
המחירים בתוקף עד 12.2021

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

מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח ממוצר להשארת פרטים לחץ כאןהמחירים  לא כוללים  מע"מ, מיתוג ומשלוח

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג 2021 מתנות סוף שנה

למורים

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


תכשיטים במחירי השקה לבודדים
ביולי אנו פותחים גלרייה לפריטים מעוצבים בעוספיא. ניתן יהיה לרכוש במקום פריטים של ציפור הנפש, 

מעצבים ישראליים ועמותות נוספות. אתם מוזמנים לרכוש מקולקציית התכשיטים החדשה המיוצרת אצלנו 
במחירי השקה - המחירים בתוקף עד סוף יולי 2021 - עלות למשלוח 20 ש"ח או באיסוף עצמי

לפרטים והזמנות 04-8699862

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

 ZH004759 :דגם דיאנה 120ש"ח / מק"ט ZH004758 :דגם נגאת 120ש"ח / מק"ט

 ZH004757 :דגם סנדרה 120ש"ח / מק"ט

 ZH004764 :דגם איריס 120ש"ח / מק"ט ZH004763 :דגם אידה 130ש"ח / מק"ט  ZH004765 :דגם ג'ני 100ש"ח / מק"ט  ZH004766 :דגם שוש 70ש"ח / מק"ט



לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 3

קופסת פח עם 6 נפוליטנים
הקופסאות מגיעות במיקס מהדגמים

גודל הקופסא 7x3 ס"מ

 ZH004470 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

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

 ZH004471 :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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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 4

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון
מגיע באריזת צלופן ללא סרט
  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ

מראה
מידות 6x6 ס"מ, המוצר מגיע במארז קרטון

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן 

  ZH002705 10 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 5

מארז מעוצב עם ספל וינטג' ותחתית אחת 

ZH000104 18 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב עם ספל וינטג' ו-4 תחתיות

ZH002541 25 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' חליטת צמחים ו-4 תחתיות

ZH000958 35 ש"ח  ו  מק"ט
מידת התחתית 9×9 ס"מ. התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי 

למינציה. ספלים לפי הקיים במלאי

הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי

ספל וינטג' עם תחתית אחת

ZH002402 13 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם 4 תחתיות

ZH002399 20 ש"ח  ו  מק"ט 

מידת התחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי 
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים לפי הקיים במלאי

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל 

שכיוונו גבוה ופספסו, 
אלא בגלל

שכיוונו נמוך ופגעו! 
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 6

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

     ZH004342 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

סקולנט בעציץ עץ
מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ
     ZH004338 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

www.zih. עציצים נוספים - את התמונות ניתן לראות באתר
co.il
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

עציץ מעץ בצורת יהלום עם סקולנט

דגמים נוספים לבחירה:

זה הזמן
לפרוח

אושר מזל
בריאות

להנות מהדברים
הקטנים
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טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 7

זרעים לשתילה ועציץ מעץ
מידת העציץ 13.5x13.5 ס"מ
     ZH004340 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004339 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004341 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה

דגמים נוספים לבחירה:

זה הזמן
לפרוח

אושר מזל
בריאות

להנות מהדברים
הקטנים
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 8

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004330 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

דקל בעציץ בטון דמוי שק
מחיר: 48 ש"ח / מק"ט: 

     ZH004332

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004331 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת העציץ ללא הצמח כ-15x17 ס"מ

זה הזמן
לפרוח

חה
מי
 להנות  צ

מהדברים
הקטנים

דגמים נוספים לבחירה:
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 9

דרצנה בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004336 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

הדס בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004335 :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

זה הזמן
לפרוח

חה
מי
 להנות  צ

מהדברים
הקטנים

דגמים נוספים לבחירה:
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להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 10

דגם מורה דגם גולדהדגם לייף

דגם שאקטי

מחברת ספירלה מקרטון ממוחזר עם עט
ודפי שורה באריזת קרטון לבנה

מידה: 17x21x1 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

 ZH003806 16 ש"ח  ו  מק"ט

דגם הצלחה דגם העצמה
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להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 11

מחברת ספירלה דגם חינוך

 ZH001563 20 ש"ח  ו  מק"ט
מחברת ספירלה דגם פתגמים

 ZH000065 20 ש"ח  ו  מק"ט
מחברת ספירלה דגם שאקטי

מידה: 20×14 ס"מ
ZH001560 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם חינוך
דגם פתגמים

