
יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2021   מתנות חברתיות לראש השנה   בתקציב של 71-100 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - 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

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
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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 4

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

מארז טוהר - מארז עץ המכיל 3 ספלים צבעוניים ועציץ בטון דמוי שק עם צמח תבלין
 גודל המארז 38x19x10 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי'
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

ZH004713 95 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004694 :מארז רשף: 100 ש"ח / מק"ט

     ZH004698 :מארז צור: 95 ש"ח / מק"ט

     ZH004715 :מארז יער: 100 ש"ח / מק"ט

מארז הוד - מארז עץ עם קנקן חליטה, ספל צבעוני, דבש 
120 גרם, חליטת צמחים ומקלות קינמון ארוכים

גודל המארז 29x18.5 x13 ס"מ,  תכולת הקנקן 1100 מ"ל,
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004710 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004709 :מארז דר: 93 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 5

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

מארז איתם - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 3 ספלי וינטג' ו-2 מגבות מטבח
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, הספלים והמגבות מגיעים בגוונים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, גודל המגבות 50x24 ס"מ

ZH004743 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אחיעזר - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, כלי לדבש, כפית 
לדבש, מגבת מטבח וסט כלים לאפיה

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

ZH004750 80 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004744 :מארז אלדור: 80 ש"ח / מק"ט

     ZH004748 :מארז אחיטוב: 80 ש"ח / מק"ט

     ZH004752 :מארז אושרית: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004755 :מארז אופירה: 75 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 6

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

מארז דיקלה - מגש לעוגה עם כלי לדבש, כפית, קנקן חליטה, 
ספל צבעוני דבשית ו-10 סוכריות דבש
כלי לדבש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 11x11x7 ס"מ, הכלי 
לדבש מגיע בדגמים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

ZH004665 80 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004665

מארז רות - מגש לעוגה עם קנקן חליטה וצמח תבלין בעציץ דמוי שק
מגש מבמבוק בשילוב מלמין מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל,

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

ZH004659 85 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 7

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

מארז צליל - מגש לעוגה עם 2 ספלים צבעוניים, קנקן חליטה ועוגת דבש במארז
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, מגש מבמבוק בשילוב מלמין 
מידה: 14.5×39.5 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004658 90 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004671 מארז עלמה 85 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004666 מארז אור 100 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004662 מארז אפרסק 100 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004661 מארז יערה 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אחיעם - תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 3 ספלי וינטג' וראנר
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, גודל הראנר 50x24 ס"מ

ZH004749 80 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 8

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

מארז אליאב המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, מארז 
המכיל בקבוק יין 375 מל', 20 שקיקי תה מבית סרמוני, דבש 

120 גרם, ממרח מתוק 120 גרם ומקלות קינמון
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, מידת המארז 25x19 ס"מ, 

מארז התה והממרח המתוק מגיעים בטעמים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

ZH004796 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004772 מארז אודיה 85 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004776 מארז אבנר 85 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אדל המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, מארז מעוצב עם 
בקבוק יין 375 מל', שמן זית 250 מל' ודבש 130 מל'
גודל התבנית 36x23.5 ס"מ

ZH004773 90 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 9

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

מארז אלנתן המכיל מחבת עם תרמוס ו-2 
מגבות מטבח

ZH004740 90 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אלישבע המכיל מחבת עם 2 ספלי 
וינטג' ו-2 מגבות מטבח

ZH004739 80 ש"ח  ו  מק"ט
 50x24 קוטר המחבת 24 ס"מ, גודל המגבות
ס"מ, הספלים, התרמוסים והמגבות מגיעים 
בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז אביאל המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, שקית 
כותנה עם יין 375 מל', דבשית 30 גרם, קופסת פרפר עם 10 

סוכריות דבש, חליטת צמחים, כפית חליטה ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ, סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי, 

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ

ZH004778 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004771 :מארז אבירן: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004779 :מארז אבידור: 82 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 10

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

מארז אודליה המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, 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, 

גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

ZH004768 75 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004774 מארז אבינדב 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז אדיר המכיל תבנית לעוגה עם מכסה לנשיאה, מגש לעוגה 
עם 2 ספלים צבעוניים וקנקן חליטה
הספלים מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי, מגש מבמבוק 

