
המחירים בתוקף עד 5.2020

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

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

קטלוג מתנות 2019

ליום המורה
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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 לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 2

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 45 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 55 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
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 עמ' 3

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

תרמוס 450 מ"ל וכירבולית
מידת הכירבולית 127×152 ס"מ
הכירבולית מגיעה בצבעים ובדגמים שונים
לפי הקיים במלאי

ZH003444 50 ש"ח  ו  מק"ט

התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי
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 עמ' 4

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'
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 עמ' 5

  2 ספלי וינטג' עם קנקן לחליטה 
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים 
ובכיתובים שונים
הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים מונחים 
מעליו ועטופים בצלופן

 ZH003453 55 ש"ח ו מק"ט

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, קנקן לחליטה וכרית חימום
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים 

ובכיתובים שונים
הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים מונחים 

מעליו ועטופים בצלופן

 ZH003493 75 ש"ח ו מק"ט
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 עמ' 6

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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 עמ' 7

דגם זכרונות דגם העצמה דגם רטרו

מחברת מעוצבת עם כריכה קשה
 דפי פנים חלקים
מידות 22x15.5 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH003180 16 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם חינוך

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
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 עמ' 8

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
מחברת חלון עם שורות

 מידות 10.5x14 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002756 10 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 9

כרית חימום
גודל הכרית 19x19 ס"מ, ניתן למתג את הכרית 

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

ZH003456 25 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003490 ו  מק"ט  ZH003439 מק"ט

כרית חימום
מידה: 17×21 ס”מ

 ZH000095 25 ש"ח  ו  מק"ט
מתנה מפנקת במיוחד – כרית חימום/
קירור בצרוף פרלינים

ZH000159 :30 ש"ח  ו  מק"ט
)הבדים בהתאם למלאי הקיים(

חמצוואר - כובע פליז דו צדדי, 
מתאים כמחמם צוואר או כובע

 ZH000040 :12 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 10

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' 11

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

ZH002404 16 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 25 סוכריות יהלום

גודל הפחית 8x7.5 ס"מ
ZH002403 12 ש"ח  ו  מק"ט

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
פחית עם 25 סוכריות יהלום
גודל פחית 8x7.5 ס"מ, אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

  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' 12

דגם מלכה

דגם מצנח

דגם כנפיים

דגם מורה

ספל שאקטי )דגם אחד לבחירה(
תוספת של 2 ש"ח לאריזה בצלופן

  ZH002533 :מחיר: 13 ש"ח   ו  מק"ט

ספל עם כ-20 סוכריות יהלום

  ZH002534 :מחיר: 17 ש"ח   ו  מק"ט

ספל עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום

 ZH002535 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

ערכת מגנטים דגם נשים
ZH001844 10 ש"ח   ו   מק"ט

ערכת מגנטים דגם שאקטי

ZH001844 10 ש"ח   ו   מק"ט

ערכת מגנטים דגם קקטוסים

ZH003265 10 ש"ח   ו   מק"ט
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המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 13

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

ZH001847 משפטי השראה   ו   מק"ט

ערכת מגנטים העצמה

 ZH001843 10 ש"ח   ו   מק"ט
ערכה בנושא חינוך

ZH001846 10 ש"ח   ו   מק"ט

ערכת מגנטים לחיים מאושרים

ZH002036 10 ש"ח   ו   מק"ט

למתנות נוספות

ערכת מגנטים דגם זכרונות
ZH003038 10 ש"ח   ו   מק"ט
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 עמ' 14

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 25 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 15

עציץ מבטון עם צמח סקולנט
מידת העציץ 27x9 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים 
במלאי, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

    ZH001733 35 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
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 עמ' 16

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

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

עציץ מבטון עם צמח סקולנט

  ZH001732 28 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 17

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 20 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם אדמה ושקית זרעים
 מידת העציץ 8×25 ס"מ, זרעים לפי הקיים במלאי,
העציץ מגיע בגוונים שונים לפי הקיים במלאי
הצמח להמחשה בלבד

  ZH002733 30 ש"ח  ו  מק"ט

פלפלנענע
חריף

עגבניות
שרי
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 עמ' 18

כוס טרמית
מידת הכוס 20x6.5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם תפוחרגע חם ומפנקדגם גרפיטיתעשו רק מה שאתם אוהבים דגם זכרונות

דגם רטרו נשים רגעים קטנים של אושרדגם אביב דגם העצמהדגם טבע
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 עמ' 19

דגם תפוחדגם טבע

דגם העצמהדגם גרפיטי

כוס טרמית עם 5 פרלינים ללא המארז

 ZH002668 30 ש"ח  ו  מק"ט
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' 20