פנקס מתמגנט מעוצב –
 ניתן להוסיף מסר אישי ולוגו )המחיר 
אינו כולל את מחיר המיתוג(
מידה 12x12 ס"מ
דגם פתגמים מידה: 11.5×13.5 ס"מ
ZH000002 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 12

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

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

ZH004415 70 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004647 60 ש"ח  ו  מק"ט

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17×15 ס"מ

ZH004682 28 ש"ח  ו  מק"ט

זה הזמן
לפרוח

חה
מי
 להנות  צ

מהדברים
הקטנים

דגמים נוספים לבחירה:
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להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 13

מגש לעוגה מבמבוק בשילוב מלמין
גודל 14.5x39.5 ס"מ

     ZH01498 :מחיר: 16 ש"ח / מק"ט

קערת סלט
מגיעה במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי

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

     ZH01447 :מחיר: 18 ש"ח / מק"ט
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טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 14

עציץ אחד מפח וצמח סקולנט
גודל הקופסא 10.3x10.3x8 ס"מ,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי, הקופסאות 
מגיעות בדגמים שונים לפי הקיים במלאי  
 ZH004646 :מחיר מבצע 25 ש"ח / מק"ט

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

ZH004500 40 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004490 70 ש"ח  ו  מק"ט
70 ש"ח  ו  מק"ט ZH004489 - חוזר למלאי בתחילת יולי
ZH004494 50 ש"ח  ו  מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכפית, סט קופסאות פח עם סקולנט ו-7 פרלינים,
הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 10.5x10.5x4 10.3 ס"מ, גודל הקופסא עם הפרליניםx10.3x8 גודל הקופסא עם העציץ
ס"מ, הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, הצמחים מגיעים בהתאם 

לקיים במלאי.

ZH004497 55 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ פח עם סקולנט, 7 פרלינים וכוס תרמית
מידת הקופסא עם העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, מידת הקופסא עם 

הפרלינים 10.5x10.5x4 ס"מ
הקופסאות מגיעות בנפרד ונארזות אחת על השניה, הצמחים 

מגיעים בהתאם לקיים במלאי.
ZH004488 60 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 15

מארז המכיל ספל מעוצב, 
חליטת צמחים ומקלות קינמון
מארז 13 על 17 ס"מ

 ZH004160 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

2 תחתיות לתה/קפה וספל
תחתיות לפי הקיים במלאי, מידת התחתיות: 9×9 ס"מ
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

 ZH004665 מבצע 10 ש"ח  /  מק"ט

ZH004664 ספל מבצע 7 ש"ח  /  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 16

מארז המכיל ספל וינטג', כפית חליטה וחליטת צמחים
16x15.5x10 :מידת המארז

הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004030 40 ש"ח  ו  מק"ט
www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
ZH004037 30 ש"ח  ו  מק"ט

קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג', סילאן 120 גר' וחליטת צמחים
ZH004003 67 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 2 ספלי וינטג',
חליטה ומקלות קינמון

מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004064 50 ש"ח  ו  מק"ט

כפית חליטה וחליטת צמחים בשקית אורגנזה
ZH003896 25 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 17

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

ZH004552 25 ש"ח  /  מק"ט

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

ZH004287 48 ש"ח  /  מק"ט
ZH004298 50 ש"ח  /  מק"ט
ZH004297 41 ש"ח  /  מק"ט

צידנית משפחתית 32x18x25 ס"מ,
2 כוסות מעוצבות לקפה ו-2 קפה שחור אישי

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

ZH004586 38 ש"ח  /  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 18

כרית חימום וכוס טרמית
גודל הכרית  19x19 ס"מ,

מידת הספל 20×6.5 ס"מ 

ניתן למתג את הכרית,

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

 ZH003470 48 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל וכרית חימום
גודל הכרית 19x19 ס"מ, ניתן למתג את הכרית 

המחיר אינו כולל את עלות המיתוג', טרמוסים 

מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

  ZH003491 58 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס מעוצב שומר חום\קור 450 מ"ל 
וצידנית אישית דגם קליפסו מבודדת 
חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה

צבעים לפי הקיים במלאי
מידת הצידנית: 14x22x25 ס”מ
 ZH003468 55 ש"ח  ו  מק"ט

התרמוסים חוזרים למלאי בתחילת יולי

התרמוסים חוזרים למלאי בתחילת יולי
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 19

