
2022 קטלוג

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 1.2.22יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

המתנות מעוצבות ומיוצרות על ידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 2

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004227 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004218 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 3

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

     ZH004226 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

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: 54 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 4

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

צמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004208 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

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



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 5

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004209 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 6

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

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



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 7

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004214 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט

רקפת בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004211 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

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

דקל בעציץ בטון דמוי שק

     ZH004210 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 8

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

שתיל זית בעציץ בטון דמוי שק עם שקית כותנה המכילה 350 גר' 
פירות יבשים
גודל השקית 24x17 ס"מ
מידת העציץ ללא הצמח כ-18x22 ס"מ
מינמום להזמנה 50 יחידות

ZH000793 :מחיר: 98 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 9

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי
הסקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

סטנד שולחני מבטון עם 100 גרם פירות יבשים
גודל הסטנד 8×10 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
כלי הכתיבה המצורפים בתמונה להמחשה בלבד

 ZH002801 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

עופו
על

עצמיכם



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 10

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

 ZH001725 16 ש"ח  ו  מק"ט 
)הפחית אינה מגיעה עם הצמח אלא עם אדמה וזרעים(
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 מבטון עם סקולנט בצרוף קופסא מעוצבת לטו בשבט
עם 100 גר' פירות יבשים  

מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים,
הסקולנט לפי הקיים במלאי, מידת הקופסא  7x7x5 ס"מ

ZH004923 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 11

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

עציץ אובלי מבטון עם סקולנט ו-100 פירות 
יבשים במארז קרטון  
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע 
בצבעים שונים, הסקולנט לפי הקיים במלאי, 
מידות המארז 7x5x5 ס"מ

 ZH002798 48 ש"ח  ו  מק"ט

סטנד אובלי מבטון לעציץ וקופסת מגנטים
עם 9 מגנטים העצמה

    ZH003281 42 ש"ח  ו  מק"ט
סטנד אובלי מבטון עם סקולנט

ZH003049 33 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסטנד 13x12x5.5 ס"מ, הסטנד מגיע 

בצבעים שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי
קופסת המגנטים 8x8 ס"מ, מגנטים 6x6 ס"מ

דגמים נוספים לבחירה:

 עשו רק מה
 שאתם
אוהבים

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

עופו
על

עצמיכם



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 12

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 13

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

תרמוס וסקולנט בעציץ עץ

   ZH004503 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וסקולנט בעציץ עץ

   ZH004504 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

2 כוסות קפה מעוצבות וסקולנט בעציץ עץ

 ZH004501 :מחיר: 59 ש"ח / מק"ט

4 כוסות קפה מעוצבות וסקולנט בעציץ עץ

     ZH004502 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

מידת העציץ ללא הצמח 20x10 ס"מ,
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

בקבוקי החליטה והתרמוסים מגיעים בגוונים 
שונים בהתאם לקיים במלאי, הכוסות מגיעות 

בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 14

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אסף - ראנר וסקולנט בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,

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

גודל הראנר 50x24 ס"מ

   ZH004790 :מחיר: 63 ש"ח / מק"ט

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

   ZH004788 :מארז איתי: 53 ש"ח / מק"ט

דגם העצמה
Lifeרגעים קטנים של אושר

כוס טרמית וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק
העציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים 

במלאי, דגם כוס הטרמית לבחירה
)מינימום 30 יחידות מדגם(

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

מינימום להזמנה -  50 יחידות

   ZH004650 :מחיר: 62 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 15

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז ענבל - קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית 
פנימית, ועציץ אחד מפח עם סקולנט

גודל קופסת האוכל 7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות בצבעים 
ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

גודל העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ, הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי.

   ZH004686 :מחיר מבצע: 48 ש"ח / מק"ט

   ZH004646 :עציץ אחד עם סקולנט מחיר מבצע: 28 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

מארז לשם - עציץ אחד מפח עם סקולנט
ונפוליטנים משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז
גודל העציץ 10.3x10.3x8 ס"מ
הצמחים מגיעים בהתאם לקיים במלאי

   ZH004687 :מחיר מבצע: 43 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 16

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים

   ZH004500 :מחיר: 43 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ונפוליטנים משוקולד מריר 70% 
מריר/אגוז/תפוז

   ZH004493 :מחיר מבצע: 50 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים וסט המורכב מ-2 קופסאות אוכל 
תרמיות שומרות חום/ קור עם נירוסטה איכותית פנימית

   ZH004496 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים וקופסת אוכל תרמית שומרת 
חום/ קור עם נירוסטה איכותית פנימית

