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יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

ׁשָנָה טוֹבָה

בתקציב של 41-70 שח

קֵּשׁ לוּ יְהִי. נְּבַ נָּא לוּ יְהִי – כָּל שֶׁ קֵּשׁ לוּ יְהִי. לוּ יְהִי, לוּ יְהִי, אָ נְּבַ נָן שָׁחֹר כָּבֵד כֹּל שֶׁ עוֹד יֵשׁ מִפְרָשׂ לָבָן בָּאֹפֶק מוּל עָ

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 2

חושבים שיש מישהו בארגון שלכם שהקטלוג שלנו יכול לעניין אותו?
נשמח אם תשאירו לנו פרטים שלו ואנו נדאג ליצור איתו קשר

* 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

להשארת פרטים לחצו כאן

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
https://zipor.ravpage.co.il/list%20
https://zipor.ravpage.co.il/list%20


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 3

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית
ותרמוס 450 מ"ל, הקערות והתרמוסים מגיעים

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003875 47 ש"ח  ו  מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית וכרית חימום
כרית 20x20 ס"מ,
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים  בהתאם לקיים במלאי

ZH003874 45 ש"ח  ו  מק"ט

* הקערות יכנסו למלאי במהלך חודש אוגוסט
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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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 4

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית וכוס תרמית

מידת הסט 13.5x15 ס"מ,
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003863 48 ש"ח  ו  מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית
 פנימית ו-2 ספלי וינטג'
מידת הסט 13.5x15 ס"מ, הספלים וקופסאות האוכל 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003858 47 ש"ח  ו  מק"ט

* קופסאות האוכל יכנסו למלאי במהלך חודש אוגוסט

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 5

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית ובקבוק החליטה

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל'
קופסאות האוכל ובקבוק ה מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 

לקיים במלאי

ZH003879 58 ש"ח  ו  מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות 
חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית ותרמוס
מידת הסט 13.5x15 ס"מ,
קופסאות האוכל והתרמוסים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003878 58 ש"ח  ו  מק"ט

* קופסאות האוכל יכנסו למלאי במהלך חודש אוגוסט

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 6

מארז ניצן המכיל מגש לפיצה, גלגלת לחיתוך, 4 ספלי 
וינטג' וכ-12 סוכריות דבש
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003797 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז סול המכיל מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך, 
יין 375 מ"ל, 2 מארזי שוקולדים בטעמים שונים: צימוקים\

חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד וכ-17 סוכריות דבש
שוקולדים לפי הקיים במלאי

ZH003838 70 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 7

מארז פרח המכיל ווק עם יין 375 מ"ל, 2 מארזי שוקולדים 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד 

וכ-13 סוכריות דבש
קוטר הווק 28 ס"מ, שוקולדים לפי הקיים במלאי 

ZH003839 70 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח המכילה שקיקי תה מבית סרמוני,
מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 
בציפוי שוקולד\פרלינים ודבש 120 גרם
מארז התה בהתאם לקיים במלאי, קופסת פח 20x20 ס"מ, 
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪, 
ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים הקיימים

ZH003724 60 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 8

מארז המכיל ספל וינטג', דבש 120 גר', 
כפית לדבש וחליטת צמחים

ZH003791 45 ש"ח  ו  מק"ט
16x15.5x10 :מידת המארז
הספלים מגיעים בכתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל חליטת צמחים, יין 375 מ"ל,
דבש 120 גר' ומקלות קינמון

מידת המארז 19x25 ס"מ

ZH003790 58 ש"ח  ו  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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 9

מארז ארז המכיל קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג' 
וחליטת צמחים

ZH003804 60 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז: 16x15.5x10, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

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

ZH003788 47 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003837 55 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003731 57 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון

ZH003786 48 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 20×20 ס"מ

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 10

 מארז המכיל 20 שקיקי תה במארז יוקרתי מבית סרמוני,
שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 
בציפוי שוקולד\פרלינים ודבש 120 גרם