תרמוס 450 מ"ל וכרית חימום
 ZH003440 55 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל וצמח תבלין בעציץ פלסטיק
צמח בהתאם לקיים במלאי

ZH003446 50 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס 450 מ"ל ומארזי שוקולד בטעמים שונים:
צימוקים\חמוציות\בוטנים בציפוי שוקולד

 ZH003443 44 ש"ח  ו  מק"ט
תרמוס 450 מ"ל וחליטת צמחים

ZH003442 44 ש"ח  ו  מק"ט
תרמוס מעוצב שומר חום\קור, 450 מ"ל

התרמוס מגיע באריזת קרטון לבנה
תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח
ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט

התרמוסים חוזרים למלאי בתחילת יולי

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 20

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים

ZH003906 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמהדגם לייףדגם זכרונות

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים

ZH003905 25 ש"ח  ו  מק"ט
דגם גולדהדגם שאקטי
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 21

לוח תכנון שבועי
מידה: A4 , כולל 50 דפים 

    ZH003897 20 ש"ח  ו  מק"ט
המחיר מתייחס לכמות מינימום של 100 יחידות

A3 – לוח תכנון שבועי
 ZH003898 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגם קלאסי

דגם צבעוני
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 22

פחית עם אדמה וזרעים מסוגים שונים 
 ZH001725 16 ש"ח  ו  מק"ט 

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

עציץ מבטון עם אדמה ושקית זרעים
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, זרעים לפי הקיים במלאי, 

העציץ מגיע בגוונים שונים לפי הקיים במלאי
הצמח להמחשה בלבד

  ZH002734 23 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8x10 ס"מ

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 ו  מק"ט  ZH002773 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

תתרגשו גם 
מהדברים 
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

תודה על 
שנה 
נפלאה

זה
הזמן
לפרוח

תודה על
שנה 
נפלאה
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 23

עציץ מבטון עם סרט וצמח סקולנט
   ZH003049 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע 
בכיתובים שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות
תודה על 

שנה
נפלאה

זה
הזמן
לפרוח

סטנד שולחני 

ZH002848 ו  מק"ט ZH002846 22 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד שולחני עם 3 פרלינים ו-12 סוכריות יהלום

30 ש"ח  ו  מק"ט ZH002774  ו  מק"ט 
ZH002772

מידת הסטנד 8×10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע 
בצבעים שונים לפי הקיים במלא, כלי הכתיבה 

המצורפים בתמונה להמחשה בלבד 

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

תודה על 
שנה

נפלאה

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

עופו
על

עצמיכם

תודה על
שנה 

נפלאה

תודה על 
שנה נפלאה
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 24

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

קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
מידת המארז: 16x15.5x10, תכולת הקנקן 1100 מ"ל
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004044 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

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

ZH004002 67 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004032 40 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004039 30 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003896 :25 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 25

בקבוק חליטה ומארז עם 5 עוגיות
ZH002684 45 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק חליטה
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
ZH002681 30 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק חליטה, חליטת צמחים, מקלות 
קנמון ומארז עם 5 עוגיות

ZH002683 55 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק חליטה וחליטת פירות
חליטה אחת בהתאם לקיים במלאי
 ZH002682 42 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק חליטה עם כרית חימום
 מידת הכרית 17×21 ס”מ

)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

 ZH002731 57 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ, 
תכולה 400 מל'

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 26

מעמד לנייד ולכלי כתיבה
מעמד פלסטיק, האביזרים להמחשה בלבד, 
מגיע במיקס צבעים

  ZH004162 10 ש"ח  ו  מק"ט

מעמד לנייד ולכלי כתיבה
מעמד פלסטיק, האביזרים להמחשה בלבד, מגיע במיקס צבעים

  ZH003781 16 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 27

דברים
  שצריך לזכור...

לוח מחיק מתמגנט מאלומיניום עם טוש מתמגנט
15x20 :מידות

  ZH003761 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם קריקטורהדגם זכרונותדגם העצמה

דברים
שצריך לזכור...

דברים
שצריך לזכור...