   ZH004495 :מחיר מבצע: 54 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ו-2 כוסות קפה מעוצבות

   ZH004498 :מחיר: 64 ש"ח / מק"ט

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

   ZH004499 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

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

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

הכוסות מגיעות בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,
קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים 

בהתאם לקיים במלאי, מידה 13.5×15 ס"מ



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 17

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ובקבוק חליטה

   ZH004490 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים ותרמוס

   ZH004489 :מחיר: 76 ש"ח / מק"ט

סט קופסאות פח עם סקולנט, 7 פרלינים וכוס תרמית

   ZH004488 :מחיר מבצע: 60 ש"ח / מק"ט

דגם אופניים

דגם לב

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

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

מגיעים בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 18

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שקית כותנה עם שמן זית 100 מל' 
ופירות יבשים 100 גר' 
גודל השקית 24x17 ס"מ

     ZH004196 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט
מארז אלה המכיל שקית כותנה עם 4 עוגיות, 

100 גרם פירות יבשים וחליטת צמחים
גודל השקית 24x17 ס"מ

     ZH004194 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

מארז חורש המכיל קנקן לחליטה, שקית כותנה עם  100 גרם 
פירות יבשים וחליטת צמחים 

 ZH004205 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט 
גודל השקית 24x17 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל

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

     ZH004195 :מארז אלון: 76 ש"ח / מק"ט

שקית כותנה עם 100 גרם פירות יבשים וחליטת צמחים

     ZH004914 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 19

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אלמוג המכיל שקית כותנה עם ספל וינטג' אחד, כפית חליטה, 
100 גר' פירות יבשים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004183 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004175 :מארז דקל: 57 ש"ח / מק"ט

     ZH004179 :מארז מור: 45 ש"ח / מק"ט

    ZH004189 :מארז שקד: 40 ש"ח / מק"ט

מארז רות המכיל שקית כותנה עם שמן זית 250 מל',
קופסת פרפר עם 100 גרם פירות יבשים, חליטת צמחים, 
כפית חליטה, 4 עוגיות ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004173 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004186 :מארז ברוש: 76 ש"ח / מק"ט

     ZH004185 :מארז בר: 65 ש"ח / מק"ט

     ZH004190 :מארז אמיר: 50 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 20

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז ארז המכיל שקית כותנה עם בקבוק חליטה אחד, 
100 גרם פירות יבשים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים

גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004176 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004180 :מארז ליבנה: 65 ש"ח / מק"ט

מארז רימון המכיל שקית כותנה עם טרמוס, 100 גרם פירות יבשים, 
חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004177 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004181 :מארז נורית: 68 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 21

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז הדס המכיל שקית כותנה עם כוס תרמית, 100 גרם 
פירות יבשים, חליטת צמחים ומקלות קינמון גדולים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004178 :מחיר: 67 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004182 :מארז סחלב: 57 ש"ח / מק"ט

מארז ירדן המכיל שקית כותנה עם חליטת צמחים, 100 גר' 
פירות יבשים, כפית חליטה

ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004188 :מחיר: 56 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004187 :מארז גפן: 43 ש"ח / מק"ט

     ZH004174 :מארז תמר: 60 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 22

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז תאנה המכיל 2 ספלי וינטג' ו-100 גר' פירות יבשים
גודל המארז 36x16 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 

שונים  בהתאם לקיים במלאי

     ZH004193 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004192 :מארז הדר: 64 ש"ח / מק"ט

     ZH004191 :מארז דולר: 52 ש"ח / מק"ט

     ZH004202 :מארז גד: 42 ש"ח / מק"ט

מארז דגן המכיל ספל וינטג', חליטה ו-100 גר' פירות יבשים
גודל המארז 36x16 ס"מ, 
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי

     ZH004203 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 23

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז לוטם המכיל קופסת פח עם חליטת צמחים, 6 עוגיות, 130 
גרם פירות יבשים, מקלות קינמון, קנקן חליטה ו-2 ספלי וינטג'
מידות הקופסא 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים  בהתאם לקיים במלאי

     ZH004201 :מחיר: 120 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004200 :מארז יעל: 84 ש"ח / מק"ט

     ZH004199 :מארז טל: 96 ש"ח / מק"ט

     ZH004198 :מארז חרוב: 60 ש"ח / מק"ט

מארז בן המכיל שקית אורגנזה עם שמן זית 100 מל', 
קופסת פרפר עם 100 גרם פירות יבשים, חליטת צמחים 

