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המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 2

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, מכונות 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.
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 3

מארז אדל - קערת סלט עם 2 מגבות, שמן זית 250 מ"ל בגליל פח, 
תערובת לשקשוקה, תערובת לגבינות וסלט וכף עץ

גודל קערה 20x10 ס"מ, מגבות בהתאם לקיים במלאי

     ZH004563 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004564 :מארז ליב: 90 ש"ח / מק"ט

ZH004565 :מארז שירה: 75 ש"ח / מק"ט

קערת סלט עם 2 מגבות וכף עץ
גודל קערה 20x10 ס"מ,
מגבות בהתאם לקיים במלאי 

     ZH004576 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע”י הכנסת המק”ט בשורת החיפוש
מארז שרית - קערת סלט עם 2 מגבות,  שמן זית 100 מ"ל וכף עץ
גודל קערה 20x10 ס"מ,
מגבות בהתאם לקיים במלאי

     ZH004566 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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


www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 4

מארז עלמה המכיל תערובת לשקשוקה, תערובת לחביתה ופשטידות,
שמן זית 250 מל' ו-12 אגוזי מלך

 גודל הקופסא 20x20 ס"מ

     ZH004572 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

מארז עמנואל המכיל 3 תערובות לבישול, מקלות קינמון ושמן זית 250 מל'
גודל המארז 25x19 ס"מ, תערובות בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004573 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 5

מארז מעוצב עם שמן זית איכותי 250 מ"ל במארז פח, 2 
צנצנות עם 60 גר' חליטת פירות בכל אחת, מקלות קינמון

מידת הקופסא 13x17 ס"מ

     ZH001671 :מחיר: 62 ש"ח / מק"ט

מארז עם ספל וינטג' אחד,  5 פרלינים וחליטת צמחים
גודל המארז 36x16 ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים  בהתאם לקיים במלאי

     ZH004561 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 6

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

דגמים נוספים לבחירה:

עופו
על

עצמיכם

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים  תתרגשו גם

 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

עציץ בטון עם סקולנט ו-5 פרלינים בקופסא לשבועות
גודל העציץ 8×10 ס”מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי

הסקולנט לפי הקיים במלאי, מידת הקופסא 7x7 ס”מ

     ZH004562 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מארז המכיל קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית וספל וינטג'
הספלים והקערות מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

     ZH004568 :מחיר: 27 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 7

בקבוק חליטה וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004416 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וסקולנט בעציץ עץ

     ZH004504 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט
מידת העציץ ללא הצמח 20×10 ס"מ,

בקבוקי החליטה מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, 
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 8

מארז עם 2 ספלי וינטג' וצמח תבלין
גודל מארז 36x16 ס"מ,
הספלים מגיעים בצבעים ובכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
צמח תבלין בהתאם לקיים במלאי
מינימום להזמנה 50 יחידות

     ZH004224 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

קנקן חליטה, וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004560 :מחיר: 70 ש”ח / מק”ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 9

מארז המכיל 2 ספלי וינטג' ומארז חליטה
 גודל הקופסא 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004569 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

קופסת קרטון מעוצבת עם 4 ספלי וינטג' וקנקן לחליטה

תכולת הקנקן 1100 מ"ל

הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי

מידת הקופסא: 20x20 ס"מ

     ZH004570 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004571 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 10

מארז פיצה המכיל מגש לפיצה משפחתית, גלגלת לחיתוך, 
2 מגבות מטבח, תערובת לפיצה

     ZH004266 :מחיר: 65 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004267 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

     ZH004265 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

     ZH004264 :מחיר: 82 ש"ח / מק"ט

מגש לפיצה, גלגלת לחיתוך, 4 ספלי וינטג', 8 פרלינים
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004567 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 11

ווק עם 2 מגבות מטבח, שמן זית 250 מל' וכף עץ
מידת הווק 28 ס"מ

     ZH004270 :מחיר: 81 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004269 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

     ZH004268 :מחיר: 58 ש"ח / מק"ט

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין ועוגה
 גודל המגש 14.5×39.5 ס"מ
העוגה בהתאם לקיים במלאי

     ZH004575 :מחיר: 28 ש"ח / מק"ט

מגש לעוגה

     ZH01498 :מחיר: 16 ש"ח / מק"ט
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המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 12

מחבת עם 2 מגבות מטבח וכף עץ

קוטר המחבת 24 ס"מ, המגבות מגיעות בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004444 :מחיר מבצע: 65 ש"ח / מק"ט