דגם רטרודגם גולדהדגם שאקטי

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל

 ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט
התרמוס מגיע באריזת קרטון לבן

תוספת לאירוז בצלופן 2 ש"ח

התרמוסים חוזרים למלאי בתחילת יולי
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 עמ' 28

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

זרעים לשתילה 
     ZH004222 :מחיר: 9 ש"ח / מק"ט
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 עמ' 29

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות 
יהלום בקופסת קראפט ותחתית אחת מעץ 

ZH002538 :מחיר: 34 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות 
יהלום בקופסת קראפט

    ZH002536 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות 
יהלום ותחתית אחת מעץ

    ZH002537 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט

גודל קופסא 12.5×10 ס"מ, לבחירה 1 תחתית 
מתוך 2, מידת התחתית 9×9 ס"מ

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט, תחתית אחת מעץ לבחירה

ZH002491 :מחיר: 34 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום, 2 תחתיות מעץ לבחירה 

     ZH002392 :מחיר: 35 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום, תחתית אחת מעץ לבחירה

    ZH002540 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט

    ZH002492 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט

מידת התחתית 9×9 ס"מ, גודל קופסא 12.5×10 ס"מ, ספל אחד לבחירה

דגם שאקטי

דגם מלכה
דגם כנפיים

דגם מצנח
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 עמ' 30

דגם מלכה

דגם מצנח

דגם כנפיים

דגם מורה

ספל מעוצב )ספל אחד לבחירה(
תוספת של 2 ש"ח לאריזה בצלופן
  ZH002533 :מחיר: 13 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב לבחירה עם כ-20 סוכריות יהלום
  ZH002534 :מחיר: 17 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום
 ZH002535 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, 
מקלות קינמון ו-3 פרלינים

הספלים מגיעים במבחר צבעים ובכיתובים 

שונים ע"פ הקיים במלאי

 ZH01494 30 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 31

פחית עם 5 פרלינים
גודל הפחית 8x7.5 ס"מ

ZH002404 16 ש"ח  ו  מק"ט
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

פחית עם 25 סוכריות יהלום
גודל פחית 8x7.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
  ZH002403 ,ZH001932  :מחיר: 12 ש"ח   ו  מק"ט

פחית עם 50 סוכריות יהלום
מידת הפחית 8.5x8.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
 ZH002353 :מחיר: 18 ש"ח   ו  מק"ט

פחית במילוי בוטנים\צימוקים\חמוציות בציפוי שוקולד 70 גר
גודל הפחית 8.5x8 ס"מ, תוספת 2 שח לאריזת צלופן
 ZH003190 18 ש"ח  ו  מק"ט

דגם חינוך

פחית עם 10 פרלינים
גודל הפחית 8.5x8.5 ס"מ

ZH002405 25 ש"ח  ו  מק"ט
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
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 עמ' 32

ערכת מגנטים
מכילה 9 מגנטים מאויירים, ניתן למתג רק מגנט אחד,

המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, הקופסא: 8x8 ס"מ

תוספת של 2 ש"ח לאריזת צלופן

 www.ZIPORHANEFESH.co.il  קיימים דגמים נוספים באתר

ערכת מגנטים בנושא חינוך
ZH001846 12 ש"ח   ו   מק"ט

למתנות נוספות

ערכת מגנטים
ZH001844 12 ש"ח   ו   מק"ט

דגם רטרו נשיםדגם שאקטי
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 עמ' 33

דגם טבע

כוס טרמית עם 6 סוכריות דבש 
 ZH002667 25 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית עם 5 פרלינים

 ZH002668 30 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

דגם העצמהדגם גרפיטי

Life דגם

כוס טרמית עם 5 עוגיות לוטוס במארז
 ZH002669 30 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית
 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

כוס טרמית

 ZH002703 20 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
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 עמ' 34

דגם רטרו

דגם קריקטורה

דגם פתגמים

דגם וינטג'
the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

4 תחתיות לתה/קפה בשקית אורגנזה )מתוך הקיים במלאי(
   ZH000046 :מחיר: 8 ש"ח   ו  מק"ט

2 תחתיות בשקית אורגנזה
ZH000003 :מחיר: 6 ש"ח   ו  מק"ט

גודל תחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

תחתיות קרטון

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 35

2 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
 ZH002547 :מחיר: 15 ש"ח  ו דגם חינוך   ו  מק"ט
ZH002389 :דגם שאקטי ורטרו נשים   ו  מק"ט
 ZH002473 :דגמים נוספים   ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
  ZH002390 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט
  ZH002183 :דגמים נוספים   ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ  עם איורים במארז פח
ZH01533 40 ש"ח  ו  מק"ט 

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

לבחירה מתוך 9, מידת התחתית 9×9 ס"מ

דגם חינוך

דגם שאקטי

דגם רטרו נשים

תחתיות עץ
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 עמ' 36

2 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

ZH002473 15 ש"ח  ו  מק"ט
  ZH002549 דגם חינוך  ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ בשקית אורגנזה

 ZH002183 30 ש"ח  ו  מק"ט
  ZH002550 דגם חינוך  ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ במארז פח מעוצב

  ZH001060 40 ש"ח  ו  מק"ט
  ZH002548 דגם חינוך  ו  מק"ט

גודל תחתית 9×9 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

רוב בני האדם
נכשלו לא בגלל שכיוונו 
גבוה ופספסו, אלא בגלל
שכיוונו נמוך ופגעו! 