ZH003725 50 ש"ח  ו  מק"ט

גודל המארז 20×20 ס"מ, ממרח מתוק וקופסאות התה 
בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל שמן זית 250 מל', שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים  בציפוי שוקולד\פרלינים, 2 קוביות שקיקי תה 

מבית סרמוני ודבש 120 גרם
מידת המארז 20x20 ס"מ

ZH003741 67 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

המארזי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003735 45 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003727 65 ש"ח  ו  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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 11

כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית וסוכריות דבש בקופסא מעוצבת 

ועציץ בטון עם סקולנט

גודל העציץ 8×10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי

הסקולנט לפי הקיים במלאי, הכלי מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, מידת הכלי לדבש 11×7.5 ס"מ

ZH003372 60 ש"ח  ו  מק"ט

שעון שולחני מבטון במארז קרטון ולוח שנה 

עם בסיס מעץ

מידת הלוח עם הבסיס 21×12.5 ס"מ, גודל 

המארז 17x16x10, מידת שעון 16.5×15 ס"מ

ZH003371 60 ש"ח  ו  מק"ט

:דגמים נוספים לבחירה

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 12

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

מארז אגם המכיל קופסא מעוצבת המכילה בקבוק יין 375 מל', שמן זית 100 מל', 
דבש 120 גר', כ-16 סוכריות דבש
קופסת פח 20x20 ס"מ

 ZH003848 60 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 13

דגם מנדלה כחולה

דגם עץ זית

כלי לדבש עם קערית מזכוכית, דבשית, 5 סוכריות דבש וכפית 
דבש

ZH003418 50 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש עם קערית מזכוכית, דבשית  ו-5 סוכריות דבש

ZH003419 45 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש עם קערית מזכוכית

ZH003420 38 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

דגם מנדלה צבעונית

דגם מנדלה טורקיז

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 14

כלי לדבש עם קערית מזכוכית
5 סוכריות דבש ופורס תפוחים

מידת הבסיס העגול 19.5×19.5 ס"מ

ZH003884 50 ש"ח  ו  מק"ט
כלי לדבש דגם צבעוני עם קערית מזכוכית 

 ו-5 סוכריות דבש
ZH003885 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב עם בקבוק יין 375 מל', 
שמן זית 250 מל' 
ודבש בבקבוק ליקר 130 מל'

ZH003883 63 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 15

קופסה מעוצבת עם ממרח מתוק, דבש 120 גר' ו-2 מארזי 
שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי
מארזי השוקולד 70 גרם והממרח 120 בהתאם לקיים במלאי.
גודל קופסא 22×15.5 ס"מ

  ZH003236 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל כוס טרמית, חליטת צמחים, דבש 120 
גרם, כפית דבש

מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

  ZH003336 58 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ, ממרחים בטעמים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

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

  ZH003326 56 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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 16

כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון עם 8 סוכריות 

דבש ודבשית 30 גרם

 ZH003351 43 ש"ח  ו  מק"ט
הכלי מגיע בגוונים שונים לפי הקיים במלאי,

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

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

ZH003350 48 ש"ח  ו  מק"ט

כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-10 
סוכריות דבש, נפוליטנות משוקולד מריר 
70%, מריר/אגוז/תפוז

 ZH003319 45 ש"ח  ו  מק"ט
12x12x12 גודל המארז

גודל הכלי 11x11x7 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 17

עוגת דבש במארז מעוצב ועציץ בטון עם סקולנט

גודל העציץ 8×10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים 

שונים לפי הקיים במלאי

הסקולנט לפי הקיים במלאי

ZH003374 47 ש"ח  ו  מק"ט

כלי לדבש מעץ במארז קרטון עם כ-8 סוכריות 

דבש, דבשית 30 גרם, כפית דבש ונפוליטנים 

משוקולד מריר 70%, מריר/אגוז/תפוז

גודל הכלי 11x11x4.5 ס"מ

 ZH003368 45 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות
עוגת דבש במארז מעוצב ויין 750 מל'

 ZH003373 50 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 18

מארז עם דבש 125 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, 
חליטת צמחים, מקלות קנמון, כפית דבש וכלי 

