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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

מתנות חברתיות
לראש השנה
בתקציב 71-100 שח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2019

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 2

מועדון לקוחות

VIP-אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ה

ולהנות ממחירים אטרקטיביים ומהטבות נוספות וכמובן והכי 

חשוב לסייע לנו להמשיך להעסיק את היוצרים המיוחדים שלנו 

ולספק להם מקום עבודה ערכי, מכבד ומאתגר המממש את 

הכישורים והפוטנציאל הטמונים בכל אחד ואחת מהם

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

אפשרויות ההצטרפות, ההטבות ופרטי התקנון נמצאים באתר

www.zih.co.il/vip
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 3

מארז בעיצוב לראש השנה המכיל כלי לדבש עם 8 סוכריות 
דבש, דבש 120 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, מקלות קינמון, 

חליטת צמחים ומארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

גודל המארז 35×22 ס"מ
ממרחים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003332 93 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 2 ספלי וינטאז', כלי לדבש עם 8 סוכריות דבש
חליטת צמחים ודבש 130 גרם

ZH003339 90 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 4 ספלי וינטאז', חליטת צמחים ומארז שוקולד בטעמים 
שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003342 75 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 35×22 ס"מ
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 4

מארז המכיל 3 חליטות פירות, יין 187 מל', 2 ספלים 
וינטז' ועציץ פלסטיק עם צמח תבלין

ZH003290 95 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 3 חליטות פירות, יין 187 מל' ו-2 ספלים 

ZH003289 80 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ, ספלים מגיעים בצבעים 

וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, חליטות בטעמים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, צמח בהתאם לקיים במלאי

מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, מארז נפוליטנות משוקולד מריר 70%, 
מריר/אגוז/תפוז, 2 מארזי שוקולד בטעמים שונים: צימוקים/
חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד/פרלינים ומארז מגנטים

ZH003186 73 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם יין 375 מ"ל, מארז מגנטים, 2 ממרחים מתוקים 30 
גרם ו-2 מארזי שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים 
בציפוי שוקולד\פרלינים

ZH003187 80 ש"ח  ו  מק"ט
שוקולדים 70 גרם, מארזי השוקולד וממרחים מתוקים בהתאם 
לקיים במלאי
מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ

דגם וילאג'
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 5

מארז עץ עם יין 375 מל', דבש 130גרם, בקבוק גרנולה ו-2 תערובות לבישול

ZH003312 100 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עץ עם 2 ספלי וינטאז' במילוי 5 פרלינים ו-7 סוכריות דבש, מארז 

חליטת צמחים ומארז שוקולד

ZH003304 75 ש"ח  ו  מק"ט
גודל מארז 22.5x21x12 ס"מ, תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים 

במלאי. הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי 
שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

מארז עץ עם דבש 120 גרם, 2 ספלי וינטאז במילוי 5 פרלינים ו-7 
סוכריות דבש, מארז מגנטים, מארז חליטת צמחים ומארז שוקולדים 
בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003306 94 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עץ עם דבש 120 גרם, 2 ספלי וינטאז' במילוי 5 פרלינים, 7 
סוכריות דבש, מארז חליטת צמחים ומארז שוקולד

ZH003305 85 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת 
המגנטים 6×6 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 6

מארז עץ עם יין 375 מל', שמן זית 250 מל' ו-2 
תערובות לבישול

ZH003311 93 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 22.5x21x12 ס"מ
התערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

שעון שולחני מבטון במארז קרטון ואורגינייזר 
מבטון עם עציץ ולוח שנה

גודל המארז 17x16x10, מידת שעון 16.5×15 ס"מ, 
מידות האורגנייזר 7x7x21 ס"מ

מידת הלוח שנה 10×10 ס"מ, סקולנט בהתאם 
לקיים במלאי, צבע השעון והאורגינייזר בהתאם 

לקיים במלאי
כלי הכתיבה להמחשה בלבד

ZH003369 77 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 7

מארז המכיל יין 375 מל', שמן זית 250 מל' ו-2 
תערובות לבישול

ZH003321 80 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 3 תערובות לבישול, מקלות קינמון ושמן 

זית 250 מל'