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 הספל 20x6.5 ס"מ
מידת המארז 8x8 ס"מ

מידת המגנטים 6x6 ס"מ
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 עמ' 21

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
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 עמ' 22

2 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה

ZH002389 :מחיר: 15 ש"ח דגם שאקטי   ו  מק"ט

ZH002547 :דגם חינוך   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
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 עמ' 23

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 רטרו

דגם חינוך

דגם קריקטורה
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 עמ' 24

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
2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'

 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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המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 25

ספל עם חליטת צמחים, ו-5 פרלינים 
במארז קרטון מעוצב
מידת הקופסא: 10.5×10.5×5.5 ס"מ

  ZH001687 :40 ש"ח   ו  מק"ט

ספל קפה וינטג' עם שקית קפה טסטר צ'ויס 
אישית, מאפיין ו-3 פרלינים

  ZH000792 :20 ש"ח   ו  מק"ט

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מכל


ה-

שעון שולחני מבטון במארז קרטון
גודל המארז 17x16x10, מידת שעון 16.5x15 ס"מ

 ZH003411 40 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 26

פנקס מנייר ממוחזר עם עט מידה: 10x15 ס”מ
צבע הפנקס בהתאם לקיים במלאי

ZH000103 10 ש"ח  ו  מק"ט

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 וינטג

דגם פתגמים

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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 עמ' 27

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

ZH000594 22 ש"ח  ו  מק"ט
ZH000064 22 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונותדגם חינוךדגם שאקטידגם העצמה
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 עמ' 28

ה ִפלָּ ה ]*ְיהָֹוה[ ׁשֹוֵמַע תְּ
ָּ ָּרּוְך ַאת ָּה. ב ָּה ְוַתֲחנּון ָאת ְִּפל ׁשֹוֵמַע ת

ֵאל 
כִּי 

ּו, 
ֵנינ

ֲחנּו
 תַּ

קֹול

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ְוִתשְׁ ְֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים בְּ ְִּתַרגְּׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְוִתת ְֻּרָענֻּיֹות ַהמ יֵני פ

ל ִמ
ִמכָּ

ְך, ּו
ֶֶּר ד

 בַּ
ֵרב

אֹו
ב ְו

אוֵֹי
ל-

ף כָּ
ִמכַּ

ֵלנּו 
י לֹום( ְוַתצִּ ְִּסְמֵכנּו ְלשָׁלֹום, ְוַתגִּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלשָׁלֹום, )אם חוזר באותו יום מוסיף: ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ ם, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁלֹום, ְות

ֵכנּו ְלשָׁלֹו
ֹוִלי

נּו שֶּׁת
ֵתי

בֹו
 ֲא

ֵהי
אלֹ

ֵו ּו 
ֵהינ

ֱאלֹ
ה 

הָֹו
ָך ְי

ָפֶני
ִמְל

צוֹן 
 :ְיִהי ָר

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים

אורך 16-18 ס"מ רוחב כ-7 ס"מ

ZH001906 ו  מק"ט  ZH003053 ו  מק"ט  ZH01306 20 ש"ח ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז, חוט עור בהתאם לקיים במלאי

ZH002542 ו שאקטי ZH001907 ו  העצמה ZH003052 ו  זכרונות ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם טבעת
)רוחב כ-7 ס"מ(

 ZH002011 10 ש"ח  ו  מק"ט
ZH001600 דגם העצמה  ו  מק"ט

ZH001999 דגם שאקטי  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ – דגם 
זכרונות. גודל 6×6 ס"מ
מחיר 10 ש"ח 

ZH003054 ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס דגמים 
של סדרה אחת

או דגם אחד בלבד
כל מחזיק ארוז בשקית 

אורגנזה
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לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 29

שמיכת פליז איכותית, ספל וינטג' צבעוני עם 
שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, 2 עוגיות לוטוס

 ZH000989 :45 ש"ח   ו  מק"ט
שמיכת פליז איכותית וספל וינטג' צבעוני במילוי 

מאפין, שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, 4 פרלינים

 ZH01284 :50 ש"ח   ו  מק"ט
מידה השמיכה: 130×170

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
גודל התחתיות 9x9 ס"מ, תחתיות בהתאם לקיים במלאי,

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל צבעוני עם תחתית אחת

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

ZH002399 20 ש"ח  ו  מק"ט 
מארז מעוצב עם ספל צבעוני ותחתית אחת 

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

ZH002541 23 ש"ח  ו  מק"ט
מארז מעוצב מקרטון עם ספל חליטת 

צמחים ו-4 תחתיות

ZH000958 30 ש"ח  ו  מק"ט

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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לחץ כאן