מארז תמר - מחבת עם 2 ספלי וינטג', 7 אגוזים ו-8 פרלינים

קוטר המחבת 24 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים 

שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004442 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 13

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004208 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004209 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

מינימום להזמנה 50 יחידות

דקל בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004210 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 14

הדס בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004215 :מחיר: 50 ש”ח / מק”ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ

מינימום להזמנה 50 יחידות

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004214 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

פלפלון סיני בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004212 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 15

עציץ קוביה מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 10x10 ס"מ

     ZH004227 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

עציץ ריבוע מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004218 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 16

זרעים לשתילה ועציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ

     ZH004217 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004417 :מחיר: 70 ש”ח / מק”ט

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

עציץ מלבני מעץ עם סקולנט
מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ

     ZH004226 :מחיר: 35 ש”ח / מק”ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 17

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8×10 ס"מ

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

עופו
על

עצמיכם

עציץ בטון אובלי עם סקולנט

   ZH003049 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע בכיתובים שונים, 
הצמחים בהתאם לקיים במלאי
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 18

קופסת פח עם 6 נפוליטנים
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004470 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

קופסת פח עם סבון זית
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004472 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 19

מתכוני שפים בשקית אורגנזה

     ZH002454 :מחיר: 20 ש”ח / מק”ט

מתכוני שפים בשקית כותנה

     ZH002453 :מחיר מבצע: 25 ש”ח / מק”ט

מתכוני שפים במארז פח

     ZH002452 :מחיר: 30 ש”ח / 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 הכרטיס 15.5×11.5 ס”מ
מידת השקית כותנה 24x16.5 ס"מ
מידת קופסת הפח 19×12.5 ס"מ

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 :מחיר: 62 ש”ח / מק”ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 20

מארז עם תערובת לסלט ותערובת לשקשוקה

     ZH003250 :מחיר: 25 ש”ח / מק”ט

מארז שרה - מחבת עם תערובת לשקשוקה, שמן זית 100 מל’ וכף עץ
קוטר מחבת 24 ס”מ

     ZH004574 :מחיר: 80 ש”ח / מק”ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 21

תערובת לשקשוקה, תערובת לסלט
ושמן זית 100 מל’ בשקית כותנה

מידת השקית 24x16.5 ס"מ

     ZH003244 :מחיר: 47 ש”ח / מק”ט

מארז וינטג’ מעוצב מקרטון
עם תערובת לגבינה וסלט

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

     ZH001562 :מחיר: 12 ש”ח / מק”ט
2 מארזי וינטג' מקרטון מעוצבים לשבועות
עם תערובת לסלט ותערובת לגבינות

     ZH001561 :מחיר: 25 ש”ח / מק”ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 22

תערובת לשקשוקה\תערובת לסלט ושמן זית 100 מל’ במארז
10x10x12 ס”מ
תערובות 100 גרם

     ZH003246 :מחיר: 35 ש”ח / מק”ט

דגם זר פרחים

דגם ציפור

פחית במילוי פרלינים 
המילוי ניתן לשינוי לפי בחירה. גובה הפחית 7 ס”מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
דגמים נוספים ניתן לראות באתר

     ZH003254 :מחיר: 15 ש”ח / מק”ט

חג שבועות
שמח!

סט סכיני חיתוך לגבינות

     ZH004559 :מחיר: 36 ש”ח / מק”ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 23

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004223 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה

זרעים לשתילה 

     ZH004222 :מחיר: 9 ש"ח / מק"ט

עציץ עטוף ביוטה עם אדמה וזרעים

     ZH004225 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט
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www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
קטלוג שבועות 2021 - עמוד 24

עציץ תבלין ביוטה
עציץ פלסטיק, צמחי תבלין בהתאם לקיים במלאי

     ZH003247 :מחיר: 20 ש”ח / מק”ט

פחית עם אדמה וזרעים מסוגים שונים 
)הפחית אינה מגיעה עם הצמח אלא עם אדמה וזרעים( גובה 
פחית 8.5 ס”מ
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

     ZH001725 :מחיר: 16 ש”ח / מק”ט

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


לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך לפי תקציב 

ונושא לבקשתך? מינימום ל-100 מארזים

צוות ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה

04-8699862

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.2021 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.il       יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות 

www.ZIH.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוחלמתנות נוספות
להשארת פרטים לחץ כאן

המחירים  לא כוללים  מעמ, מיתוג ומשלוח
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