לדבש מעץ עם כ-10 סוכריות דבש
מידת הקופסא 17×13 ס"מ

גודל הכלי 11x11x7 ס"מ,  וממרח לפי הקיים 
במלאי

  ZH003384 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם דבש בבקבוק ליקר 130 מל', חליטת צמחים, 
כפית דבש וכלי לדבש מעץ עם כ-10 סוכריות דבש
מידת הקופסא 14×16 ס"מ
גודל הכלי 11x11x7 ס"מ,  לפי הקיים במלאי

  ZH003382 67 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 19

מארז עם דבש 125 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, חליטת 
צמחים, מקלות קינמון, וכלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית
וכ-10 סוכריות דבש. מידת הכלי לדבש 11×7.5 ס"מ

  ZH003387 70 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 14×16 ס"מ
 וממרח לפי הקיים במלאי

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

  ZH003386 65 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם דבש 130 גרם, כפית דבש, 4 תחתיות לכוסות וכלי לדבש 
מעץ עם כ-10 סוכריות דבש

מידת הכלי לדבש 11x11x7 ס"מ

  ZH003392 60 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 14x16 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות 

עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

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

  ZH003393 65 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 20

מארז המכיל יין 375 מל' כ-18 סוכריות דבש 
וכ-10 פרלינים
גודל הקופסא 20×20 ס"מ

  ZH003285 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל יין 187 מל', דבשית 30 גר', מיני בונבוניירה, שמן זית 
100 מל' ומארז עם 9 מגנטים

גודל הקופסא 20×20 ס"מ, מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ,
מידת המגנטים 6×6 ס"מ

  ZH003287 65 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זית

דגם אוטובוס

דגם אוטובוסדגם זית

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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 21

דגם וינטג' לראש השנהדגם נחליאלי דגם עץ זית

מארז פח מעוצב עם יין 375 מ"ל, ממרח מתוק 120 גרם, דבש 
בבקבוק ליקר 130 גרם וכ-10 סוכריות דבש

  ZH003216 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל יין 375 מל', מקלות קנמון, חליטת צמחים ודבש 120 גרם

  ZH003324 60 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ

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

  ZH003223 45 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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 22

מארז המכיל 2 ספלי וינטאז', ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 

גרם ופחית עם 8 סוכריות דבש

 ZH003277 60 ש"ח  ו  מק"ט

גודל הקופסא 20×20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 

וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

גודל התחתיות 9×9 ס"מ התחתיות עשויות מקרטון קשיח 

בציפוי למינציה

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

ZH003279 58 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 2 ספלי וינטאז, ממרח מתוק 120 גרם, 

דבש 120 גרם ומארז עם 9 מגנטים

גודל הקופסא 20×20 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 

וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

גודל מגנט 6×6 ס"ם

 ZH003278 60 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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 23

מארז המכיל תערובת לשקשוקה, תערובת לחביתה 

ופשטידות, רוטב פיקנטי 280 מל' ושמן זית 100 מל'

 ZH003283 70 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ

תערובות בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003284 68 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קראפט עם 2 ספלי וינטאז', חליטת צמחים ומארז מגנטים

מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

 ZH003293 50 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים וכיתובים 

שונים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003280 60 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
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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 24

מארז עץ עם ספל וינטאז', דבש 130 גרם, כפית דבש, כ-10 סוכריות דבש

 ZH003295 48 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 16×14.5×11 ס"מ

ספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

 ZH003296 60 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם ספל וינטאז', 7 סוכריות דבש, מחזיק מפתחות פנקס 

ודבש 120 גרם

גודל מארז 16×14.5×11 ס"מ

ספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מחזיקי מפתחות בהתאם לקיים במלאי

 ZH003302 48 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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 25