ומקלות קינמון ארוכים
גודל השקית 22x36 ס"מ

     ZH004207 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004206 :מארז דן: 56 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 24

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מעמד לנייד ולכלי כתיבה ו-100 גרם פירות יבשים 
האביזרים להמחשה בלבד, מגיע במיקס צבעים

     ZH004172 :מחיר: 28 ש"ח / מק"ט

מארז ברק המכיל 2 מארזים עם 100 גר' פירות יבשים, 
חליטת צמחים ושמן זית 250 מ"ל

גודל מארז 10x10 ס"מ

     ZH004204 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 25

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם מנדלה

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 200 גרם, 7 עוגיות 
ומקלות קינמון. אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002813 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 400 גרם, 7 עוגיות, 

מקלות קינמון וקנקן חליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002814 :מחיר: 96 ש"ח / מק"ט

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 400 גרם, מקלות קינמון 
וקנקן חליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002812 :מחיר: 106 ש"ח / מק"ט

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 400 גרם ומקלות קינמון
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

 ZH002811 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ

ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים

דגם אוטובוס דגם זיתדגם זר פרחים דגם ציפור דגם תפוחים דגם אופניים



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 26

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסת פח עם 650 גרם פירות יבשים וחליטת פירות
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ

פירות יבשים וחליטת פירות בהתאם לקיים במלאי
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

    ZH002232 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

דגם מנדלה דגם אוטובוס דגם זיתדגם זר פרחים דגם ציפור דגם תפוחים דגם אופניים

פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי
קופסת פח 6.2x21x21 ס"מ

ניתן לבחור את דגם הקופסא בהתאם לדגמים המצורפים

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 300 גרם, מקלות קינמון וקנקן חליטה

 ZH002816 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

קופסת פח מעוצבת עם חליטת צמחים, פירות יבשים 300 גרם ומקלות קינמון
אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH002815 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 27

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כרית חימום מעוצבת, ספל וינטג' ו-100 גרם פירות יבשים
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

     ZH003534 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

כוס טרמית מעוצבת ומארז בעיצוב מיוחד לט"ו בשבט עם 
פירות יבשים 100 גרם, 2 תיונים ומקלות קינמון
     ZH003530 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט

תרמוס מעוצב שומר חום\קור 450 מ"ל ומארז מעוצב לט"ו 
בשבט עם 100 גר' פירות יבשים, 2 תיונים ומקלות קינמון
     ZH003529 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט

 מארז מעוצב לט"ו בשבט עם פירות יבשים 100 גרם,
2 תיונים ומקלות קינמון
     ZH003528 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

מידת הקופסא: 16×8 ס"מ, תיונים לפי הקיים במלאי



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 28

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

www.zih.co.il מארזים תה בהרכבים שונים את התמונות ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

מארז המכיל ספל וינטג' עם 100 גר' פירות יבשים וחליטת צמחים

     ZH004035 :מחיר: 44 ש"ח / מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג', כפית חליטה, 100 גר' פירות יבשים וחליטת צמחים

     ZH004027 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

קנקן לחליטה, מארז המכיל ספל וינטג', כ-100 גר' פירות יבשים וחליטת צמחים

     ZH004041 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט
מידת המארז: 16x15.5x10, תכולת הקנקן 1100 מ"ל
הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', מארז עם 100 גר' פירות יבשים 
ומקלות קינמון

     ZH004061 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

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

מארז המכיל 2 ספלי וינטג' ומארז עם פירות יבשים 100 גר'

     ZH004078 :מחיר: 49 ש"ח / מק"ט
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכיתובים 

שונים בהתאם לקיים במלאי



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 29

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

 קופסת אוכל בהרכבים שונים 
www.zih.co.il את התמונות ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית 
פנימית וכ-200 גר' פירות יבשים

תוספת 2 ש"ח לצלופן

ZH003986 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

קופסת אוכל, כוס תרמית וכ-200 גר' פירות יבשים

     ZH003980 :מחיר: 59 ש"ח / מק"ט

קופסת אוכל תרמית, בקבוק חליטה וכ-200 גר' פירות יבשים

ZH004170 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

קופסת אוכל, תרמוס וכ-200 גר' פירות יבשים

ZH004171 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

גודל קופסת האוכל 7.5×15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

קופסת אוכל תרמית וספל וינטג' אחד עם 100 גר' 
פירות יבשים

ZH003967 :מחיר: 44 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 30

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

 קופסת אוכל בהרכבים שונים 
www.zih.co.il את התמונות ניתן לראות באתר

ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור עם נירוסטה 

איכותית פנימית  ו-200 גר' פירות יבשים
תוספת 2 ש"ח לצלופן

ZH003931 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל, כוס תרמית ו-200 גר' פירות יבשים

