
קטלוג מתנות חורף 2020-2021
מתנות חברתיות עם תרומה לקהילה

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

להשארת פרטים לחץ כאן

www.ZIPORHANEFESH.co.il         04-8699862 להזמנות

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 2
להשארת פרטים לחץ כאן

חמצוואר עם בקבוק חליטה ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי,

חמצוואר מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי,
מידת הבקבוק 23×5.5 ס"מ

ZH004136 52 ש"ח  ו  מק"ט
חמצוואר עם כוס תרמית ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי,
החמצוואר מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי
הכוסות קיימות במבחר דגמים - ניתן לבחור דגם אחד

ZH004138 42 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 3
להשארת פרטים לחץ כאן

חמצוואר עם תרמוס 450 מ"ל  ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי,
תרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
חמצוואר מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004137 50 ש"ח  ו  מק"ט

חמצוואר עם ספל וינטג' ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי התה מגיעים בטעמים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
החמצוואר מגיע בגוונים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH004135 32 ש"ח  ו  מק"ט

https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/winter-gifts
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 4
להשארת פרטים לחץ כאן

תרמוס 450 מ"ל
ו-3 שקיקי תה מבית סרמוני
שקיקי תה מגיעים בטעמים 

שונים בהתאם לקיים במלאי,
תרמוסים מגיעים בצבעים

שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003685 40 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל ספל וינטג', כפית חליטה וחליטת צמחים

ZH004033 40 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים

ZH004045 60 ש"ח  ו  מק"ט
מארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים

ZH004040 30 ש"ח  ו  מק"ט

מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים  שונים בהתאם לקיים במלא
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 5
להשארת פרטים לחץ כאן

קנקן לחליטה ומארז המכיל חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
תכולת הקנקן 1100 מ"ל

ZH004073 80 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
מארז המכיל חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון

ZH004053 47 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל 2 ספלי וינטג' ומארז עם 5 פרלינים
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים שונים 

בהתאם לקיים במלאי

ZH004081 45 ש"ח  ו  מק"ט

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

מארז המכיל 2 ספלי וינטג', חליטה ומקלות קינמון
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים 

שונים בהתאם לקיים במלא

ZH004065 47 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 6
להשארת פרטים לחץ כאן

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות 
שומרות חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית
 וכוס תרמית

ZH003913 47 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות
תוספת 2 ש"ח לצלופן

ZH003965 25 ש"ח  ו  מק"ט

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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות ובקבוק חליטה
מידת הסט 13.5x15 ס"מ, מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, 

תכולה 400 מל'

ZH003959 57 ש"ח  ו  מק"ט

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

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל, בקבוק חליטה וחליטת 
צמחים

ZH003960 70 ש"ח  ו  מק"ט
קופסאות האוכל ובקבוק החליטה מגיעים בצבעים 

ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 7
להשארת פרטים לחץ כאן

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\קור עם 
נירוסטה איכותית פנימית, ספל וינטג' אחד וחליטת צמחים

ZH003930 50 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מארזים דומים ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל וספל וינטג' אחד

ZH003929 37 ש"ח  ו  מק"ט

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, הספלים והקופסאות האוכל 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות ותרמוס

ZH003949 57 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הסט 13.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל והתרמוסים 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 8
להשארת פרטים לחץ כאן

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית 
פנימית וספל וינטג' אחד

ZH003973 30 ש"ח  ו  מק"ט

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

קופסת אוכל תרמית
תוספת 2 ש"ח לצלופן  

ZH003939 18 ש"ח  ו  מק"ט

גודל קופסת האוכל 7.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל והספלים 
מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

 קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור
 עם נירוסטה איכותית פנימית וכוס תרמית
גודל הקופסא 7.5x15 ס"מ, קופסאות האוכל מגיעות 
בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003985 40 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 9
להשארת פרטים לחץ כאן

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית, מרק וקרוטונים

ZH004134 32 ש"ח  ו  מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית ושקית מרק

ZH004132 25 ש"ח  ו  מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית ו-6 פרלינים