מארז עץ עם ספל וינטאז', 5 פרלינים, 7 סוכריות דבש 

ומארז עם 9 מגנטים

 ZH003301 44 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ, הספלים מגיעים 

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת 

מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

מארז שפע עם 2 ספלי וינטאז' ועציץ פלסטיק עם צמח 
תבלין

גודל מארז 19.5×10.5 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

צמח בהתאם לקיים במלאי

  ZH003291 מחיר מבצע 45 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 26

מארז עץ עם חליטת צמחים, דבש 120 גרם ופחית במילוי 7 סוכריות דבש

 ZH003299 47 ש"ח  ו  מק"ט

גודל המארז 16×14.5×11 ס"מ

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

ZH003300 42 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עץ עם חליטת צמחים, שמן זית 100 מל', 7 סוכריות דבש ותערובת לבישול

 ZH003297 57 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 16×14.5×11 ס"מ

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, ממרחים מתוקים 

ותערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי 

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

ZH003298 45 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
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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 27

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים, מקלות קינמון, 5 פרלינים 
ו-10 סוכריות דבש

 ZH003203 55 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003199 50 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 23×16.5×8 ס"מ, גודל התחתית 9×9 ס"מ

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

מארז המכיל 2 תערובות לבישול, שמן זית 250 מל' 
וכ-15 סוכריות דבש

 ZH003288 65 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ

תערובות לפי הקיים במלאי
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

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

ZH003286 55 ש"ח  ו  מק"ט
דגם זית

דגם אוטובוס

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 28

מארז עץ עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ובקבוק חליטה
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ, מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

 ZH003612 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב לראש השנה עם נפוליטנים משוקולד מריר 
70% מריר/אגוז/תפוז, חליטת פירות וכפית 
גודל קופסא 22×15.5 ס"מ, 
חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

 ZH003238 40 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 29

סטנד מבטון עם עציץ סוקולנט, 3 קופסאות עם 13 סוכריות דבש, 5 
פרלינים, דבשית 30 גרם

  ZH001948 70 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 8×25 ס"מ, העציצים בהתאם לקיים במלאי, הסטנד מגיע 

בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת הקופסאות 7x7x5 ס"מ
הקופסאות קיימות בנוסף גם בדגם וינטג'

www.zih.co.il ניתן לראות באתר

מארז עם יין 375 מ"ל, דבש בבקבוק ליקר 130 מל',
חליטת צמחים, מיני בונבוניירה ומקלות קינמון
מידת הקופסא 25×19 ס"מ

ZH000910 70 ש"ח  ו  מק"ט
המארז עם כפית לדבש

 ZH000909 75 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 30

מארז נגה לבן
 מינימום להזמנה - 84 מארזים

המארז מכיל ספיר- מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב 
עם קרם קרמל, ספיר- נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה, 

ספיר- פרליני פרמידות ג'אנדויה, קרם פארלינה המשלב שוקולד 
חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים, טופז- תערובת קורנפלקס בשוקולד 

חלב ולבן, טופז- תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב 
ושוקולד לבן, אופאל- תערובת דובשניות קריספיות בעיטוף שוקולד 

חלב, מריר ולבן

  ZH003886 54 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שביט שחור
 מינימום להזמנה - 80 מארזים
המארז מכיל: טופז- תערובת דובשניות קריספיות בעיטוף 
שוקולד חלב, מריר ולבן, ספיר- פרליני שוקולד חלב ולבן עם 
מלית קרם אגוזים ושברי עוגיות, ספיר- קלסטר'ס בוטנים, 
אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, ספיר- כריות 
הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, יהלום- מבחר נפוליטנים 
שוקולד מריר קלאסי, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי 
קקאו.

  ZH003887 60 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 31

קופסת פח עם מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים/חמוציות/בוטנים 
בציפוי שוקולד, רוטב פיקנטי 280 מל', ממרח מתוק ודבש 120 גרם
 ZH003209 65 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003201 65 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, מקלות קינמון,
10 סוכריות דבש, ממרח מתוק 120 גר' ודבש בבקבוק ליקר 130 גרם

 ZH003205 70 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003218 70 ש"ח  ו  מק"ט

מידת קופסת הפח 6.2x21x21 ס"מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המצורפים

שוקולדים 70 גרם
ממרחים ורוטב לפי הקיים במלאי

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 32

מארז שפע המכיל מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד, שמן זית 100 מל' ודבש 120 גרם