בשילוב מלמין , גודל התבנית 36x23.5 ס"מ, מידה: 14.5×39.5 ס"מ, 

תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004769 100 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 11

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

פינג'אן, 4 כוסות קפה מעוצבות וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004433 73 ש"ח  ו  מק"ט

4 כוסות קפה מעוצבות, סט קופסאות פח עם סקולנט 
ו-7 פרלינים

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

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

ZH004499 75 ש"ח  ו  מק"ט

דגם אופניים

דגם לב
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 12

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

מחצלת זוגית, 2 כוסות מעוצבות לקפה וקפה שחור
הכוסות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

המחצלת מגיעה בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004276 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004273 :מחיר: 85 ש"ח / מק"ט

     ZH004278 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

     ZH004272 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

צידנית משפחתית 27 ליטר, 2 כוסות לקפה מעוצבים 
וקפה שחור

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

     ZH004291 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004290 :מחיר: 95 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 13

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

מארז פסגה - שקית כותנה עם יין 375 מל', דבש 130 גרם, 
קופסת פרפר עם 10 סוכריות דבש, חליטת צמחים, כפית חליטה 

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

ZH004621 82 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004620 מארז רכס - 72 ש"ח  ו  מק"ט

מארז מוריאל - שקית כותנה עם יין 375 מל', שמן זית  100 מל', 
קופסת פרפר עם 10 סוכריות דבש, חליטת צמחים, כפית חליטה 

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

ZH004590 80 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 14

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

מארז תות - שקית כותנה עם בקבוק חליטה אחד,  
דבש 130 גרם, 6 סוכריות דבש, חליטת צמחים 

ומקלות קינמון גדולים

ZH004596 75 ש"ח  ו  מק"ט
מארז דרדר - שקית כותנה עם תרמוס, 6 סוכריות 

דבש, דבש 130 גרם, חליטת צמחים ומקלות קינמון 
גדולים

ZH004600 75 ש"ח  ו  מק"ט
גודל השקית 22x36 ס"מ,

סוכריות דבש בהתאם לקיים במלאי

מארז אודם - קנקן לחליטה, שקית כותנה עם דבש 
130 גרם, 4 עוגיות וחליטת צמחים 
גודל השקית 24x17 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004632 75 ש"ח  ו  מק"ט

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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 15

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

דגם זית

דגם זר פרחים

דגם תפוחים
קופסת פח עם 2 כוסות מעוצבות לקפה, דגם אופניים

קפה שחור ו-4 עוגיות

ZH004292 64 ש"ח  ו  מק"ט
 מוצרים דומים ניתן לראות 
www.zih.co.il באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

     ZH004293 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

דגם ציפור

מארז חרדל - קופסת פח עם חליטת צמחים, מיניבונבוניירה, 
דבש 120 גרם, מקלות קינמון וקנקן חליטה

ZH004638 87 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מוצרים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004637 מארז חרצית 57 ש"ח  ו  מק"ט

ZH004639 מארז חולית 77 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, 

ממרחים מתוקים 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 16

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

מארז שקד המכיל מגש לפיצה, גלגלת לחיתוך, 3 ספלי וינטג', 
2 מארזי שוקולד בטעמים שונים: צימוקים/חמוציות/בוטנים 
בציפוי שוקולד וכ-9 סוכריות דבש

ZH003798 82 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003840 מארז ברק 85 ש"ח  ו  מק"ט

הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי, ממרחים ושוקולדים לפי הקיים במלאי 

מארז אלה המכיל מגש לפיצה, גלגלת לחיתוך, יין 375 מ"ל, שמן 
זית 250 מ"ל, דבש 130 גר' וכ-30 סוכריות דבש

ZH003794 90 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003795 מארז דולב 95 ש"ח  ו  מק"ט

ZH003800 מארז בר 95 ש"ח  ו  מק"ט

מארזי התה מגיעים בטעמים שונים לפי הקיים במלאי
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 17

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

מארז תבור המכיל שמן זית איכותי 250 מ"ל' במארז פח, 
דבש 120 גר', ממרח מתוק 120 גר' וחליטה
ממרח וחליטה לפי הקיים במלאי

ZH003835 75 ש"ח  ו  מק"ט

מארז ירדן המכיל ווק עם יין 375 מ"ל, שמן זית 100 מל', מארז 
שוקולדים בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי 