ZH003327 80 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ

תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל יין 375 מל', בקבוק חליטה, חליטת פרי ו-2 תערובות לבישול

ZH003322 100 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל  יין 375 מל', מקלות קינמון, חליטת פרי ו-2 תערובות לבישול

ZH003323 77 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ
תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ
חליטת פרי בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 8

מארז עם יין 375 מ"ל, בקבוק חליטה ו-3 מארזי קרטון עם דבשית 
30 גר', 5 נשיקות ו-12 סוכריות דבש

ZH003252 90 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת קרטון מעוצבת עם בקבוק חליטה, יין 375 מ"ל, קופסא עם 

סוכריות דבש וחליטת צמחים

ZH003251 80 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 19×25 ס"מ
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

חליטת צמחים בהתאם לקיים במלאי

בקבוק חליטה, יין 750 מל', 3 מארזים עם 10 
סוכריות דבש, 5 נשיקות ודבשית 30 גרם
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

ZH003241 93 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 9

מארז המכיל יין 750 מל', כלי לדבש עם 8 סוכריות דבש חליטת 
צמחים ומקלות קינמון

ZH003340 90 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 4 ספלי וינטאז', כלי לדבש עם 8 סוכריות דבש ודבש 
130 גרם

ZH003338 100 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 35×22 ס"מ
ממרחים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז בעיצוב לראש השנה המכיל 2 ספלי וינטאז', דבש 120 גרם, ממרח 
מתוק 120 גרם, מקלות קינמון, חליטת צמחים, ומארז שוקולד בטעמים 

שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

ZH003331 83 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל 4 ספלי וינטאז', מארז נפוליטנות ודבש 130 גרם

ZH003337 80 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 35×22 ס"מ

ממרחים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 10

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

ZH003206 100 ש"ח  ו  מק"ט
קופסת פח עם חליטת צמחים, 20 סוכריות דבש, מקלות קינמון, 2 

ממרחים מתוקים 120 גר' וקנקן חליטה

ZH003202 95 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח עם מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\
חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד, פח שמן זית 250 מל', 
ממרח מתוק 120 גרם ודבש 120 גרם
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ZH003208 80 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ, ניתן לבחור את דגם הקופסא 
בהתאם לדגמים המצורפים ולפי הקיים במלאי.
שוקולדים 70 גרם וממרחים לפי הקיים במלאי

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה 
המקורית, ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 11

דגם זית

דגם אוטובוס

מארז המכיל קנקן לחליטה,  2 חליטות צמחים, דבש 
120 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, מקלות קנמון ומארז 
עם 9 מגנטים 

ZH003405 90 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל קנקן לחליטה, חליטת צמחים, דבש 120 
גרם, ממרח מתוק 120 גרם, מיניבונבוניירה ומארז עם 

9 מגנטים 

ZH003406 90 ש"ח  ו  מק"ט

גודל הקופסא 20x20 ס"מ, 
חליטות וממרח מתוק בהתאם לקיים במלאי,
מידת המארז מגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ,
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/rosh-hassana
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 12

מארז עם דבש 125 גרם, ממרח מתוק 120 גרם, חליטת צמחים, מקלות 
קינמון, כפית דבש וכלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית

וכ-10 סוכריות דבש. מידת הקופסא 17×13 ס"מ
מידת כלי לדבש 11×7.5 ס"מ, חליטה וממרח לפי הקיים במלאי

ZH003385 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם דבש בבקבוק ליקר 130 מל', חליטת צמחים, כפית דבש 
וכלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית וכ-10 סוכריות דבש
מידת הקופסא 14×16 ס"מ
מידת כלי לדבש 11×7.5 ס"מ, חליטה לפי הקיים במלאי

ZH003383 72 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 13

מארז עם דבש בבקבוק ליקר 130 מל', 
ממרח מתוק 120 גר', חליטת פירות, מקלות 
קינמון וכלי לדבש מבטון עם צנצנת זכוכית 

וכ-10 סוכריות דבש
מידת הקופסא 13.5×17.5 ס"מ

מידת כלי לדבש 11×7.5 ס"מ
ממרחים וחליטות לפי הקיים במלאי

 ZH003381 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם דבש בבקבוק ליקר 130 מל', ממרח מתוק 
120 גר', חליטת פירות, מקלות קינמון וכלי לדבש מעץ 
עם כ-10 סוכריות דבש
מידת הקופסא 13.5×17.5 ס"מ
גודל הכלי 11x11x7 ס"מ, ממרחים וחליטות לפי 
הקיים במלאי