מידת הקופסא 20x10x7 ס"מ
שוקולדים 70 גרם בהתאם לקיים במלאי

 ZH003215 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שפע עם מארז נפוליטנות משוקולד מריר 70%, 
מריר/אגוז/תפוז, דבשית, ממרח מתוק 30 גרם ו-12 
סוכריות דבש
גודל מארז 19.5×10.5 ס"מ, ממרח בהתאם לקיים במלאי

 ZH003271 45 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 33

עציץ מבטון עם סקולנט וקופסת מגנטים עם 9 
מגנטים דגם העצמה
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים 
שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי
קופסת המגנטים 8×8 ס"מ, מגנטים 6×6 ס"מ

   ZH003281 42 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-2 מארזי קרטון מעוצבים 
לראש השנה במילוי דבשית 30 גרם ו-10 סוכריות דבש

   ZH002624 50 ש"ח  ו  מק"ט
עציץ מבטון עם צמח סקולנט ו-10 סוכריות דבש במארז 

קרטון מעוצב לראש השנה

   ZH003239 42 ש"ח  ו  מק"ט
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים,

צמח סקולנט לפי הקיים 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 34

קופסת פח עם ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 גרם, 
מיניבנבוניירה, חליטת צמחים, קופסא עם 9 מגנטים, 
מיניבנבוניירה בהתאם לקיים במלאי( תוספת 2 ש"ח 

לאריזת צלופן
ZH001984 70 ש"ח  ו  מק"ט

תכולה זהה במארז קרטון מעוצב
  ZH003404 60 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח עם 2 חליטות צמחים, מקל קנמון,
ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 גרם, קופסא עם 9 

מגנטים. תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן                    
  ZH001988 70 ש"ח  ו  מק"ט

תכולה זהה במארז קרטון מעוצב
ZH003403 60 ש"ח  ו  מק"ט

)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ(

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 35

מארז עם דבש 120 גר', ממרח מתוק 120 גר', חליטת 
צמחים, מקלות קינמון וקנקן ל

מידת הקופסא 14×16 ס"מ,
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
ממרחים וחליטות לפי הקיים במלאי

ZH002607 70 ש"ח  ו  מק"ט

קנקן ל ומארז דבש בבקבוק ליקר 130 מל', 
חליטת צמחים וכפית לדבש
מידת הקופסא 14×16 ס"מ
תכולת הקנקן 1100 מ"ל,
הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית 

ZH002605 70 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 36

מארז שפע המכיל יין 375 מ"ל, ספל 

מעוצב וקופסת פרפר עם דבשית 30 גר' 

ו-5 סוכריות דבש
מידת הקופסא 24x14x8.5 ס"מ

ZH002582 70 ש"ח  ו  מק"ט מארז שפע המכיל עציץ וקופסת פרפר עם דבשית 30 
גר' ו-5 סוכריות דבש

ZH002580 57 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 19.5x10.5x7 ס"מ
הממרחים בהתאם לקיים במלאי

  

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

  ZH002590 45 ש"ח  ו  מק"ט
   ZH002591 50 ש"ח  ו  מק"ט
   ZH002594 55 ש"ח  ו  מק"ט
   ZH002595 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז לראש השנה עם שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק במארז יוטה, 
2 מארזי וינטג' מקרטון עם דבשית וסוכריות דבש. מידת הקופסא: 13.5x17.5 ס"מ

  ZH000406 69 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 37

מארז קרטון עם 5 נפוליטנות באריזת צלופן 
וליקר רימון. מידת הנפוליטן: 3.4x3.5 ס"מ, 
6.7x20 :מידת המארז

ZH001585 50 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לקבל את המארזים בדגם וינטג' או 
בדגם אורבן

3 מארזי וינטג' מקרטון מעוצבים לראש השנה 
במילוי 5 פרלינים, דבשית 30 גר', סוכריות דבש 

ובקבוק יין 375 מ"ל

ZH01480 50 ש"ח  ו  מק"ט

4 מארזים מקרטון לראש השנה עם פרלינים, סוכריות 
דבש, דבשית, 5 נשיקות ויין 750 מל'

