
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2021   מתנות חברתיות לראש השנה   בתקציב של 41-70 ש"ח

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

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה

הּו טוֹב ִאם ְמַגְדִלים ְבַאֲהָבה ַחָייב ִלְצמַֹח ַמׁשֶ

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 2

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

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

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

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

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

ונוגעים בכל שאר סוגי העבודה המוצעים במקום.

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

 ZH004757 :דגם סנדרה 120ש"ח / מק"ט

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

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

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



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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 4

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

מארז אורפז המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 
2 כלים לאפיה וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ, 
כלים לאפייה בהתאם לקיים במלאי

ZH004753 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז איילת השחר המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 
כלי אחד לאפיה ו-2 מגבות מטבח

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבות 50x24 ס"מ, כלי 
לאפיה בהתאם לקיים במלאי

ZH004746 60 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004754 מארז אריאנה - 70 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004742 מארז אריאל - 60 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004745 מארז אלחנן - 50 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004777 מארז אביהו - 68 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 5

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

מארז אחינועם המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 
2 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל המגבת 50x24 ס"מ

ZH004751 70 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אנאל המכיל מחבת עם 2 ספלי וינטג' ומגבת מטבח
קוטר המחבת 24 ס"מ, הספלים והמגבות מגיעים בגוונים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, גודל המגבות 50x24 ס"מ

ZH004741 70 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 6

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

מארז גל - עוגת דבש במארז, מגש עוגה מעוצב ועציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8×10 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי,
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ
     ZH004644 :מחיר: 66 ש"ח / מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

תתרגשו גם 
מהדברים 
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

מארז יהלום - מגש לעוגה עם 3 ספלים צבעוניים ועוגת דבש במארז
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, מגש מבמבוק בשילוב 

מלמין 
מידה: 14.5×39.5 ס"מ

     ZH004655 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004654 :מארז פנינה: 50 ש"ח / מק"ט
     ZH004653 :מארז זמר: 50 ש"ח / מק"ט
     ZH004656 :מארז זוהר: 70 ש"ח / מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 7

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

מארז זיו - מגש לעוגה עם 2 ספלים צבעוניים וקנקן 
חליטה

הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
מגש מבמבוק בשילוב מלמין 

מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל
     ZH004657 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

50 ש"ח

מארז ארד - מגש לעוגה עם כלי לדבש, כפית ו-2 ספלים צבעוניים
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ, מגש מבמבוק 
בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, 
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי
     ZH004669 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
     ZH004645 :מארז יצהר: 53 ש"ח / מק"ט
     ZH004670 :מארז אופק: 70 ש"ח / מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 8

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

מארז ברקן - שקית כותנה עם תרמוס, 6 סוכריות דבש, 
דבשית 30 גרם, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית 22x36 ס"מ
סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004598 65 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004597 מארז בקעה - 60 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004648 מארז בוסתן - 52 ש"ח  ו  מק"ט

מארז גן - שקית כותנה עם בקבוק חליטה אחד וחליטת צמחים
גודל השקית 22x36 ס"מ

ZH004649 52 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004594 מארז לימור - 60 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004595 מארז דובדבן - 65 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 9

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

מארז יער - קנקן לחליטה, שקית כותנה עם 
דבש 130 גרם וחליטת צמחים 
גודל השקית 24x17 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004636 מחיר 68 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004635 מארז הררית - 52 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004636 62

מארז רקפת - שקית כותנה עם ספל וינטג' אחד, כפית חליטה, דבש 
130 גרם, 6 סוכריות דבש, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

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

ZH004614 מחיר 65 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004592 מארז שומרון - 45 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004612 מארז מנטה - 50 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004593 מארז להבה - 55 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004613 מארז כחל - 55 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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https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana/sweet-wine-rosh-hassana


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 10

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

מארז שיזף - שקית כותנה עם יין 375 מל', דבש 130 גרם, 
קופסת פרפר עם 10 סוכריות דבש, חליטת צמחים ומקלות 
קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ, סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004618 70 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004616 מארז תפוח - 55 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004617 מארז תפוז - 60 ש"ח  ו  מק"ט

