות מעץ ודבש בבקבוק 
ליקר 130 מ”ל

מידת הסטנד:  11x10x5.5 ס"מ

ZH001415 37 ש"ח  ו  מק"ט

דגם אורבן

דגם פתגמים

דגם וינטג'דגם פסיפס
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 41

סינר צבעוני עם כלים למנגל, 
מלחייה ופלפלייה

ZH001061 40 ש"ח  ו  מק"ט

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה. 
150x180 :מידה

ZH000876 34 ש"ח  ו  מק"ט
מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית 

מתנפחת ורצועות נשיאה.
מידה: 88×175

ZH000125 20 ש"ח ו מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר

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

מגבת חוף משחקים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

 ZH000887 :51 ש"ח   ו  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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 42

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000588 14 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים
דגם אורבן

דגם ברכות

דגם ויטנג'
ראש השנה

דגם העצמה דגם אורבן

חג
שמח!

מארז שוקולד 100 גר'
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH000058 12 ש"ח  ו  מק"ט

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 העצמה

דגם אורבן
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 43
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מחזיק מפתחות מעץ
עם חרוזים

  20 ש"ח 
ZH01306 מק"ט
ZH001906 מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז, חוט עור בהתאם לקיים במלאי

ZH001907 ו  מק"ט ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט 
קיים במבחר דגמים - ניתן לראות באתר

עינית רימון מתמגנטת לדלת
14x17.5 :מידה

ZH01443 17 ש"ח  ו  מק"ט 

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

ZH001600 10 ש"ח  ו  מק"ט 

ZH002011 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם וינטג'

דגם וינטג' צבעוני

דגם נוסטלגיה

דגם טריו
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 44

לוח עץ מתמגנט 
פרסום במקום אחד המשפטים במסגרת

לוח עץ מתמגנט עם לוח שנה
מידה: 17×12.5 ס”מ 

ZH000456 15 ש"ח  ו  מק"ט

לוח מחיק מתמגנט
פרסום ע”ג הלוח ניתן למתג גם מגנט
)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

לוח מחיק מתמגנט עם לוח שנה,  טוש ו-4 מגנטים
מידות: 21x21 ס”מ

 ZH000471 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמיםדגם נוסטלגיה

דגם פסיפס

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

NATURE SMILES WHEN YOU SMILE

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

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

happiness

כשדפוסים 
נשברים, עולמות 
חדשים מתגלים

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
ספטמבר September 2018 אלול ה'תשע”ח - תשרי ה'תשע"ט

ראש השנה צום גדליהראש השנהערב ראש השנה

יום כיפור ערב יום כיפור

הושענא רבה
ה דחוה"מד דחוה"מג דחוה"מב דחוה"מא דחוה"מסוכותערב סוכות
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טל. 04-8699862
www.ziporhanefesh.co.il
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ראש השנה צום גדליהראש השנהערב ראש השנה

יום כיפור ערב יום כיפור

הושענא רבה
ה דחוה"מד דחוה"מג דחוה"מב דחוה"מא דחוה"מסוכותערב סוכות

כב

כט 

ז

יד

כג

א

ח

טו

כד

ב

ט

טז

כה

ג

י

יז

כו

ד

יא

יח

כז

ה

יב

יט

כא

כח

ו

יג

כ כא

1
2345678

9101112131415

16171819202122
23242526272829 30

דגם אורבן

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
ספטמבר September 2019 אלול התשע”ט - תשרי התש"פ
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ראש השנה ערב ראש השנה
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https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 45

מארז כרטיסי ברכה מעוצבים עם מעטפות בתיק נשיאה מקרטון 
11.2x16.4 :9.6 ס"מ, מעטפותx14.8 :מידת הכרטיס

ZH001200 15 ש"ח  ו  מק"ט

טל. 04-8699862
www.ziporhanefesh.co.il

שנה טובה ומתוקה!
שנה של התחדשות

שגשוג והצלחה

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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 46

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד מיקרופייבר
עם פאוץ נשיאה

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

ZH003104 31 ש"ח   ו  מק"ט

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

ZH000169 25 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 :10 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 47

סט טיסה – ארבעה מוצרים באריזה אחת
כרית צוואר מתנפחת, כיסוי עיניים, תג מזוודה וחגורת מזוודה
אריזת מתנה קשיחה
מידת הקופסא 20×25 ס"מ

ZH000038 30 ש"ח   ו  מק"ט

פילאו - כרית צוואר מתנפחת
כרית מתנפחת לצוואר עם מקום לבקבוק שתייה

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

 ZH003228 15 ש"ח   ו  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק

 ZH000175 :25 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 48

מבצעים חמים

בלוק עם דפים נתלשים
מידת הבלוק 21x14.5 ס"מ, כל הפריטים המצורפים

להמחשה בלבד. מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002678 מחיר מבצע 12 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

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 49

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מחיר מבצע 10 ש"ח    ו  מק"ט

פנקס פרחים וחיוכים
מידות 6.5x8.5 ס"מ

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002758 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה ודבקיות
מידת הסטנד 10.5x10.5x9 ס"מ, מגיע באריזת קרטון

   ZH003195 מחיר מבצע 10 ש"ח    ו  מק"ט

 סטנד שולחני מקרטון ממוחזר לדפי ממו עם מקום לתמונה, 
דבקיות ו-10 סוכריות דבש

   ZH003207 מחיר מבצע 15 ש"ח    ו  מק"ט

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

9. 20 ₪ - אתר ודרופ - כללי 

מבצעים חמים

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 31.12.19יוצרים 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 2019 בתקציב עד 40שח - עמ' 50

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

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

לקטלוג מתנות קטנות
לקטלוג לוחות שנהנלוות לתלושים

לחצו כאן לחצו כאן
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