
להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 1יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

לצפייה במוצרים נוספיםקטלוג 2019עם ערך חברתימתנות קיץ
www.zih.co.il

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 500 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 12.2019
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 2יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

תיק בד
35x44 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

התיק ניתן למיתוג – המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ZH003193 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

דגם העצמה

דגם זכרונות

מגבת חוף, עשוייה בד מיקרופייבר בעל 
כושר ספיגה גבוה עם הדפס בראש 
המגבת המגבת מגיעה ארוזה בצלופן
70×130 ס"מ

ZH003217 27 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה
דגם שאקטי

דגם זכרונות
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 3יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

כוס טרמית 
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן, מידות הכוס 20x7 ס"מ

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם טבערגעים קטנים של אושרדגם העצמהדגם אביבדגם זכרונות
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 4יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

וילון משקפיים לשימשה הקדמית של הרכב מתקפל וקל לאחסון, 
באריזת PVC, 150X70 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001778 13 ש"ח   ו  מק"ט

מאוורר לטלפון נייד, לאייפון וגם לאנדרואיד, לריענון
3.8x4.5x8.6 ס"מ, תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001864 10 ש"ח   ו  מק"ט
סט טיסה - ארבעה מוצרים באריזה אחת

כרית צוואר מתנפחת, כיסוי עיניים, תג מזוודה וחגורת מזוודה
אריזת מתנה קשיחה

מידת הקופסא 20x25 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

ZH000038 30 ש"ח   ו  מק"ט

צלחת מעופפת פריזבי
קוטר 23.5 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

 ZH003227 4 ש"ח   ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/summer-gifts
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/summer-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/summer-gifts
https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/summer-gifts


להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 5יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

0.8L בקבוק אלומיניום עם פיה נשלפת

ZH000873 21 ש"ח  ו  מק"ט
תוספת של 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

מידנית צבעונית

ZH001032 15 ש"ח   ו  מק"ט

כוס אישית לסלט
כוס אישית לסלט הכוללת: מזלג וקופסא לרוטב או תבלינים

ZH001043 13 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 6יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

"שלוקר" תרמיל ספורט גב עם 
מיכל שתייה 2 ליטר

ZH001911 :80 ש"ח   ו  מק"ט

סינר עם כלים למנגל, כפפה מבודדת חום, 
מלחיה ופלפליה

ZH000248 :50 ש"ח   ו  מק"ט

סינר צבעוני עם כלים למנגל, 
מלחייה ופלפלייה 

 ZH001061 :40 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית משפחתית היכולה לשמש גם כתיק קניות
עשויה אל בד, תא אחד, עם זוג ידיות נשיאה
32x18x25 ס”מ
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ZH003128 :10 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 7יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

תיק ספורט עם תא לנעליים "23

  ZH000877 :53 ש"ח  ו  מק"ט

סט ספורט אולטימטיבי לכל מתאמנ/ת הכולל
מגבת גוף עשויה בד מיקרופייבר מדגם “ריף”

תיק ספורט מעוצב מדגם “ספינינג”
פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס”

   ZH003230 89 ש"ח   ו  מק"ט

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

סט ספורט אולטימטיבי הכולל
"שעון יד הסופר מד צעדים וקלוריות מדגם "סטארט
“מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר מדגם “שונית
“פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס
"אוזניות בטכנולוגית בלוטוס' מדגם "לופר

  ZH003231 :73 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 8יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

מטקות שהן גם לוח משחק

 ZH000175 :25 ש"ח   ו  מק"ט
סט מטקות 8 מ"מ וכדור

 ZH000128 :15 ש"ח   ו  מק"ט

 "Have a nice flight"
ערכת טיסה 3 חלקים הכוללת משקל למזוודה, 

רצועה וכרית

ZH001822 :66 ש"ח   ו  מק"ט

מגבת חוף משחקים
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

 ZH000887 :51 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 9יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