שוקולד, 2 ממרחים מתוקים 30 גר', דבשית 30 גר' וכ-13 
סוכריות דבש

ZH003841 85 ש"ח  ו  מק"ט
קוטר הווק 28 ס"מ, תערובות, 

שוקולדים וממרחים 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 18

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

מארז אופיר המכיל קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג', 
דבש 120 גר', כפית לדבש וחליטת צמחים
16x15.5x10 :מידת המארז

ZH003803 75 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003787 78 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

קנקן לחליטה ומארז המכיל חליטת צמחים, יין 375 מ"ל, דבש 
120 גר' ומקלות קינמון

מידת המארז 19x25 ס"מ

ZH003802 92 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003836 80 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003753 100 ש"ח  ו  מק"ט

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, חליטות וממרח מתוק בהתאם 

לקיים במלאי

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
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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 19

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

ווק עם יין 375 מ"ל, שמן זית 100 מל', ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 גרם, 
3 ממרחים מתוקים 30 גרם וכ-13 סוכריות דבש

ZH003771 100 ש"ח  ו  מק"ט
קוטר הווק 28 ס"מ, ממרחים מתוקים ומארז שוקולדים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003767 90 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003776 95 ש"ח  ו  מק"ט
קוטר הווק 28 ס"מ

ווק עם יין 375 מ"ל, שוקולד בלגי, דבש 130 מל', 
שמן זית 100 מל' וכ-13 סוכריות דבש

ZH003768 100 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
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 20

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

מארז המכיל יין 375 מל', מקלות קינמון, חליטת צמחים, דבש 120 גרם וקנקן לחליטה

ZH003750 90 ש"ח  ו  מק"ט
 גודל המארז 25×19 ס"מ, ממרחים בטעמים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', ממרח מתוק 120 גרם, 
דבש 120 גרם, חליטת צמחים וקנקן לחליטה

ZH003756 95 ש"ח  ו  מק"ט
גודל הקופסא 20×20 ס"מ, הספלים מגיעים 

בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', חליטת צמחים, מארז מגנטים וקנקן לחליטה

ZH003755 85 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003754 95 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003752 78 ש"ח  ו  מק"ט

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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 21

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

מארז המכיל בקבוק יין 375 מל', שמן זית 250 מל', 20 שקיקי 
תה מבית סרמוני ומקלות קינמון

ZH003737 82 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003736 72 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 25×19 ס"מ, מארז התה והממרח המתוק מגיעים 
בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל בקבוק יין 375 מל', בקבוק חליטה, 5 שקיקי תה מבית סרמוני, 
דבש 120 גרם ומקלות קינמון

ZH003739 90 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003738 80 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז 25×19 ס"מ, מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ
מארז התה מגיע בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 22

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

מארז מעוצב עם בקבוק יין 750 מל', 
שמן זית 250 מל' ודבש 130 מל'

ZH003880 73 ש"ח  ו  מק"ט

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

דגם לייףדגם לגעת באושרדגם עץ זית

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 23

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

מארז עם דבש 120 מל', חליטת פירות, מקלות קינמון, 
מארז יוקרתי המכיל 20 שקיקי תה בטעמים שונים 

מבית סרמוני וקנקן לחליטה
מידת הקופסא 13.5×17.5 ס"מ, ממרחים

תה וחליטה לפי הקיים במלאי, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH003748 80 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 6 קוביות תה בטעמים שונים מבית סרמוני, 2 ספלי וינטג', 
ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 גרם וקנקן לחליטה

ZH003747 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH003729 77 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003744 85 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003745 100 ש"ח  ו  מק"ט
גודל המארז 20×20 ס"מ, ממרח מתוק והתה בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 24

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

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

קופסת פח המכילה שמן זית 250 מל', שוקולד בטעמים שונים, 
2 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני ודבש 120 גרם

ZH003740 77 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, 

ממרחים מתוקים בהתאם לקיים במלאי
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

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

ZH003726 75 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003757 75 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003728 87 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003743 90 ש"ח  ו  מק"ט

קופסא מעוצבת המכילה בקבוק יין 375 מל', שמן זית 100 מל', 
דבש 120 גר', כ-16 סוכריות דבש

ZH003759 80 ש"ח  ו  מק"ט

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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 25

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

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 26

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

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

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

מארז קדם - מארז עץ עם ספל וינטג', דבש 120 גרם, חליטת 
צמחים ועציץ בטון דמוי שק עם סקולנט