 ZH003380 75 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 14

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם 2 ממרחים מלוחים 
200 גרם, שמן זית 100 גרם ו-12 סוכריות דבש
קוטר מחבת 24 ס"מ, ממרחים מלוחים בהתאם לקיים במלאי

ZH003196 100 ש"ח  ו  מק"ט
ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס 109 ש"ח  עם הצגת האריזה המקורית

מחבת שקשוקה מאלומיניום בציפוי שיש של סולתם עם תערובת 
לשקשוקה, 2 ממרחים 200 גרם ו-18 סוכריות דבש

קוטר מחבת 24 ס"מ
ניתן לקבל שובר החלפה עבור המחבת ע"ס 109 ש"ח  עם הצגת האריזה המקורית

 ZH002346 100 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 15

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

ZH003204 85 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת תה מפח עם חליטת צמחים, מקלות קינמון, 10 
סוכריות דבש בשקית, 4 תחתיות לכוסות וקנקן לחליטה

ZH003200 80 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 23×16.5×8 ס"מ
תכולת הקנקן 1100 מ"ל
הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
גודל התחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

מארז המכיל 2 תערובות לבישול, 2 ממרחים 
פיקנטים 200 גרם וחליטת צמחים

גודל המארז 25×19 ס"מ, ממרחים ותערובות 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003328 83 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 16

מארז עם יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מ"ל ו-3 
מארזי קרטון דגם אורבן עם דבשית 30 גר',

5 פרלינים ו-5 נשיקות
מידת הקופסא 19x25 ס"מ

ZH002614 80 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שפע עם יין 375 מ"ל, 2 ממרחים 

פיקנטיים 200 גרם, 3 ממרחים 
מתוקים 30 גרם, דבשית 30 גרם, 

כפית דבש ו-7 אגוזי מלך
מידת המארז 24x14x8.5 ס"מ

ZH002640 100 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 17

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט, 4 קופסאות וינטג' עם 5 נשיקות,
5 פרלינים, דבשית 30 גרם וסוכריות דבש
מידת הסטנד 8×25 ס"מ, העציצים בהתאם לקיים במלאי, הסטנד 
מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הקופסאות 7 על 7 ס"מ גובה 5 ס"מ

ZH001947 85 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם שמן זית 250 מ"ל,
יין 375 מ"ל, פחית במילוי סוכריות דבש,

דבש בבקבוק ליקר ומקלות קינמון
מידת הקופסא 25×19 ס"מ, גובה הפחית 8 ס"מ

ZH002612 75 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 18

יין 750 מל' במארז מעוצב,
סטנד מבטון עם עציץ סקולנט

מידת הסטנד 8x25 ס"מ, העציצים בהתאם לקיים במלאי 
הסטנד מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH002000 90 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם שמן זית 100 מל', עציץ קרמי
 עם צמח סקולנט, 3 ממרחים מתוקים 30 
גר', דבש בבקבוק ליקר 130 מל', כפית 
לדבש, קופסא עם 9 מגנטים מעוצבים 
)סלסלה 14.5x19 ס"מ, 
קופסת מגנטים 8x8 ס"מ, מגנטים 6x6 ס"מ
מידת העציץ 8x8x6 ס"מ, ממרחים מתוקים 
לפי קיים במלא(

ZH001998 100 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 19

סלסלה עם שמן זית 100 מל', רוטב פיקנטי 280 
מל', 2 ממרחים פיקנטיים 200 גרם, פחית עם 
דבשית ו-6 סוכריות דבש ו-6 אגוזים
 23x16x8 18 ס"מ, קופסת פחx14 גודל סלסלה
ס"מ, פחית 7x6.5 ס"מ

 ZH002665 100 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם יין 375 מל', רוטב פיקנטי 280 מל', 
דבש בבקבוק ליקר, 2 ממרחים מתוקים 30 גרם, 