ZH001223 70 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 38

יין 750 מל' במארז מעוצב לראש השנה

ZH002021 50 ש"ח  ו  מק"ט

דגם נחליאלי דגם גרפיטידגם וינטג' לראש השנהדגם עץ זית

גליל פח מכיל שמן זית 100 גרם,
2 ממרחים פיקנטיים, 3 ממרחים מתוקים

ZH002696 80 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 39

תחתית לסיר חם, 2 מגבות מטבח תואמות
 )מגבות לפי הקיים במלאי(

ZH01484 58 ש"ח  ו  מק"ט 

תחתית לסיר דגם זית 20x23 ס"מ

דגם נחליאלי 20x21.5 ס"מ

דגם רימון מידה: 
19.7x20.5 ס"מ

קערת סלט עם 2 מגבות מטבח צבעוניות
הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים 
מלאי, מגבות לפי הקיים במלאי
מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

ZH01448 מחיר מבצע 50 ש"ח  ו  מק"ט

סוויס-סט 5 סכיני שף וקולפן באריזת מתנה יוקרתית
מידות: 3.5x23x37 ס"מ

 ZH001905 56 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 40

בקבוק  ומארז עם 5 עוגיות

ZH002684 45 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק  וחליטת פירות
 אחת בהתאם לקיים במלאי

ZH002682 42 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק , חליטת צמחים,
מקלות קנמון ומארז עם 5 עוגיות

ZH002683 55 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל'
צבעים בהתאם לקיים במלאי

סט 3 תאים מבד ממוחזר איכותי
כולל תא צידנית עם פטנט מובנה לעגלת קניות

 ZH001934 70 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 41

קופסת עץ עם בקבוק יין 375 מ"ל ו-10 פרלינים

ZH000323 70 ש"ח  ו  מק"ט
מינימום להזמנה - 50 יחידות

שקית כותנה 19×24 ס"מ במילוי דבש בבקבוק ליקר, 
סילאן תפוחים ומארז במילוי סוכריות דבש

ZH001239 סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט50 ש"ח  ו  מק"ט
ו-4 פרלינים

ZH001708 42 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ
עציצים לפי הקיים במלאי קופסת עץ וינטג’ עם 7 פרלינים

ודבש בבקבוק ליקר 
גודל: 14x14 ס”מ
מינימום להזמנה - 50 יחידות

ZH000285 60 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 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 42

קופסת פח עם מתכוני שפים ורוטב 
פיקנטי 280 מל'. 

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH002660 55 ש"ח  ו  מק"ט

המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ וממתכוני משפחות העובדים הדרוזיים בציפור הנפש. משה שגב • הילה אלפרט • אייל 
שני • אבי לוי • ארז קומרובסקי • נוף עתאמנה-אסמעיל • ישראל אהרוני • גיל חובב • מאיר אדוני • מסימיליאנו די מטאו • תום פרנץ • מייסור כיואן • מידת 
המתכונים 15.5×11.5 ס"מ, קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ

קופסת פח עם מתכוני שפים, דבש בבקבוק ליקר 130 
גרם ופחית עם 8 סוכריות דבש. פחית 7×6.5 ס"מ, 

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH002658 70 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא מפח עם רוטב פיקנטי, ממרח מתוק 120 גרם, 
דבש 120 גרם וכ-24 סוכריות דבש

הרוטב והממרח המתוק בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאריזת בצלופן

ZH002599 63 ש"ח  ו  מק"ט

דגם אופניים דגם ציפורדגם זר פרחיםדגם אוטובוס דגם מנדלה דגם זיתדגם תפוחים
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 43

קופסת תה מפח עם דבש בבקבוק ליקר, 
ספל מעוצב לראש השנה, , מקלות קנמון 

וקופסת פרפר עם 12 סוכריות דבש
2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

ZH002662 70 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת תה מפח עם יין 375 מל',
8 אגוזי מלך ו-8 פרלינים

2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

ZH002661 52 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח לתה עם חוצצים עם 30 שקיות תה בטעמים שונים
תיונים בהתאם לקיים במלאי. תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