מארז לימון - שקית כותנה עם כוס תרמית, דבש 130 גרם, 6 סוכריות 
דבש, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

גודל השקית 22x36 ס"מ, סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

ZH004603 65 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004601 מארז ניסנית - 50 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004647 מארז כליל החורש - 42 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004602 מארז יסמין - 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/sweet-wine-rosh-hassana
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana/sweet-wine-rosh-hassana


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 11

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

מארז אוריה - מארז המכיל כלי לדבש עם כפית, יין 375 מל'  ומארז נפוליטנים
גודל מארז 19x25 ס"מ, 
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ

ZH004674 מחיר 55 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH004673 מארז נועם - 50 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004678 מארז מגל - 42 ש"ח  ו  מק"ט

מארז ענבל המכיל קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה 
איכותית פנימית ועציץ אחד מפח עם סקולנט

גודל קופסת האוכל 7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

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

ZH004686 מחיר מבצע 43 ש"ח  ו  מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 12

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

מארז גומא - מארז עם ספל וינטג', דבשית 30 גרם,
10 סוכריות דבש וחליטת צמחים

גודל המארז 36x16 ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים 

בהתאם לקיים במלאי,
סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

     ZH004626 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004627 :מארז ציפורן: 57 ש"ח / מק"ט

     ZH004628 :מארז סתיו: 47 ש"ח / מק"ט

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 13

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

סקולנט בעציץ עץ ויין 750 מ"ל
מידת העציץ ללא הצמח 10x20 ס"מ

     ZH004417 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וסקולנט בעציץ עץ
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ,
בקבוקי החליטה מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004504 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

ZH004501 56 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001714 57 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004503 65 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004502 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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https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana/sweet-wine-rosh-hassana


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 14

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

מארזים המורכבים מצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק 
ומוצרים נוספים:

כוס טרמית וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004650 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

קנקן חליטה, וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004683 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004416 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

תרמוס, וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004415 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

דגם העצמה

Life

התרמוסים והעציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת 

העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ
דגם כוס הטרמית לבחירה )מינימום 30 יחידות מדגם(

תכולת הקנקן 1100 מ"ל

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 15

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

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

     ZH004453 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

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

ZH004297 :מחיר: 41 ש"ח / מק"ט
ZH004287 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט
ZH004298 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט
ZH004435 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט
ZH004434 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
ZH004454 :מחיר: 61 ש"ח / מק"ט

מחצלת זוגית ו-2 כוסות מעוצבות לקפה
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים לפי הקיים במלאי
המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

 ZH004275 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004277 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004271 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

4275 בתמונה

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 16

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

צידנית משפחתית 27 ליטר, 2 כוסות לקפה 
מעוצבים ו-2 שקיות קפה שחור אישי

הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים 
במלאי

     ZH004587 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
הצידנית מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004289 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004288 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 17

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

מארז דרור - מארז מעוצב המכיל יין 375 מל', 
שמן זית 250 מל', ודבש 120 גרם

    ZH004643 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 18

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

סט קופסאות פח עם סקולנט ו-7 פרלינים
בשילוב מוצרים נוספים:    

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

     ZH004495 :מחיר מבצע: 50 ש"ח / מק"ט

עם קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכפית
     ZH004497 :מחיר מבצע: 48 ש"ח / מק"ט

דגם לב

דגם אופניים

הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, הצמחים מגיעים 
בהתאם לקיים במלאי. גודל הקופסא עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, גודל 

הקופסא עם הפרלינים 10.5x10.5x4 ס"מ, גודל קופסאות האוכל 
7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל, המרקיות, התרמוסים וכוסות הקפה 

מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

עם תרמוס
     ZH004489 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

עם 4 כוסות קפה מעוצבותמחיר: 75 ש"ח / מק"ט: 
     ZH004499

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 19

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

דגם לב

דגם אופניים

סט קופסאות פח עם סקולנט ו-7 פרלינים
בשילוב מוצרים נוספים:    