דגם וינטג'
דגם העצמה

דגם פתגמים

דגם חינוך

דגם קריקטורה

תחתיות עץ
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 עמ' 37

ZH003853 דגם קריקטורה  ו  מק"ט

מארז עם 9 מגנטים בקופסא
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

      ZH001843 ו  דגם העצמה ZH002036 12 ש"ח  ו  דגם קריקטורה
2 מגנטים בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

  ZH002623 ו  דגם העצמה ZH002622 5 ש"ח  ו  דגם קריקטורה
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

ZH003852 דגם העצמה  ו  מק"ט

9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
10 ש"ח 
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 עמ' 38

ZH003851 דגם השראה  ו  מק"ט

9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
10 ש"ח 

מארז עם 9 מגנטים
)תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן(

    ZH001847 ו  דגם השראה    ZH003038 12 ש"ח  ו  דגם זכרונות
 2 מגנטים בשקית אורגנזה )מעורב מכל הדגמים(

  ZH000363 ו דגם השראה  ZH003056 5 ש"ח  ו  דגם זכרונות
מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

ניתן למתג רק מגנט אחד, המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

 ZH003855 דגם זכרונות  ו  מק"ט
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 עמ' 39

ZH003854 ו  מק"ט  Life דגם

דגם גרפיטי

דגם קקטוסים
9 מגנטים על קרטון עטוף בצלופן
10 ש"ח   
מידת המגנטים 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

מארז עם 9 מגנטים

  ZH003265 ו  קקטוסים ZH002690 12 ש"ח  ו   גרפיטי
2 מגנטים דגם גרפיטי )מעורב מכל הדגמים(

ZH002695 5 ש"ח  ו  מק"ט
מידת המארז 8x8 ס"מ, מידת המגנטים 6x6 ס"מ

עובי המגנט 0.4 מ"מ
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 עמ' 40

אורגינייזר מבטון עם  סקולנט 
כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה 

בלבד למעט העציץ 
    ZH002672 35 ש"ח  ו  מק"ט

מידות האורגינייזר 7x7x21 ס"מ
צבע האורגינייזר בהתאם לקיים במלאי

סקולנט בהתאם לקיים במלאי

סטנד שולחני מבטון עם שעם
 מידת הסטנד 8x6x17 ס"מ
הסטנד מגיע בצבעים שונים,
הפרטים המצורפים להמחשה בלבד

 ZH003034 25 ש"ח  ו  מק"ט

 אורגינייזר מבטון
 כל הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד
    ZH002671 ש"ח  ו  מק"ט 25
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 עמ' 41

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם העצמה
 ZH002675 32 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם זכרונות
 ZH003189 32 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים

 ZH002704 32 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

 ZH002703 20 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הכוס 20x6.5 ס"מ
מידת המארז 8x8 ס"מ

מידת המגנטים 6x6 ס"מ
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 עמ' 42

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH01536 14 ש"ח  ו  מק"ט

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH01537 14 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד עפרונות  מידת הסטנד:  11x10x5.5 ס"מ
  ZH01528 ו  מק"ט  ZH000594 22 ש"ח  ו  מק"ט

ZH000064 מק"ט

דגם זכרונות דגם חינוך דגם שאקטי דגם רטרו דגם העצמה דגם גולדה
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 עמ' 43

פד לעכבר
מידה: 19x23 ס"מ

 ZH002865 20 ש"ח  ו  מק"ט

5 פרלינים בקופסא מאויירת
ZH000050 10 ש"ח  ו  מק"ט
סוכריות יהלום בקופסה מעוצבת
 ZH000056 6 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 8x7x5.5 ס"מ
אריזת צלופן בתוספת 2 ש"ח

עץ מתמגנט עם מגנטים בצורת ציפורים
 ZH000892 28 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 44

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט
 ו-4 פרלינים

ZH001708 42 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד שולחני מעץ

ZH001709 25 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט

ZH001710 35 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ,
עציצים לפי הקיים במלאי