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 30

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

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

שמיכת פליז איכותית 250 גר'
 130x170 :מידה

 ZH000026 :28 ש"ח ו  מק"ט

שמיכת פליז רכה עם פסים עדינים

130x170 :מידה

 ZH000210 :40 ש"ח  ו  מק"ט

שמיכת טלוויזיה מפנקת עשויה שכבת 
קורל פליז ושכבה שניה עשויה צמר
120x157 ס"מ

ZH01364 :58 ש"ח ו  מק"ט 

השמיכה קיימת בצבע לבן בלבד

שמיכה מפנקת עם שרוולים

ZH000249 :50 ש"ח ו  מק"ט
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 עמ' 32

פינוק חם ליום קר
קערת מרק עם חוברת מתכוני מרקים

 ZH001030 30 ש"ח  ו  מק"ט

רגעים חמים לימים קרים
קערת מרק עם שקית מרק אישית

ZH001029 20 ש"ח  ו  מק"ט

הקערות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

שמיכת פליז רכה עם פסים עדינים, 
מרקייה אישית, 5 פרלינים
130x170 :מידת השמיכה

 ZH001051 60 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 33

כוס אישית לסלט
כוס אישית לסלט הכוללת: מזלג וקופסא 

לרוטב או תבלינים 

ZH001043 13 ש"ח  ו  מק"ט

אוזניות במארז חיוך עם ראש שערות
לניקוי מסכים, רמקולים, מכשירי רדיו ואזניות

ZH001884 15 ש"ח  ו  מק"ט

מחזיק מפתחות מתכת בצורת כף 
רגל "כל מסע מתחיל…"

 ZH001897 10 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

המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 34

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

15 ס”מ

תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002560 4 ש"ח  ו  מק"ט

אוזניות קומפקטיות במארז מבחנה 
שקופה עם מכסה סיליקון ושאקל לתלייה 
על תיקים וחגורות
מידות: 11x3x3 ס”מ
תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002565 9 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 9 ש"ח  ו  מק"ט

"פופ טופ" עט פלסטיק קומי עם שיער לניקוי מסכי 
מגע + כרית טאץ עטי 
תוספת של 2 לאריזת צלופן

ZH002563 5 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים אינם כוללים מע"מ   •   מינימום הזמנה לפריט 400 ש"ח   •   מחירים בתוקף עד 5.2020

 עמ' 35

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

האסקי - צידנית מאריג אלבד ממוחזר עם 
פנים כסף שומר חום/קור ורצועת נסיעה

28x21x15 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

ZH001946 9.50 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
קיימת בצבע לבן בלבד
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 עמ' 36

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' 37

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' 38

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 13 ש"ח  ו  מק"ט
מארז שוקולד בטעמים שונים

גודל מארז 9x16 ס"מ, סוגי שוקולד בהתאם לקיים במלאי,
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

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
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 עמ' 39

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 גרפיטידגם זית

 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' 40

קופסא מעוצבת
עם עדשי שוקולד
מידה: 8x5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000004 10 ש"ח  ו  מק"ט

חפיסת שוקולד 100 גר' בעטיפה מעוצבת
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000058 ו  מק"ט ZH01529 12 ש"ח  ו  מק"ט

דגם פתגמים

דגם שאקטי

מכלדגם העצמה
!-ה

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

מכל
!-ה
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 עמ' 41

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' 42

מטרייה מתקפלת 21 אינץ'

ZH01285 15 ש"ח  ו  מק"ט

מטרייה עם מוט עץ 21 אינץ'

 ZH000042 :ללא אריזת צלופן(  ו  15 ש"ח   ו  מק"ט(

מטרייה מתהפכת 23 אינץ'

ZH002753 37 ש"ח  ו  מק"ט
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 עמ' 43

תיק ניילון
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

תיק בד כותנה
תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן
41x36 ס"מ

ZH003194 17 ש"ח  ו  מק"ט

מגבת גוף, עשוייה בד מיקרופייבר בעל כושר ספיגה גבוה
עם הדפס בראש המגבת המגבת מגיעה ארוזה בצלופן

75x124 ס"מ

ZH003217 30 ש"ח  ו  מק"ט

דגם העצמה

דגם שאקטי

דגם זכרונות
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 עמ' 44

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 עד גמר המלאי
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 עמ' 45

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

מבצעים חמים
המבצעים בתוקף עד גמר המלאי
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 עמ' 46

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך?
לפי מינימום של 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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