עם מארז קשיו בעיטוף שוקולד לבן בנגיעות קפוצ'ינו 40 גר' 
     ZH004494 :מחיר מבצע: 42 ש"ח / מק"ט

עם נפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז
     ZH004493 :מחיר מבצע: 48 ש"ח / מק"ט

עם כוס תרמית
ZH004488 :מחיר מבצע: 52 ש"ח / מק"ט

עם יין 375 מ"ל
     ZH004491 :מחיר מבצע: 52 ש"ח / מק"ט

עם יין 750 מ"ל
     ZH004492 :מחיר מבצע: 60 ש"ח / מק"ט

 עם בקבוק חליטה
     ZH004490 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, 
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי. גודל הקופסא 

עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, גודל הקופסא עם 
הפרלינים 10.5x10.5x4 ס"מ, גודל קופסאות האוכל 

7.5×15 ס"מ, בקבוקי החליטה מגיעים בצבעים שונים 
לפי הקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 20

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 21

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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 22

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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 23

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 24

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 25

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 26

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
מארז ארז המכיל קנקן לחליטה, ספל 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 27

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 28

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

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 ולוח שנה עם בסיס מעץ 

במארז קרטון

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 29

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

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

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט וקופסת מגנטים 
עם 9 מגנטים דגם קריקטורה

מידת הקופסא 8x8 ס"מ, המגנטים 6x6 ס"מ, 
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ,

סקולנט לפי הקיים במלאי

  ZH001961 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 30

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 31

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 32

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 33

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
כלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית בקופסת קרטון עם 8 סוכריות 

דבש 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 34

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

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 50 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 53 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 35

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

מארז עם דבש 120 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 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 36

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

מארז עם דבש 120 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
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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 37

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

דגם וינטג' לראש השנהדגם נחליאלי דגם עץ זית

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

  ZH003216 70 ש"ח  ו  מק"ט
יין 750 מל' במארז מעוצב לראש השנה

ZH002021 50 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 38

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 39

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

מארז המכיל 2תערובות לבישול, 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 40

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

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

 ZH003295 מחיר מבצע 40 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 מחיר מבצע 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
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 41

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

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

ומארז עם 9 מגנטים

 ZH003301 מחיר מבצע 40 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 42

מ- 8.8.2021 ועד ראש השנה מינימום לרכישה 1000 ש"ח ממוצר
 מארז עץ עם חליטת צמחים, דבשית 30 גרם 

ו-2 ממרחים מתוקים 30 גרם
גודל המארז 16x14.5x11 ס"מ,

ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

ZH003300 מחיר מבצע 35 ש"ח  ו  מק"ט

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

 ZH003297 מחיר מבצע 48 ש"ח  ו  מק"ט

גודל מארז 16×14.5×11 ס"מ

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 מחיר מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 43

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

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

 ZH003612 מחיר מבצע 68 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
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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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 44

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

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט, 3 מארזי קרטון עם 13 סוכריות דבש,
5 פרלינים ודבשית 30 גרם

מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ  הצמח בהתאם לקיים במלאי, 
מידת קופסא 7x7x5 ס"מ

  ZH001948 70 ש"ח  ו  מק"ט
הקופסאות קיימות בנוסף גם בדגם וינטג'

www.zih.co.il ניתן לראות באתר

מארז עם יין 375 מ"ל, דבש 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 45

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 46

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

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 מחיר מבצע 40 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 מחיר מבצע 40 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 47

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 48

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

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 49

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

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 50

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

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 מחיר מבצע 59 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שפע המכיל עציץ וקופסת פרפר עם דבשית 30 

גר' ו-5 סוכריות דבש

ZH002580 מחיר מבצע 47 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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 51

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

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 52

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

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
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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 53

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

בקבוק חליטה ומארז עם 5 עוגיות

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

ZH002682 42 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה , 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

שקית כותנה 19×24 ס"מ במילוי דבש 130 מ"ל, ממרח 
מתוק 120 גר' ומארז במילוי סוכריות דבש