     ZH003908 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל, בקבוק חליטה וכ-200 גר' פירות יבשים

ZH003951 :מחיר: 78 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל, תרמוס וכ-200 גר' פירות יבשים

ZH003941 :מחיר: 81 ש"ח / מק"ט

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל וספל וינטג' 
אחד עם 100 גר' פירות יבשים

ZH003922 :מחיר: 50 ש"ח / מק"ט

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל, 2 ספלי 
וינטג', 100 גר' פירות יבשים ו-5 עוגיות

ZH003915 :מחיר: 74 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 31

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

בקבוק חליטה ומארז עם פירות יבשים 100 גרם,
2 תיונים ומקלות קינמון

מידת הקופסא: 16x8 ס"מ

ZH003563 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

ספל וינטג' אחד ומארז אחד עם פירות יבשים 100 גרם, 2 תיונים ומקלות קינמון

ZH003565 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט

שני ספלי וינטג' ומארז עם פירות יבשים 100 גרם, 2 תיונים ומקלות קינמון

ZH003564 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט
מידת הקופסא: 16x8 ס"מ

הספלים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 32

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז המכיל ספל מעוצב,
פירות יבשים 100 גרם ומקלות קינמון

מידת המארז 13x17 ס"מ
 ZH003540 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג',
פירות יבשים 100 גרם ומקלות קינמון
מארז 13x17 ס"מ
ZH003541 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 33

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית וכרית חימום

גודל הכרית 20x20 ס"מ, מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

 ZH003557 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

כוס טרמית ועציץ סקולנט במארז קראפט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

ZH003558 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

עציץ סקולנט במארז קראפט וכרית חימום
גודל הכרית 20x20 ס"מ

ZH003559 :מחיר: 46 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 34

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז עם 2 ספלי וינטג', 100 גרם פירות יבשים, חליטת צמחים 
וקנקן לחליטה 

ZH003458 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

מארז עם 2 ספלי וינטג', 100 גרם פירות יבשים וחליטת צמחים 
ZH003459 :מחיר: 54 ש"ח / מק"ט

גודל המארז 20x20 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים 
מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

ספל וינטג' עם 100 גרם פירות יבשים, קנקן 
לחליטה וכרית חימום

ZH003460 :מחיר: 88 ש"ח / מק"ט

2 ספלי וינטג' עם חליטת צמחים, 100 גרם פירות 
יבשים וקנקן לחליטה 

ZH003461 :מחיר: 80 ש"ח / מק"ט

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים 
ובכיתובים שונים

הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים 
מונחים מעליו ועטופים בצלופן



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 35

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז עם חליטת צמחים, מקלות קינמון 300 גרם פירות יבשים וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

 ZH002851 :מחיר: 85 ש"ח / מק"ט

מארז עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-300 גרם פירות יבשים

ZH002840 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

מידות הקופסא 17×13 ס"מ, פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי
מארז עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-200 גרם פירות יבשים

 ZH002839 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

מארז עם חליטת צמחים, מקלות קינמון, 200 גרם פירות יבשים וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

ZH002850 :מחיר: 75 ש"ח / מק"ט

מידות הקופסא 14×16 ס"מ, פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 36

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

קופסא שפע עם ספל, חליטת צמחים, 6 עוגיות, 150 גרם פירות יבשים בקופסת פרפר

 ZH002835 :מחיר מבצע: 61 ש"ח / מק"ט

קופסא שפע עם ספל, 7 עוגיות, 150 גרם פירות יבשים בקופסת פרפר

ZH002836 :מחיר מבצע: 52 ש"ח / מק"ט

קופסא שפע עם ספל, חליטת צמחים וקופסת פרפר עם 150 גרם פירות יבשים

ZH002834 :מחיר מבצע: 54 ש"ח / מק"ט

מידת הקופסא 24x14x8.5 ס"מ

קופסא שפע עם שמן זית 100 מל' ו-400 גרם פירות יבשים 

 ZH002837 :מחיר מבצע: 72 ש"ח / מק"ט

קופסא שפע עם שמן זית 100 מל', חליטת צמחים ו-200 גרם פירות יבשים

ZH002838 :מחיר מבצע: 61 ש"ח / מק"ט

מידת הקופסא 24x14x8.5 ס"מ, פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי

קופסא שפע עם ספל ו-150 גרם פירות יבשים
מידת הקופסא 10.5x20x7 ס"מ

ZH002833 :מחיר מבצע: 40 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 37

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כרית חימום ומארז עם 100 גרם פירות יבשים
גודל הכרית 19x19 ס"מ

ZH003463 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

דגם שאקטי

דגם לייף

דגם זר פרחים

דגם עץ זית

דגם העצמה

סלסלה עם תחתיות לכוסות בשקית אורגנזה, ספל מעוצב לט"ו בשבט, חליטת צמחים 
ו-600 גרם פירות יבשים
ספל אחד לבחירה, פירות יבשים לפי הקיים במלאי

    ZH002237 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

סלסלה עם ספל מעוצב לט"ו בשבט, חליטת צמחים  ו-600 גרם פירות יבשים
ספל אחד לבחירה, פירות יבשים לפי הקיים במלאי

    ZH002236 :מחיר: 90 ש"ח / מק"ט

סלסלה עם שמן זית במארז פח, חליטת צמחים  ו-600 גרם פירות יבשים
שמן זית 250 מל', פירות יבשים לפי הקיים במלאי 

    ZH002238 :מחיר: 110 ש"ח / מק"ט

סלסלה עם כפית חליטה, חליטת צמחים, חליטת פירות, ו-700 גרם פירות יבשים
פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי

    ZH002239 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

 תחתיות 9x9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה, סלסלה 18x14 ס"מ



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 38

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מגש עם כ-1,300 גר' פירות יבשים

   ZH01389 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

מחיר: 80-28 ש"ח לפי התכולה 

ווק של סולתם עם תערובת לשקשוקה ופירות יבשים 600 גרם
קוטר הווק 30 ס"מ, פירות יבשים בהתאם לקיים במלאי

ZH002822 :מחיר: 105 ש"ח / מק"ט

100 גר' פירות יבשים ו-2 מגנטים בשקית אורגנזה

ZH002240 :מחיר: 12 ש"ח / מק"ט

קערת סלט עם 7 שקיות של 100 גר' פירות יבשים
מגיע במבחר דגמים בהתאם לקיים מלאי
מידת הקערה: קוטר עליון 21 ס"מ גובה 10.5 ס"מ

   ZH01402 :מחיר: 103 ש"ח / מק"ט

קיים ממחיר 70 ש"ח בהתאם לכמות הפירות היבשים



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 39

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל וינטג' ומארז מעוצב עם 100 גרם פירות יבשים
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי

ZH003526 :מחיר: 27 ש"ח / מק"ט

קופסא עם ספל וינטג', 100 גר' פירות יבשים, 4 תחתיות קרטון לשתייה חמה/קרה 
בשקית אורגנזה, 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

תחתיות 9x9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה, מידת הקופסא 
17x13 ס"מ )ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, הספלים מגיעים עם כיתובים שונים(

   ZH000812 :מחיר: 62 ש"ח / מק"ט

ZH000734 :המארז קיים בטווח המחירים 62-48 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 40

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שמיכת פליז איכותית 250 גר', ספל וינטג' ו-150 גר' 
פירות יבשים. מידה השמיכה: 130×170
)הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(

    ZH01379 :מחיר: 56 ש"ח / מק"ט

שמיכת פליז איכותית ושקית מעוצבת במילוי 100 גר' פירות יבשים
מידה השמיכה: 127×152 ס"מ, הצבעים בהתאם לקיים במלאי

    ZH002804 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

שמיכת פליז איכותית ומגש עם כ-350 גר' פירות
130x170 :מידה השמיכה

 ZH01392 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 41

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שמיכת פליז רכה ומגש עם  כ-350 גר' פירות יבשים

ZH002305 84 ש"ח  ו  מק"ט

עציץ מבטון עם צמח סקולנט ופחית עם 100 גרם פירות יבשים
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים, הצמחים 

והפירות היבשים בהתאם לקיים במלאי, מידת הפחית 7×8 ס"מ

ZH002859 53 ש"ח  ו  מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 42

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מעוצב מקרטון עם 6 עוגיות, 100 גר' פירות יבשים ו-100 גר' חליטת פירות

     ZH000725 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

 מארז מעוצב מקרטון עם 9 עוגיות ו-150 גר' פירות יבשים 

   ZH000753 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

מארז מעוצב מקרטון עם 6 עוגיות, 100 גר' פירות יבשים, 100 גר' חליטת פירות 
וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית

   ZH002807 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט
מידת הקופסא 16x14 ס"מ