ZH004131 25 ש"ח  ו  מק"ט

הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים 
במלאי

קערה 350 מל' עם מכסה, כפית וגרנולה

ZH003992 27 ש"ח  ו  מק"ט

קערה 350 מל' עם מכסה, כפית, סילאן 120 גר' וגרנולה

ZH003996 37 ש"ח  ו  מק"ט

הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 10
להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית ותרמוס
תרמוס 450 מ"ל, הקערות והתרמוסים מגיעים
בצבעים ובכיתובים שונים , בהתאם לקיים במלאי

ZH004133 47 ש"ח  ו  מק"ט

מארז המכיל קערת מרק 350 מל' עם מכסה, 
כפית וכוס תרמית

הקערות מגיעות בצבעים ובכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי,

הכוסות התרמיות מגיעות במבחר דגמים.

ZH004128 37 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 11
להשארת פרטים לחץ כאן

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, התרמוסים 

מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי

  ZH003469 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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 12
להשארת פרטים לחץ כאן

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

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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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 13
להשארת פרטים לחץ כאן

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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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 14
להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל 3 קוביות שקיקי תה מבית סרמוני וספל וינטג'
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, קוביות התה מגיעות בטעמים שונים 
בהתאם לקיים במלאי
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

ZH003763 25 ש"ח  ו  מק"ט

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

ZH003679 20 ש"ח  ו  מק"ט

כפית חליטה וחליטת צמחים בשקית אורגנזה

ZH003896 25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 15
להשארת פרטים לחץ כאן

מארז המכיל קערת מרק 350 מל' עם מכסה, כפית 
וספל וינטג'

 ZH004130 27 ש"ח  ו  מק"ט

קערת מרק 350 מל' עם מכסה וכפית

ZH004127 15 ש"ח  ו  מק"ט

הספלים והקערות מגיעים בצבעים ובכיתובים 
שונים בהתאם לקיים במלאי

מארז המכיל קערת מרק 350 מל' עם 
מכסה, כפית וכרית חימום
כרית 20×20 ס"מ מגיעה במבחר דגמים

ZH004129 45 ש"ח  ו  מק"ט    
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 16
להשארת פרטים לחץ כאן

מארז עם 2 ספלי וינטג', עוגיות, חליטת צמחים 
וקנקן לחליטה

גודל מארז 20×20 ס"מ, תכולת הקנקן 1100 מ"ל, 
הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

 ZH003452 80 ש"ח ו מק"ט
מארז עם 2 ספלי וינטג', עוגיות וחליטת צמחים

מידת המארז 20×20 ס"מ, הספלים מגיעים בגוונים 
ובכיתובים שונים

 ZH003451 50 ש"ח ו מק"ט

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

 ZH003454 65 ש"ח ו מק"ט

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
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 17
להשארת פרטים לחץ כאן

כוס טרמית
מידת הכוס 20x6.5 ס"מ. תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

 ZH002666 20 ש"ח  ו  מק"ט

דגם תפוחרגע חם ומפנקתעשו רק מה שאתם אוהבים

דגם רטרו נשים

דגם אביב

רגעים קטנים של אושר

דגם טבע

דגם העצמה

"בוא ונחכה לגשם נצפה עד שישוב
  נחכה לו עד הערב, שידע שהוא חשוב"
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 18
להשארת פרטים לחץ כאן

כוס טרמית עם כרית חימום 
מידת הכרית 17×21 ס”מ )הבדים בהתאם למלאי הקיים(

 ZH002726 45 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית עם כירבולית פליז
מידת הכירבולית 127x152 ס"מ

  ZH002729 42 ש"ח  ו  מק"ט

הכירבולית והשמיכה מגיעות בצבעים ובדגמים שונים לפי הקיים במלאי

כוס טרמית ושמיכת פליז
מידת הכוס 20x6.5 ס"מ

מידת השמיכה 130x170 ס"מ

ZH002728 50 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 19
להשארת פרטים לחץ כאן

כוס טרמית ומארז מגנטים
מידת הספל 20x6.5 ס"מ
מידת המארז 8x8 ס"מ
מידת המגנטים 6x6 ס"מ

ZH002675 32 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומחזיק מפתחות עם פנקס 
מידת הכוס 20x7 ס"מ

ZH002714 27 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית עם 5 פרלינים 
מידת הכוס 20x6.5 ס"מ