ספל וינטג' ו-4 תחתיות לתה/קפה

 ZH001228 20 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' ו-2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי 

 ZH000362 15 ש"ח  ו  מק"ט
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים ע"פ הקיים במלאי(

מידת התחתיות: 9×9 ס"מ,  )מתוך הקיים במלאי(
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

 סטנד שולחני מעץ
מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ
ZH002396 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם זכרונות
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 עמ' 45

דגם שאקטי

דגם רטרו

קופסא לדפי ממו
מגיעה באריזת קרטון, תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
גודל 11x11 ס"מ

ZH002882 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות עם פנקס בשקית אורגנזה
 8x6.5 7 ס"מ, לבx7 מידת המחזיקים:  פרח 

ס"מ, חמסה 9x6 ס"מ

  ZH002680 מחיר מבצע 5 ש"ח  ו  מק"ט

מסכת בד
2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

ZH003901 מחיר 10 ש"ח  ו  מק"ט

ֹום ְללא ִחּיּוך הּוא יֹום ְמֻבְזָבז
י

ַרק ְבִריאּות

ׁ

רַק בְּרִיאוּת

 לאהוב
להרגיש, להנות,

רַק בְּרִיאוּת
את הרגע לפני שיחלוף

חיות 

ל
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 עמ' 46

פנקס ממוחזר עם עט
פנקס A6 עם כריכה קשה,  סגר גומי, 60 דף שורה, 

נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף, באריזת קרטון לבנה.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי

ZH003782 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגם רטרו נשים

דגם וינטג' מחיר מבצע 8 ש"ח
עד גמר המלאי

דגם העצמה מחיר מבצע 8 ש"ח
עד גמר המלאי

ZH000103 מק"ט

דגם חינוך
   ZH01535 10 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 47

דגם שאקטי
ZH01534 10 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים  במחיר מבצע 8 ש"ח
עד גמר המלאי

פנקס ממוחזר עם עט
פנקס A6 עם כריכה קשה,  סגר גומי, 60 דף שורה, 

נייר ממוחזר 80 גרם, עט מצורף, באריזת קרטון לבנה.
מידה: 10×15 ס”מ, צבעים לפי הקיים במלאי

ZH01534 דגם שאקטי 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003596 דגם גולדה 10 ש"ח  ו  מק"ט

לדגמים המסומנים מחיר מבצע 8 שח עד גמר המלאי

דגם גולדה
ZH003596 10 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 48

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת ארוז בשקית אורגנזה
רוחב כ-7 ס"מ

ZH003785 ו  לייף ZH002011 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001999 ו  שאקטי ZH001600 העצמה

  ZH003592 ו גולדה  ZH003054  זכרונות

מחזיק מפתחות מעץ עם שרוך וחרוז אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ
סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

ZH003784  ו  לייף  ZH003594 ו גולדה ZH001090 מחיר 13 ש"ח  ו מק"ט
ZH002542 ו שאקטי ZH001907 ו  העצמה ZH003052 זכרונות

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזיםאורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ
סרטי העור מגיעים בהתאם לצבעים הקיימים במלאי

20 ש"ח  ו  מק"ט ZH01306  ו  שאקטי ZH002248  ו  
לייף  ZH003783  ו  העצמה  ZH001906  ו

ZH003595  ו  גולדה  ZH003053 זכרונות

ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד
כל מחזיק ארוז בשקית אורגנזה

www.zih.co.il דגמים נוספים ניתן לראות באתר
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 עמ' 49

דגם משפטי השראה 
מחיר: 17 ש"ח

  ZH000203 :מק"ט

דגם העצמה 
מחיר: 17 ש"ח

 ZH000203 :מק"ט

5 נפוליטנים באריזת קרטון
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪ 

מחיר: 14 ש"ח

 ZH002760 :מק"ט

דגם שאקטי 
מחיר: 17 ש"ח

 ZH000203 :מק"ט

מארז קרטון עם 5 נפוליטנים 
באריזת צלופן

מידת הנפוליטן: 3.4×3.5 ס"מ, מידת 
המארז: 6.7×20 ס"מ

3 נפוליטנים בשקית אורגנזה
מידת הנפוליטן: 3.4×3.5 ס"מ
 ZH001555 7.5 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 50

מארז שוקולד בטעמים שונים: צימוקים\חמוציות\
בוטנים בציפוי שוקולד\פרלינים
  ZH002864 10 ש"ח  ו  מק"ט
משקל 70 גרם, לפי הקיים במלאי

תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

דגם העצמה

דגם חינוך

דגם רטרו דגם שאקטי

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז
תוספת 2 שח לאריזת צלופן

ZH003191 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם חינוך

דגם העצמה

דגם זכרונות

דגם שאקטי
מארז שוקולד מעוצב בטעמים שונים: צימוקים\

חמוציות\בוטנים\פרלינים בציפוי שוקולד
 ZH003192 12 ש"ח  ו  מק"ט

Life דגם
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 עמ' 51

קופסא מעוצבת
עם עדשי שוקולד

מידה: 8x5 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000004 10 ש"ח  ו  מק"ט

קופסת פרפר מעוצבת
ZH000043 במילוי 5 פרלינים  ו  10 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת פרפר עם כ-25 סוכריות יהלום
ZH002539 ו  מק"ט  ZH000036 8 ש"ח  ו  מק"ט
מידה: 7x11.5 ס”מ

מחברת ופנקס פרחים וחיוכים
מחברת 9×18 ס"מ, פנקס 6.5×8.5 ס"מ
ZH003602 מחיר מבצע 10 ש"ח ו מק"ט

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מחיר מבצע 9 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
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 עמ' 52

עציץ פלסטיק עם אדמה באריזת יוטה ומעטפה עם 
שקית זרעים
זרעים לפי הקיים במלאי, גובה עציץ 12 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
    ZH002187 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים ו-2 מגנטים
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
      ZH002186 :מחיר: 9 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
      ZH002185 :מחיר: 7 ש"ח  ו  מק"ט

העציץ עם הצמח להמחשה בלבד
מידת המגנט 6×6 ס"מ, מידת המעטפה 11×9 ס"מ
זרעים לפי הקיים במלאי

פחית אחת עם 5 פרלינים
  ZH001664 15 ש"ח  ו  מק"ט
פחית אחת עם 4 פרלינים
  ZH002603 13 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 20-25 סוכריות יהלום
   ZH001848 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפחית: 6.5x7 ס"מ, תוספת של 2 לאריזת צלופן

דגם גרפיטי

 85x50 מגבת פנים
עם פרח סבון ריחני
 ZH000106 20 ש"ח  ו  מק"ט

מגבת פנים 50×85 ס”מ
 עם 2 פרחי סבון ריחניים
 ZH000146 28 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 53

קרם ידיים 
  ZH001556 16 ש"ח  ו  מק"ט

סבון בניחוח פירותי מסייע בשמירת לחות העור 
ZH001559   12 ש"ח  ו  מק"ט

סבון לב בניחוח פירותי מסייע בשמירת לחות 
העור בקופסא מעוצבת 

  ZH001558 12 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 54

תיק בד כותנה
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

41x36 ס"מ

ZH003194 17 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

תיק מעוצב
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

life דגם
דגם רטרו

דגם העצמה

דגם שאקטידגם זכרונות

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

ZH003217 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

life דגם

דגם זכרונות
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 עמ' 55

TimeOut – ערכת כושר ביתית לכל המשפחה
ערכת ספורט אישית, רצועת מתיחה “X”, חבל קפיצה, קפיץ יד, תיק 

נשיאה, חוברת הדרכה

 ZH004607 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

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

חבל קפיצה – ג’אמפ
ZH004609 12 ש"ח  ו  מק"ט

IO Pull – גומיות כושר 
ZH004608 20 ש"ח  ו  מק"ט

מזרון יוגה – נמסטה
מזרן ספורט ויוגה באיכות הגבוהה ביותר.
עשוי P.V.C, עובי 4 מ”מ, עמיד במיוחד, ללא פטאלאטים, בתקן 
אירופאי RoHS, מתאים לפילאטיס ולפעילות גופנית.
המזרון דחוס על מנת לאפשר חיכוך גבוה ללא שחיקה.
בעל אחיזה מעולה לריצפה ולמניעת החלקה. יציבות המתאמן 
מובטחת גם בתנאי הזעה. ניתן לשטוף במים ואף לכבס במכונה 
ללא סחיטה וללא נוזל כביסה. כולל רצועת נשיאה נוחה לכתף.
מידות המוצר: 183.00x61.00x0.40 ס”מ.