פחית עם 8 סוכריות דבש ו-6 אגוזי מלך
 23x16x8 18 ס"מ, קופסת פחx14 גודל סלסלה

ס"מ, פחית 7x6.5 ס"מ

 ZH002664 100 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם שמן זית 250 מל',  פחית במילוי 10 פרלינים, דבש 
בבקבוק ליקר 130 מל, ממרח מתוק 120גר', כפית לדבש 

וחליטת צמחים
מידת המארז 25x19 ס"מ, מידת הפחית 8x8.5 ס"מ

 ZH002691 90 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 20

מארז שפע עם יין 375 מ"ל, שמן זית 250 מל' ומתכוני שפים בשקית אורגנזה

ZH002983 85 ש"ח  ו  מק"ט
המתכונים נתרמו 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 המארז 24x14x8.5 ס"מ, מידת המתכונים 15.5×11.5 ס"מ

קופסת עץ עם שמן זית איכותי 250 מ”ל
ושתיל עץ זית בעציץ פלסטיק במארז יוטה
גודל הקופסא: 21x15 ס”מ
מינימום להזמנה 50 יחידות

ZH000378 101 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 21

)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ(

קופסת פח עם שמן זית 250 מל',  יין 187 מל', 2 
ממרחים מתוקים 120 גרם, תערובת לשקשוקה\

גבינות וסלט )תערובת בהתאם לקיים במלאי(
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH001978 95 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח עם דבש 120 גרם, ממרח מתוק 120 
גרם, יין 187 מל', שוקולד בלגי, קופסא מעוצבת עם 

9 מגנטים קריקטורה )קופסת מגנטים 8x8 ס"מ, 
מגנט 6x6 ס"מ(

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH001981 80 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פח עם 2 חליטות צמחים, 
מקל קנמון, שוקולד בלגי,
2 ממרחים מתוקים 120 גרם
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH001990 80 ש"ח  ו  מק"ט     

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

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 22

אם אי אפשר את שלושתם אז תשימי בכיתוב את 
3210

סלסלה עם בקבוק חליטה, חליטת פירות, 2 מארזי שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד/
פרלינים, דבש 100 גרם וכ-10 סוכריות דבש
גודל סלסלה 18×14 ס"מ
שוקולדים 70 גרם וחליטת פירות בהתאם לקיים במלאי

ZH003221 100 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם יין 375 מל',  2 ממרחים מתוקים 30 גרם, 2 מארזי 

שוקולד בטעמים שונים ודבש בבקבוק ליקר 130 גרם
גודל סלסלה 18×14 ס"מ,
שוקולדים 70 גרם וממרחים בהתאם לקיים במלאי

ZH003211 85 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם יין 375 מל', ממרח פיקנטי 200 גרם, 2 מארזי 
שוקולד בטעמים שונים וכ-12 סוכריות דבש

גודל סלסלה 18×14 ס"מ
שוקולדים 70 גרם וממרח  בהתאם לקיים במלאי

ZH003210 80 ש"ח  ו  מק"ט

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 23

ליקר רימון ועציץ עץ זית בקרמיקה במארז 
יוטה 

  ZH001018 88 ש"ח   ו  מק"ט 

קופסת פח מעוצבת לתיונים, 2 חליטות 
צמחים, כפית לחליטה, ממרח מתוק 120 
גר', 2 ספלי וינטג' ו-8 פרלינים
הממרח והספלים מגיעים במבחר דגמים 
ע"פ הקיים במלאי
מידת קופסת התה 23x16x8 ס"מ

ZH002030 100 ש"ח  ו  מק"ט

חליטת צמחים

חליטת צמחים

מארז שפע המכיל יין 375 מ"ל, ספל מעוצב עם 
5 פרלינים, קופסת פרפר עם דבשית 30 גר' ו-5 

סוכריות דבש
מידת המארז 24x14x8.5 ס"מ

ZH002592 75 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 24

מארז עם קנקן לתה 1100 מ"ל, דבש בבקבוק ליקר 130 מל', 2 חליטות פירות, 4 תחתיות קרטון 
לתה/קפה )חליטות ותחתיות ע"פ הקיים במלאי( מידת הקופסא 19x25 ס"מ

ZH001577 100 ש"ח  ו  מק"ט

מארז עם יין 375 מ"ל,  דבש בבקבוק ליקר 130 
מל', כפית לדבש, חליטת צמחים, מיני בונבוניירה 