גודל המארז 29x18.5 x13 ס"מ, העציצים מגיעים בצבעים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי,  מידת 

העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004700 100 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 27

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

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 28

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

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

ZH003311 מחיר מבצע 84 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 29

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

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

ZH003321 80 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 30

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

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 31

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

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

ZH003340 90 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 32

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

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

ZH003206 100 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

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
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 33

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

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 100 ש"ח  ו  מק"ט

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

9 מגנטים 

ZH003406 95 ש"ח  ו  מק"ט

גודל הקופסא 20x20 ס"מ, 
חליטות וממרח מתוק בהתאם לקיים במלאי,
מידת מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מידת המגנטים 6×6 ס"מ,
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 34

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, 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 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 35

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

מארז עם דבש 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 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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 36

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

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, 2 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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 37

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

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט,
4 קופסאות מעוצבות עם 5 נשיקות,
5 פרלינים, דבשית 30 גרם ו-8 סוכריות דבש
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ
 הצמח בהתאם לקיים במלאי, 
מידת קופסא 7x7x5 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 130 מ"ל ומקלות קינמון
מידת הקופסא 25×19 ס"מ, גובה הפחית 8 ס"מ

ZH002612 75 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 38

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

יין 750 מל' במארז מעוצב
ועציץ מלבני מעץ עם סקולנט

מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ
 )עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי(

ZH002000 85 ש"ח  ו  מק"ט

סלסלה עם שמן זית 100 מל', עציץ
 עם צמח סקולנט, 3 ממרחים מתוקים 30 גר', דבש 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
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 39

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

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
גודל סלסלה 18x14 ס"מ, קופסת פח 23x16x8 ס"מ
פחית 7x6.5 ס"מ

 ZH002665 100 ש"ח  ו  מק"ט
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

סלסלה עם יין 375 מל', רוטב פיקנטי 280 מל', דבש 
130 מל', 2 ממרחים מתוקים 30 גרם, פחית עם 8 

סוכריות דבש ו-6 אגוזי מלך
גודל סלסלה 18x14 ס"מ, קופסת פח 23x16x8 ס"מ, 

פחית 7x6.5 ס"מ

 ZH002664 100 ש"ח  ו  מק"ט
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים 

במלאי

מארז עם שמן זית 250 מל',  פחית במילוי 10 פרלינים, דבש 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

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 40

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

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

ZH002983 מחיר מבצע 75 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

ליקר רימון ועציץ עץ זית בקרמיקה במארז יוטה 

  ZH001018 88 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
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 41

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

)קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ(
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

קנקן לחליטה, קופסת פח עם 2 חליטות צמחים, מקל קנמון, 
ממרח מתוק 120 גרם, דבש 120 גרם וקופסא עם 9 מגנטים

קופסת מגנטים 8x8 ס"מ, מגנט 6x6 ס"מ
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, 

הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

 ZH002613 100 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
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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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 42

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

סלסלה עם בקבוק חליטה, חליטת פירות, 2 מארזי שוקולד 
בטעמים שונים: צימוקים/חמוציות/בוטנים בציפוי שוקולד/
פרלינים, דבש 120 גרם וכ-10 סוכריות דבש

ZH003221 100 ש"ח  ו  מק"ט
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

סלסלה עם יין 375 מל',  2 ממרחים מתוקים 30 גרם, 2 מארזי 
שוקולד בטעמים שונים ודבש 130 גרם

ZH003211 85 ש"ח  ו  מק"ט
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

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

ZH003210 80 ש"ח  ו  מק"ט
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מידת הסלסלה 18×14 ס"מ
שוקולדים 70 גרם, ממרחים וחליטות 

בהתאם לקיים במלאי
הסלסלות מגיעות בכיתובים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 43

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

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 המארז 24x14x8.5 ס"מ

ZH002592 מחיר מבצע 65 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 31.12.21יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 44

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

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

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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 45

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

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

דבשית 30 גר' ו-5 פרלינים

ZH000534 100 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

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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 46

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

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

תיק ספורט עם תא לנעליים "23
0.8L ובקבוק אלומניום עם פיה נשלפת

ZH000911 77 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
www.ZIH.co.il למתנות נוספות מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחקטלוג רה"ש 2021 71-100 - עמ' 47

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
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