ZH002668 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 20
להשארת פרטים לחץ כאן

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

)המחיר אינו כולל את עלות המיתוג(

ZH003456 28 ש"ח  ו  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

צבעים לפי הקיים במלאי

 ZH000040 :12 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 21
להשארת פרטים לחץ כאן

שמיכת פליז איכותית וספל וינטג' צבעוני
במילוי מאפין, שקית קפה אישית טסטר צ'ויס, 4 פרלינים

 ZH01284 :50 ש"ח   ו  מק"ט

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

2 עוגיות לוטוס
מידה השמיכה: 130×170

 ZH000989 :45 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! 

מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' אחד
חליטת צמחים ו-4 תחתיות

  ZH000958 :35 ש"ח   ו  מק"ט
מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' אחד
ו-4 תחתיות

  ZH002541 :25 ש"ח   ו  מק"ט
מארז מעוצב מקרטון עם ספל וינטג' אחד
ותחתית אחת

  ZH000104 :18 ש"ח   ו  מק"ט
מידת הקופסא: 12×10 ס”מ; תוספת 2 ש"ח לאריזה בצלופן

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
גודל תחתית 9.5x9.5, תחתיות בהתאם לקיים במלאי,

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה
השמיכות מגיעות בצבעים שונים לפי הקיים במלאי
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 22
להשארת פרטים לחץ כאן

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

2 תחתיות לתה/קפה וספל וינטג' אחד

  ZH000362 :15 ש"ח   ו  מק"ט 
זוג ספלי וינטאג'

  ZH003417 :20 ש"ח   ו  מק"ט 

הספלים מגיעים בצבעים וכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
גודל תחתית 9.5x9.5, תחתיות בהתאם לקיים במלאי,

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

מכל
-ה
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 23
להשארת פרטים לחץ כאן

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 

כרבולית מפנקת איכותית עם שרוולים 
וכיס לשלט עשויה מפליז 

מידות: 140x180 ס"מ

ZH000249 :52 ש"ח ו  מק"ט

השמיכות מגיעות בצבעים שונים
לפי הקיים במלאי

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 24
להשארת פרטים לחץ כאן

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים 
בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות

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

  ZH002715 40 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים

  ZH001900 25 ש"ח  ו  מק"ט
ספל מעוצב עם חליטה ומקלות קינמון

  ZH001903 27 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים 
בקופסת קראפט ו-4 תחתיות לכוסות
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, גודל התחתיות 9×9 ס"מ
התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

ZH002707 40 ש"ח ו מק"ט
ספל מעוצב עם נס קפה טסטר צ'וייס, מאפין ו-3 פרלינים

ZH002706 25 ש"ח ו מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 25
להשארת פרטים לחץ כאן

פחית במילוי בוטנים\צימוקים\חמוציות בציפוי שוקולד 70 גרם
גודל הפחית 8.5×8 ס"מ, תוספת 2 שח לאריזת צלופן

ZH002885 20 ש"ח ו מק"ט

פחית במילוי 25 סוכריות יהלום
גודל פחית 8×7.5 ס"מ. אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪

ZH001932 12 ש"ח ו מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 26
להשארת פרטים לחץ כאן

סטנד שולחני עם 3 פרלינים ו-12 סוכריות יהלום
מידת הסטנד 8x10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע בצבעים 

שונים לפי הקיים במלאי,
כלי הכתיבה המצורפים בתמונה להמחשה בלבד

 ZH002848 22 ש"ח ו מק"ט

עציץ בטון עם סקולנט
גודל העציץ 8x10 ס"מ, הסטנד מגיע בצבעים שונים לפי 
הקיים במלאי,
עציץ סקולנט לפי הקיים במלאי

 ZH002800 30 ש"ח ו מק"ט

עציץ מבטון עם סקולנט
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ, העציץ מגיע בצבעים שונים, 

הצמחים בהתאם לקיים במלאי

 ZH003049 30 ש"ח ו מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

תתרגשו גם 
מהדברים 
הקטנים

עופו
על

עצמיכם

עשו רק מה 
שאתם 
אוהבים

אושר
מזל

בריאות
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 27
להשארת פרטים לחץ כאן