מארז פח עם 4 עוגיות, חליטת פירות, מקלות קינמון וקנקן לחליטה
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הקנקן מגיע ארוז באריזה המקורית, 

חליטת פירות בהתאם לקיים במלאי 

    ZH002795 :מחיר: 73 ש"ח ע"פ התכולה / מק"ט

מארז פח עם 100 גר' פירות יבשים ו-100 גר' חליטת פירות
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

    ZH000731 :מחיר: 37 ש"ח ע"פ התכולה / מק"ט
מידת הקופסא: 5.2x10x14 ס"מ



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 43

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

"אייסטון" צידנית אישית מאריג איכותי דו גווני וקורדורה
מבודדת חום/קור עם רצועת נשיאה

ומגש עם כ-350 גר' פירות יבשים
22x16x15.5 ס"מ

     ZH004007 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מגש לפיצה וגלגלת לחיתוך פיצה
עם 350 גר' פירות יבשים

     ZH004013 :מחיר: 57 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 44

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

טו בשבט 
שמח!

מארז מעוצב מקרטון עם שקית מעוצבת במילוי 100 גרם פירות יבשים ספל 
אחד ו-4 תחתיות

ZH003535 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

גודל המארז 12.5×10 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות 
מקרטון קשיח בציפוי למינציה, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים
מידת השקית: 8×16 ס"מ

מארז מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים

ZH003532 :מחיר: 13 ש"ח / מק"ט

מארז מעוצב עם שקית מעוצבת במילוי 100 גר' פירות יבשים, ספל 
ותחתית אחת לתה/קפה

   ZH000737 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

מידת השקית: 8x16 ס"מ, תחתיות 9x9 ס"מ, התחתיות עשויות מקרטון 
 קשיח בציפוי למינציה

גודל המארז 12.5×10 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ, התחתיות עשויות 
מקרטון קשיח בציפוי למינציה

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! 



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 45

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל'

צבעים בהתאם לקיים במלאי, חליטה בהתאם לקיים במלאי

ZH002683 :מחיר: 55 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה, חליטת פירות ו-100 גרם פרות יבשים בשקית
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל',  חליטה אחת בהתאם לקיים במלאי

ZH002783 :מחיר: 52 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

ZH002681 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה וחליטת פירות
חליטה אחת בהתאם לקיים במלאי

ZH002682 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט

בקבוק חליטה ו-100 גרם פירות יבשים בשקית

ZH002782 :מחיר: 42 ש"ח / מק"ט
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ, תכולה 400 מל'

ערכת מגנטים דגם קקטוסים

ZH003265 מחיר מבצע: 10 ש"ח  /  מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 46

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל וינטג' ו-100 גרם פירות יבשים
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי

     ZH003531 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

ספל עם חליטת צמחים ו-100 גרם פירות יבשים 
בקופסא מעוצבת
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים
מידת הקופסא  7x7x5 ס"מ

     ZH004924 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

מארז עם פירות יבשים 100 גרם וערכת מגנטים דגם וינטג' – המכילה 9 מגנטים
מידת כל המגנט: 6×6 ס"מ, מידת הקופסא: 8×8 ס"מ

     ZH003527 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 47

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית, חליטת צמחים ו-150 גר' פירות יבשים 
בקופסא מעוצבת

מידת הקופסא  7x7x5 ס"מ

 ZH004925 :מחיר: 47 ש"ח / מק"ט

כוס טרמית עם חליטת פירות ו-100 גרם פירות יבשים

 ZH002785 :מחיר: 44 ש"ח / מק"ט

כוס טרמית עם 100 גרם פירות יבשים

ZH002784 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

כוס טרמית
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

כוס תרמית
 ומארז עם 100 גרם פירות יבשים

ZH003548 :מחיר: 36 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 48

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מעוצב עם 9 מגנטים דגם העצמה ופחית 
עם 100 גרם פירות יבשים

מידת הפחית: 7×6.5 ס”מ, 
מארז המגנטים 8×8 ס"מ, מגנטים 6×6 ס"מ

 ZH002789 :מחיר: 27 ש"ח / מק"ט

פחית עם 100 גרם פירות יבשים ומארז אחד עם עציץ סקולנט

 ZH002790 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

מידת הפחית: 6.5×7 ס"מ, עציצים לפי הקיים במלאי

דגם גרפיטי

 פחית עם פירות יבשים 100 גרם
מידת הפחית: 7×6.5 ס”מ

ZH001958 :מחיר: 15 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 49

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז מעוצב עם 9 מגנטים קריקטורה ועציץ סקולנט
מארז מגנטים 8×8 ס"מ, מגנטים 6×6 ס"מ, מארז 