 ZH004606 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

כוס אישית לסלט
כוס אישית לסלט הכוללת: מזלג וקופסא 

לרוטב או תבלינים 
ZH001043 13 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-teachers
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן
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 עמ' 56

פנמה – צידנית שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 3 ליטר

מידות המוצר: 8×23×16 ס”מ
2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003893 16 ש"ח   ו  מק"ט

תיק צד אישי קטן – קלוטן
תיק צד אישי קטן ונח מאד לנסיעות ולכל שימוש אישי.
תא קידמי עם רוכסן.
תא מרכזי עם תאים לאירגון נוח.
תא לאיחסון סוללה ניידת וטלפון.
רצועת כתף עבה ונוחה.
מידות: 17.00×22.00×4.00 ס”מ

ZH004610 מחיר 30 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
ZH004611 46 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004605 30 ש"ח  ו  מק"ט

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

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

ZH004604 50 ש"ח   ו  מק"ט
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 עמ' 57

צידנית אוכל עם קרחונים – וישי
צידנית אוכל מבד קורדורה, נפח 12.0 ליטר, עם 2 דפי קרחונים 

בדפנות. ניתן לקפל ולהכניס למקפיא, הוציאו לאחר הקפאה.
האוכל ישאר טרי וקריר מעל 8 שעות.

פטנט עולמי מסידרת  CoolHeat.שתי ידית אחיזה.
פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא.

ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון, ניתנת לניקוי בקלות.
מידות:22.00×23.50×28.00 ס”מ

ZH004585 מחיר 35 ש"ח  /  מק"ט

מדיסון – צידנית אוכל שומרת חום קור
מבד קורדורה, נפח 6 ליטר
מידות המוצר: 22x22x14 ס”מ
2 ש”ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH003894 18 ש"ח   ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 58

צידנית אישית
מידה 15x15x20 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

 ZH004473 14 ש"ח  ו  מק"ט

דגם רטרו-1
דגם גולדה-1

דגם גולדה-2

דגם שאקטי-1

דגם שאקטי-2
דגם שאקטי-3

ציפית לכרית
גודל 70x50 ס"מ
הציפית מגיעה ללא כרית
ZH004356 :מחיר: 28 ש"ח / מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 59

בקבוק שתיה מאלומיניום עם פיה נשלפת
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
  ZH002400 :מחיר: 19 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת אוכל 2 תאים 
לשימוש במיקרוגל

 ZH001809 22 ש"ח  ו  מק"ט
תיק צבעוני מתקפל רב שימושי

מידות: 13x36x46 ס"מ
תוספת של 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001044 16 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 60

צידנית אישית דגם קליפסו מבודדת חום/קור 
מבד קורדורה וידית נשיאה

צבעים לפי הקיים במלאי
מידות: 14x22x25 ס”מ

ZH000169 25 ש"ח  ו  מק"ט

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

צבעים לפי הקיים במלאי
  ZH001806 20 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית אישית עם ידית ורצועת נשיאה
3 ליטר, 14x4x20 ס"מ

ZH001771 16 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 61

"אייסטון" צידנית אישית מאריג 
איכותי דו גווני וקורדורה

מבודדת חום/קור עם רצועת נשיאה
22x16x15.5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן
ZH003772 10 ש"ח   ו  מק"ט

מגבת חוף עגולה ענקית
מועצבת עם פרנזים
עשויה בד מיקרופייבר רך ונעים
280 גרם, קוטר 150 ס”מ
2 ש"ח תוספת לאירוז בצלופן
ZH003105 39 ש"ח   ו  מק"ט

מטקות שהן גם לוח משחק

 ZH000175 :25 ש"ח   ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 62

מנורת )יו אס בי( בעלת תאורה חזקה במיוחד, גמישה

15 ס”מ

תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002560 4 ש"ח  ו  מק"ט

קונקטור - כבל טעינה משולב המתאים למגוון הסמארטפונים 
והטאבלטים באריזת מבחנה שקופה עם בסיס סיליקון
מידות: 10X3.2X3.2 ס”מ, תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002564 מחזיק מפתחות מתכת בצורת כף 9 ש"ח  ו  מק"ט
רגל "כל מסע מתחיל…"

 ZH001897 10 ש"ח  ו  מק"ט
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לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 
טל. 04-8699862 www.ziporhanefesh.co.ilיוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת
פרטים     

לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לבתי ספר 400 ש"ח מפריט   •   מחירים בתוקף עד 12.2021

 עמ' 63

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  052-4364946 אילנה
shoss@zih.co.il   052-4363480 שוש
sigal@zih.co.il  054-2912323 סיגל

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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