סט קיץ\פיקניק אולטימטיבי הכולל
צידנית משפחתית גדולה עם ידית אלומיניום מדגם 
"קארי פלוס", מחצלת אישית בגודל 180x90 ס"מ 
מדגם "מיקי", צלחת מעופפת מדגם "סלייד", כדור ים 
מדגם "דונלד" ומטקות עם כדור תואם מדגם "רוקט"

ZH001766 95 ש"ח   ו  מק"ט

תיק צידנית אישית 9 ליטר
מידות: 29x13x24.5 ס"מ

ZH001806 20 ש"ח   ו  מק"ט "קליפר" תיק גב עמיד במים מתקפל לנרתיק

 ZH001823 36 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 10יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

ערכת ים / קיץ הכוללת
מגבת חוף עגולה מעוצבת מדגם "מנדלה"

זוג מטקות מדגם "רוקט"
צלחת מעופפת מדגם "גליצ"

צידנית משפחתית מדגם "הימלאיה"

ZH003234 104 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת ים / קיץ הכוללת
מגבת חוף מעוצבת מדגם "אלמוג"
זוג מטקות מדגם "רוקט"
תיק ים מעוצב מדגם "מאוי"

 ZH003235 58 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת ים / קיץ הכוללת צלון ראש מדגם "שייד"
זוג מטקות משחקים מדגם "סקווש"

כדור ים מדגם "דונלד"
צידנית משפחתית מדגם "אנטרטיקה"

ZH003233 58 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 11יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

שמיכת פיקניק מתקפלת בנרתיק נשיאה כחול איכותי

  ZH001821 38 ש"ח   ו  מק"ט

צלון ראש מתקפל
בד מסנן קרינה UV להגנת הפנים מפני השמש
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

 ZH003225 17 ש"ח   ו  מק"ט

בראנצ’ סיר טרמי
סיר טרמי לשמירה על חום/קור כ- 4-5 
שעות. מתאים לקחת למשרד, לבית ספר, 
טיול, פיקניק ועוד. עשוי נירוסטה פנימית 
איכותית, שכבת פלסטיק חיצוני ושכבת 
בידוד. בעל ידיות לנעילה ואחיזה. שני 
סירים בנפח 700 מ”ל האחד

ZH000226 42 ש"ח   ו  מק"ט
קופסת אוכל 2 תאים לשימוש במיקרוגל

 ZH001809 22 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 12יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

מגבת חוף עגולה ענקית
מועצבת עם פרנזים
עשויה בד מיקרופייבר רך ונעים
280 גרם, קוטר 150 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003105 45 ש"ח   ו  מק"ט

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד מיקרופייבר
עם פאוץ נשיאה

280 גרם, 75x150 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003104 31 ש"ח   ו  מק"ט

מגבת חוף ענקית
עשויה 100% כותנה נעימה במיוחד 

עם עיטור פרנזים
80x180 ס"מ, 200 גרם למטר

ZH003226 36 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 13יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

אוהל חוף איכותי גדול במיוחד להגנה מהשמש 
עשוי בד לייקרה נעים אלסטי ודוחה חול 
הקמה פשוטה ומהירה
ללא חבלים ויתדות הודות ל-4 עוגני חול צדדים 
גודל 210x210 ס"מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

ZH003100 230 ש"ח   ו  מק"ט

פילאו - כרית צוואר מתנפחת
כרית מתנפחת לצוואר עם מקום לבקבוק שתייה

2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן

 ZH003228 15 ש"ח   ו  מק"ט

ZH003231

סט ספורט אולטימטיבי לכל מתאמנ/ת הכולל
מגבת פנים עשויה בד מיקרובייבר מדגם “שונית”
תיק ספורט מעוצב מדגם “פלורידה”
בקבוק מים לחיץ מדגם “בקהאם”

ZH003232 45 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 14יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