לעציץ 7×14 ס"מ )עציצים לפי הקיים במלאי(

 ZH002786 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

סלסלה עם 100 גר' פירות יבשים ומארז מגנטים 
דגם העצמה
מידות: סלסלה 7.5×7.5 ס"מ, מארז המגנטים 8×8 
ס"מ, מגנטים 6×6 ס"מ

 ZH002787 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

ספל מעוצב לט"ו בשבט עם 100 גרם פירות 
יבשים ו-4 תחתיות לכוסות
גודל תחתית 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

 ZH002788 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 50

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל מעוצב עם חליטת צמחים ומקלות קינמון, קופסת פרפר 
עם 100 גר' פירות יבשים

   ZH002216 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

קופסת פרפר עם 100 גר' פירות יבשים

   ZH002215 :מחיר: 12 ש"ח / מק"ט

ספל מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים בקופסת קראפט 
ו-4 תחתיות לכוסות דגם קריקטורה

   ZH002190 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

ספל מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים ו-4 תחתיות 
 לכוסות דגם קריקטורה בשקית אורגנזה

   ZH002204 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

ספל מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים בקופסת קראפט

   ZH002189 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

ספל מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים

   ZH002203 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

מידת הקופסא 12.5×10 ס"מ
 מידת התחתית 9×9 ס"מ, 
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים וחם צוואר

 ZH002220 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 51

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל רטרו מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים בקופסת קראפט 
ו-4 תחתיות רטרו לכוסות

   ZH002197 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

ספל רטרו מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים

   ZH002209 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

ספל רטרו מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים בקופסת קראפט

    ZH002196 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

ספל רטרו מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים ו-4 תחתיות רטרו 

    ZH002210 :בשקית אורגנזה מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

מידת הקופסא 12.5x10 ס"מ, מידת התחתית 9x9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ספל רטרו מעוצב עם 100 גר' פירות יבשים וחם צוואר

   ZH002218 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט

שקית מעוצבת במילוי 100 גר' פירות יבשים
מידת השקית: 8x16 ס"מ

   ZH000035 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 52

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

פחית בעיצוב לט"ו בשבט עם 180 גרם פירות יבשים
תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
גודל הפחית 8.5×8.5 ס"מ

ZH002368 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

פחית עם 100 גרם פירות יבשים ומארז עם 9 מגנטים דגם קריקטורה
גובה הפחית 8 ס"מ, מארז מגנטים 8×8, מגנטים 6×6 ס"מ

 ZH002791 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

פחית עם 100 גרם פירות יבשים
גודל הפחית 8×7.5 ס"מ

ZH002367 :מחיר: 18 ש"ח / מק"ט

צימוקים בציפוי שוקולד, חמוציות בציפוי שוקולד, בוטנים בציפוי שוקולד
לפי הקיים במלאי. תוספת 2 ש"ח לאירוז בצלופן

ZH002864 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 53

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שמן זית 250 מל' ומארז עם 100 גרם פירות יבשים
גודל המארז 7x7x5 ס"מ

ZH01409 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

מארז פרפר עם 100 גר'
פירות יבשים ומתכונים

   ZH000700 :מחיר: 15 ש"ח / מק"ט

מארז פרפר עם 100 גר' פירות יבשים

   ZH01371 :מחיר: 12 ש"ח / מק"ט

צמח תבלין בעציץ פלסטיק עם ספל וינטג' 
ו-100 גרם פירות יבשים

צמח תבלין בהתאם לקיים במלאי, הספלים 
מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

ZH003457 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 54

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית ומארז עם 9 מגנטים

מידת הקופסא: 8×8 ס"מ,
מידת המגנטים: 6×6 ס"מ,  מידת הכוס 20×6.5 ס"מ

ZH003560 :מחיר: 34 ש"ח / מק"ט

כרית חימום ומארז עם 9 מגנטים 

מידה המגנטים: 6×6 ס"מ, מידת הקופסא: 8×8 ס"מ,
מידת הכוס 20×6.5 ס"מ,
גודל הכרית 20x20 ס"מ

ZH003561 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 55

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

שקית מעוצבת במילוי 100 גר' פירות יבשים 
וחמצוואר - כובע פליז דו צדדי, מתאים כמחמם צוואר 
8x16 :או כובע. מידת השקית