ZH002335 70 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח לתה עם ממרח מתוק 120 גרם, 2 חליטות צמחים, כפית  
וקינמון. ממרח מתוק וחליטות צמחים לפי הקיים במלאי. תוספת 2 

ש"ח לאריזת צלופן

ZH002142 23 ס"מ65 ש"ח  ו  מק"טx16x8 קופסת תה מפח
קופסת פרפר 7x7x7 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 44

מארז מעוצב בפתגמי השראה המכיל בקבוק יין 
750 מ”ל, ממרח מתוק 120 מ”ל, בונבוניירה בלגית 
 איכותית
)ממרחים לפי הקיים במלאי(

ZH000328 65 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מעוצב בקבוק יין,
דבש בבקבוק ליקר 130 מל', מארז פרפר 

במילוי פרלינים

ZH000523 65 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 45

מארז עם שמן זית 250 מ"ל, יין 375 מ"ל, פחית במילוי סוכריות 
דבש, חליטת צמחים ומקלות קינמון. 
מידת הקופסא 25x19 ס"מ, גובה הפחית 7 ס"מ

ZH001571 70 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם דבש 120 גר', ממרח מתוק 120 גר' בהתאם לקיים במלאי, 

חליטת צמחים, כפית לדבש ומקלות קינמון
מידת הקופסא 13.5x17.5 ס"מ 

ZH001596 50 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם עץ השפע בעציץ קרמי, 4 חליטות 
פירות ע"פ הקיים במלאי
מידת הקופסא 10.5x30 ס"מ
מידת העציץ 8×8 ס"מ

ZH001579 70 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 46

צידנית אישית מבודדת חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה ובקבוק אלומיניום 

ZH001021 46 ש"ח  ו  מק"ט

מחצלת זוגית עם מטקות שהן גם לוח משחק

 ZH003255 מטקות  59 ש"ח  ו  מק"ט

 ZH000175 מטקות  25 ש"ח  ו  מק"ט

  ZH000876 מחצלת  34 ש"ח  ו  מק"ט

כסא נוח לים עם ידיות מתקפל

ZH000266 65 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה מאלומיניום 27 
ליטר ומטקות שהן גם לוח משחק

ZH000326 67 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 47

מחצלת חוף משפחתית עגולה מעוטרת
155 ס"מ קוטר, פוליאסטר, מגיע בתוך תיק נשיאה עמיד אלבד עבה

 ZH003773 48 ש"ח  ו  מק"ט

מגבת חוף עגולה ענקית
מועצבת עם פרנזים

עשויה בד מיקרופייבר רך ונעים
280 גרם, קוטר 150 ס”מ

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003105 45 ש"ח   ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 48

מתכוני שפים ודבש בבקבוק ליקר בשקית כותנה

 ZH002584 43 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מתכוני שפים, שמן זית 100 מ"ל ודבשית 30 גרם 
בשקית כותנה

  ZH002585 45 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 •

מארז עם שמן זית איכותי 250 גר' במארז 
פח, דבש בבקבוק ליקר 130 מל', כפית 
לדבש ומקלות קינמון
מידת הקופסא 13.5x17.5 ס"מ

ZH000607 60 ש"ח  ו  מק"ט

מתכוני שפים בקופסת פח ו-2 תערובות לבישול תערובות 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

מידת הקופסא 19×12.5 ס"מ, מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ

   ZH003303 62 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 49

אורגינייזר עם עציץ ולוח שנה 
מידות האורגנייזר 7x7x21 ס"מ

מידת הלוח שנה 10x10 ס"מ סקולנט בהתאם לקיים במלאי,
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

כלי הכתיבה להמחשה בלבד

ZH002670 48 ש"ח  ו  מק"ט

פנים הלוח
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.20יוצרים 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 2020 בתקציב 41-70 - עמ' 50

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

 עקב "תקופת הקורונה" - במידה וחלילה - לא ניתן יהיה לספק ההזמנה  במועד שנקבע, 
ההזמנה תסופק במועד הקרוב ביותר שיתאפשר
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