מחצלת ים ליחיד, מתקפלת עם כרית 
מתנפחת ורצועות נשיאה.
מידה: 88×175

  ZH000125 20 ש"ח   ו  מק"ט

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה
150x180 :מידה

ZH000876 34 ש"ח   ו  מק"ט

כסא נוח מתקפל לים עם ידיות

ZH000266 65 ש"ח   ו  מק"ט

מחצלת קמפינג משפחתית עם ידיות
מידה: 260*180ס"מ

ZH000268 49 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 15יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

ג’ויה – ערסל ישיבה
ערסל ישיבה מרופד עם ידיות עץ 100% כותנה

מתאים למשקל עד 130 ק”ג
74x27x97 ס”מ

 ZH003224 :156 ש"ח   ו  מק"ט

שמשיית חוף בפאוץ'
קוטר 180 ס"מ

 ZH000863 :28 ש"ח   ו  מק"ט

שאנטי -  פוף מתנפח חדשני עשוי 2 שכבות. שכבה חיצונית בד 
ריבסטופ 210T איכותי וחזק, שכבת פנימית חזקה ואלסטית עשויה 
בד ניילון איכותי המאפשרת ניפוח תוך שניות וללא מאמץ. הניפוח 

מתבצע באמצעות הנפת המוצר נגד כיוון הרוח לאחר הניפוח נועלים 
את הפוף באמצעות אבזם סגירה. מתקפל לתיק נשיאה מתאים 

לנשיאת משקל של עד 220 ק"ג, 75x250 ס"מ

 ZH001729 :90 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 16יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

מחצלת פלסטיק / קמפינג זוגית גדולה
ומטקות משחק
150x180 :מידה

   ZH003255 :59 ש"ח  ו  מק"ט כסא נוח לים מתקפל עם ידיות ומטקות משחק

ZH003075 :90 ש"ח  ו  מק"ט

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

 ZH000326 :67 ש"ח  ו  מק"ט

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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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 17יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה 
מאלומיניום 27 ליטר

  ZH000170 40 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית אישית מבודדת חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה 

  ZH000169 :25 ש"ח   ו  מק"ט

צידנית משפחתית גדולה במיוחד 
הכוללת 3 כלים להכנת ברביקיו – 

קרש חיתוך, כפפה ליד ופותחן יין
22x22x43 ס”מ

 ZH003109 100 ש"ח   ו  מק"ט

"גלבוע" 
37x29x20 ,תיק גב עם סט ל-4 סועדים וצידנית מבודדת חום/קור

ZH000855 90 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 18יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מחיר מבצע 10 ש"ח    ו  מק"ט

פנקס פרחים וחיוכים
מידות 6.5x8.5 ס"מ

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002758 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד שולחני מקרטון ממוחזר עם מקום לתמונה ודבקיות
מידת הסטנד 10.5x10.5x9 ס"מ, מגיע באריזת קרטון

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

   ZH003195 מחיר מבצע 10 ש"ח    ו  מק"ט

9. 20 ₪ - אתר ודרופ - כללי 

מבצעים חמים
המבצעים בתוקף החל מתאריך 20.5.19 עד גמר המלאי
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 19יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

בלוק עם דפים נתלשים
מידת הבלוק 21x14.5 ס"מ, כל הפריטים המצורפים

להמחשה בלבד. מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002678 מחיר מבצע 12 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
 מידת המחזיקים:  פרח 7x7 ס"מ, לב 8x6.5 ס"מ, 
חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט

מבצעים חמים
המבצעים בתוקף החל מתאריך 20.5.19 עד גמר המלאי
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להשארת פרטים לחץ כאן
המחירים לא כוללים מע"מ, מיתוג ומשלוח. מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר www.ziporhanefesh.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר

המתנות מעוצבות/ מיוצרות/נארזות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
המחירים בתוקף עד 31.12.19 www.ZIH.co.il      04-8699862 עמ' 20יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות 

לא מצאת מתנה?
צוות עמותת ציפור הנפש

ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

מתנות קטנות עם תרומה גדולה לקהילה

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

 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  
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