  ZH000728 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

קופסא מעוצבת במילוי 100 גר' פירות יבשים
מידת הקופסא: 5.5x7x7 ס"מ

   ZH000741 :מחיר: 12 ש"ח / מק"ט

קופסא מעוצבת עם 200 גר' פירות יבשים, 3 צנצנות במילוי 60 גר' 
חליטת פירות כל אחת ומקלות קינמון

מידת הקופסא 17x13 ס"מ
)ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי(

ZH000756 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 56

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

צידנית אישית דגם קליפסו מבודדת חום/קור מבד קורדורה 
וידית נשיאה ומגש עם כ-350 גר' פירות יבשים

14x22x25 :מידות

   ZH01397 :מחיר: 53 ש"ח / מק"ט

מארז עם 100 פירות יבשים, חליטת צמחים ומקלות קינמון
מידת הקופסא 14×16 ס"מ

    ZH002794 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

2 מארזים לט"ו בשבט
עם 100 גר' פירות יבשים ו-50 גר' גרנולה

   ZH01411 :מחיר: 23 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 57

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סטנד שולחני מעץ עם עציץ סקולנט ו-100 גר' פירות יבשים
מידת הסטנד: 16×8.5×10 ס"מ, עציצים לפי הקיים במלאי

   ZH001728 :מחיר: 48 ש"ח / מק"ט

עציץ סקולנט אחד בסטנד מקרטון וסלסלה אחת עם 5 פרלינים
עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסלסלה 7.5×7.5, מידת הסטנד 6×13

    ZH001711 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

צנצנת אחת עם 60 גר' חליטת פירות )חליטות ע"פ הקיים במלאי(

   ZH000813 :מחיר: 12 ש"ח / מק"ט

עציץ סקולנט בסטנד מקרטון עם כיס לגיפט 
קארד. תוספת של 2 לאריזת צלופן

עציצים לפי הקיים במלאי, מידת הסטנד 6×13

   ZH001707 :מחיר: 18 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 58

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז פח עם 300 גר' פירות יבשים
 מידת הקופסא 10×14 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

   ZH000037 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

פחית מעוצבת במילוי 200 גר' פירות יבשים
 )גובה הפחית 8.5 ס"מ(
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

   ZH01430 :מחיר: 25 ש"ח / מק"ט

מארז פח עם חליטת צמחים, 100 גרם פירות 
יבשים ומקלות קינמון

תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן
מידה: 5.2x10x14 ס"מ

   ZH002797 :מחיר: 37 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 59

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

אורגנייזר מבטון עם 100 גרם פירות יבשים
 מידות 7x7x21 ס"מ
 האורגינייזר מגיע בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי
 הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה למעט הפירות היבשים

 ZH002793 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

סטנד שולחני מבטון ושקית עם 100 גר' פירות יבשים
מידת הסטנד 8x6x17 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים שונים,

כלי הכתיבה וניירות הממו המצורפים להמחשה בלבד

ZH002854 :מחיר מבצע: 30 ש"ח / מק"ט



מע"מ, מיתוג ומשלוח כולל  500 ש"ח ממוצר  המחיר לא  מינימום להזמנה  www.ziporhanefesh.co.il למתנות נוספות מתנות לט"ו בשבט 2022 - עמ' 60

המחירים בתוקף עד 1.2.22

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

להשארת פרטים לחץ כאן

* ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מארז אורטל  - מחבת עם 2 ספלי וינטג', שמן זית 250 מ"ל בגליל 
פח ו-100 גר' פירות יבשים

קוטר המחבת 24 ס"מ, 
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

   ZH004916 :מחיר: 100 ש"ח / מק"ט

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

   ZH004917 :מארז אירית: 85 ש"ח / מק"ט

   ZH004915 :מארז שיראל: 79 ש"ח / מק"ט

מחבת עם מגבת מטבח אחת ו-150 גר' פירות יבשים
המגבות מגיעות בגוונים שונים  בהתאם לקיים במלאי,
קוטר המחבת 24 ס"מ

   ZH004918 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

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

   ZH004919 :מחבת ו-2 ספלים: 75 ש"ח / מק"ט



מתנה קטנה עם תרומה גדולה לקהילה
המחירים בתוקף עד 30.6.20המחירים בתוקף עד 30.5.16

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

להשארת פרטים לחץ כאן

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

ilana@zih.co.il  אילנה  ו  052-4364946  ו

shoss@zih.co.il  שוש  ו  052-4363480  ו

sigal@zih.co.il  סיגל  ו  054-2912323  ו

מתנות מיוצרים עם צרכים מיוחדים