ומקלות קינמון. מידת הקופסא 25x19 ס"מ

 ZH000909 75 ש"ח   ו  מק"ט 

מארז שפע המכיל יין 375 מ"ל,
ספל מעוצב עם 5 פרלינים, קופסת פרפר עם 
דבשית 30 גר' ו-5 סוכריות דבש
מידת הקופסא 24x14x8.5 ס"מ

 ZH002592 75 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 25

יין 750 מל' במארז מעוצב לראש השנה

ZH002021 50 ש"ח  ו  מק"ט

דגם גרפיטידגם וינטג' לראש השנהדגם נחליאלי

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

ZH002696 80 ש"ח  ו  מק"ט

דגם עץ זית
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 26

קערת סלט עם מתכון בצרוף שמן זית 250 מ"ל ו-2 מגבות 
מטבח צבעוניות

הקערה מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי. 

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

ZH01481 מגבות לפי הקיים במלאי(  ו  82 ש"ח  ו  מק"ט(

מארז עם שמן זית איכותי 250 גר' במארז פח
13.5x17.5 :ועציץ עץ זית בקרמיקה במארז יוטה. מידת הקופסא

 ZH000979 95 ש"ח  ו  מק"ט
 ZH000882 המארז עם עציץ פלסטיק 79 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת קרטון מעוצבת עם יין 750 מ"ל, שמן זית 500 
מ"ל ו-3 מארזי וינטג' מקרטון לראש השנה במילוי 

סוכריות דבש, דבשית 30 גר' ו-5 פרלינים

ZH000534 100 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 27

מארז עם שמן זית 250 מ"ל, שתיל עץ זית בעציץ פלסטיק במארז יוטה, דבש בבקבוק ליקר 
130 מל', חליטת צמחים וכפית לדבש. מידת הקופסא 25×19 ס"מ

  ZH001002 100 ש"ח   ו  מק"ט
 ZH001574 מארז עם עציץ קרמי 115 ש"ח   ו  מק"ט

עציץ עץ זית בקרמיקה במארז יוטה ו-3 
מארזי וינטג' מקרטון מעוצבים לראש השנה 

במילוי 5 פרלינים\עוגיות\נשיקות, דבשית 
30 גר' וסוכריות דבש

ZH000506 85 ש"ח  ו  מק"ט
מארז עם עציץ פלסטיק

ZH000912 69 ש"ח   ו  מק"ט

עציץ קרמי עם עץ השפע ו-4 ממרחים מתוקים 120 גר' 
)מארז 10.5×30 ס"מ, מידת העציץ 8×8 ס"מ, ממרחים ועציץ לפי הקיים במלאי(

ZH001580 80 ש"ח  ו  מק"ט

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


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

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 28

צידנית כסא מתקפלת 28 ליטר
ומחצלת קמפינג זוגית גדולה

ZH01513 74 ש"ח  ו  מק"ט

תיק ספורט עם תא לנעליים "23

ZH000911 0.8   ו   77 ש"ח  ו  מק"טL ובקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

סינר צבעוני עם כלים למנגל, מלחייה ופלפלייה
וצידנית כסא מתקפלת 28 ליטר+תיק אלבד

ZH01424 80 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 29

סט ספורט אולטימטיבי לכל מתאמנ/ת הכולל 

מגבת גוף מקררת מדגם “ספיד”, תיק ספורט 

מעוצב מדגם “אסיסט”, בקבוק מים מדגם 

“אוקיאנוס”

ZH003229 73 ש"ח  ו  מק"ט

ערכת ספורט אולטימטיבית לכל מתאמנ/ת הכוללת
מגבת גוף עשויה בד מיקרופייבר מדגם "ריף", תיק ספורט מדגם 
"יוגה", פאוץ' לזרוע למכשיר נייד מדגם "איקייס"
ואוזניות כפתור מדגם "תו"

ZH001765 100 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.19יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIH.co.il למתנות נוספות קטלוג 2019 בתקציב 71-100 - עמ' 30

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

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

לקטלוג מתנות קטנות
נלוות לתלושים

לחצו כאן
לקטלוג לוחות שנה

לחצו כאן
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