ZH001239 50 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט
ו-4 פרלינים

ZH001708 42 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ
עציצים 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 54

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

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 55

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

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

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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 56

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 57

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

מתכוני שפים ודבש 130 מ"ל 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 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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 58

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

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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כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב
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כז29

ראש השנה לאילנות

ינואר 2022 טבת-שבט ה'תשפ”ב

אוגוסט 2022 אב-אלול ה'תשפ”ב
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ערב תשעה באב

צום 
טו באבתשעה באב )נדחה(

יולי 2022 תמוז-אב ה'תשפ”ב
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צום שבעה עשר
בתמוז )נדחה(
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יוני 2022 סיוון-תמוז ה'תשפ”ב
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יום שחרור ירושלים

מאי 2022 ניסן-סיוון ה'תשפ”ב

ל"ג בעומר ערב ל"ג בעומר

יום העצמאות )מוקדם(יום הזכרון )מוקדם(
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צום עשרה בטבת

דצמבר 2021 כסלו-טבת ה'תשפ”ב
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צום עשרה בטבת

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

חנוכה חנוכהערב חנוכה
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כד	30
שעון חורף

יום הזכרון 
ליצחק רבין

אוקטובר 2021 תשרי-חשוון ה'תשפ”ב

כה 31
יא

יום כיפור

ראש השנה

ערב יום כיפור

צום גדליה
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ראש השנהערב ראש השנה

ספטמבר 2021 אלול ה'תשפ"א-תשרי ה'תשפ”ב

ב' דחוה"מסוכותערב סוכות ד' דחוה"מג' דחוה"מא' דחוה"מ

אסרו חגשמחת תורההושענא רבהה' דחוה"מ
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כט30

יום הזכרון לשואה ולגבורה

אפריל 2022 אדר ב'-ניסן ה'תשפ”ב

אסרו חג ה' דחוה"מ שביעי של פסחד' דחוה"מ ג' דחוה"מב' דחוה"מא' דחוה"מ

פסחערב פסח
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יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר
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יום האישה

מרץ 2022 אדר א'-אדר ב' ה'תשפ”ב

שעון קיץ

שושן פוריםפוריםתענית אסתר
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פברואר 2022 שבט-אדר א' ה'תשפ”ב

יום המשפחה

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 59

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

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

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

ZH000326 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 60

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

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 39 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 61

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

רמקול מתכת MINI בלוטוס
עוצמתי במיוחד 3W, פועל בטכנולוגיית נאנו סטריאו

שמיעה TWS סטריאופונית בחיבור לרמקול נוסף
קישורית בלוטוס, גודל 35 מ"מ

ZH004604 50 ש"ח   ו  מק"ט

 ערכת ספורט אולטימטיבית לכל מתאמנ/ת הכוללת
kr-7560 – ”מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר מדגם “שונית 
kr-3958 ”פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס 
kr-9356 – ”אוזניות בטכנולוגית בלוטוס' מדגם “לופר
ZH004684 47 ש"ח   ו  מק"ט

סט 7 כלים מושלם לברבקיו
הכולל: סינר מקצועי, מזלג ענק, מחית, מלקחיים עשויים 

מתכת עם ידיות עץ לאחיזה נוחה
מלחייה ופלפלייה, כפפה מבודדת חום

מידות סינר: רוחב 42 ס"מ

ZH004577 :58 ש"ח   ו  מק"ט

מגבת חוף משחקים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

 ZH000887 :51 ש"ח   /   מק"ט

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג רה"ש 2021 41-70 ש"ח - עמ' 62

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

לקבלת קטלוג
לוחות שנה
לחצו כאן

לקבלת קטלוג
מתנות קטנות ומקסימות

לחצו כאן

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

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש ישמח לעזור 04-8699862

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-calend2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-calend2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-calend2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-calend2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-calend2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-20-2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-20-2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-20-2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-20-2021.pdf
https://www.ziporhanefesh.co.il/catalogs/r-h-20-2021.pdf