סטנד מבטון עם עציץ סקולנט
מידת העציץ 27x9 ס"מ, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

  ZH001733 35 ש"ח  ו  מק"ט

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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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 28
להשארת פרטים לחץ כאן

קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, מאפין, נס קפה טסטר צ'ויס, 
4 תחתיות קרטון לשתייה חמה/קרה, 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת 
פירות ומקלות קינמון

ZH01351 :60 ש"ח  ו  מק"ט
קופסא עם ספל וינטג' במילוי 5 פרלינים, מאפין, נס קפה טסטר צ'ויס, 2 
צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות ומקלות קינמון

ZH01412 :56 ש"ח  ו  מק"ט
קופסא מעוצבת עם ספל וינטג', 2 צנצנות במילוי 60 גר' חליטת פירות 
ומקלות קינמון

ZH000734 :46 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הקופסא 17x13 ס"מ )ספלים וחליטות ע"פ הקיים במלאי, 
הספלים מגיעים עם כיתובים שונים(

מארז פח עם 4 עוגיות ו-100 גר' חליטת סיידר 
תפוחים ומקלות קינמון
מידה: 5.2x10x14 ס"מ

ZH01422 :35 ש"ח  ו  מק"ט

ZH01422
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 29
להשארת פרטים לחץ כאן

קופסת תה עם חליטת צמחים, 4 עוגיות גרנולה, חליטת פירות 60 
Fitness גרם, מקלות קנמון, וחטיף בריאות
מידת הקופסא 23x13 ס"מ

ZH002387 54 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, קנקן לחליטה וכרית חימום

 ZH003455 80 ש"ח ו מק"ט
2 ספלי וינטג' עם קנקן לחליטה 

 ZH003453 55 ש"ח ו מק"ט
תכולת הקנקן 1100 מ"ל, הספלים מגיעים בגוונים ובכיתובים שונים

הקנקן מגיע באריזת הקרטון ושאר המוצרים מונחים מעליו ועטופים בצלופן
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 30
להשארת פרטים לחץ כאן

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

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 פרלינים

  ZH001632 12 ש"ח  ו  מק"ט
סלסלה אחת עם 20-25 סוכריות יהלום

 ZH001849 10 ש"ח  ו  מק"ט
מתכוני שפים בשקית אורגנזה)דגמים לפי הקיים במלאי( 

  ZH002454 20 ש"ח  ו  מק"ט
מתכוני שפים בשקית כותנה

   ZH002453 28 ש"ח  ו  מק"ט
מתכוני שפים במארז פח
אריזה בצלופן תוספת 2 ש"ח

   ZH002452 30 ש"ח  ו  מק"ט
המארז מורכב ממתכונים שנתרמו על-ידי השפים המובילים בארץ וממתכוני משפחות העובדים 
הדרוזיים בציפור הנפש. מידת הכרטיס 15.5×11.5 ס"מ
• שה 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 •
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 31
להשארת פרטים לחץ כאן

מיני בונבוניירה
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
מידה 13x13 ס"מ

ZH000894 14 ש"ח  ו  מק"ט

דגם ברכות

דגם ויטנג'
דגם העצמה

דלי לפופקורן מקרטון עם 2 שקיות פופקורן להכנה 
במיקרוגל ושמיכת פליז איכותית 250 גר' 

מידה השמיכה: 130×170

ZH01423 :מחיר: 42 ש"ח   ו  מק"ט

2 מארזים מעוצבים עם 50 גר' גרנולה בטעמים 
שונים לפי הקיים במלאי
)מינימום להזמנה 50 מארזים(

ZH01415 25 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 32
להשארת פרטים לחץ כאן

מארז שוקולד מעוצב בטעמים שונים
גודל מארז 9×16 ס"מ, שוקולדים 70 גרם בהתאם לקיים במלאי,

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH002977 12 ש"ח  ו  מק"ט

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, מריר / אגוז / תפוז
מידה: 13x13 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH002891 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם זכרונות
דגם העצמה

דגם העצמה

דגם זכרונות

דגם קריקטורה
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https://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/winter-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 33
להשארת פרטים לחץ כאן

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 30 ש"ח  ו  מק"ט
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www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.6.2021יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום  www.ZIPORHANEFESH.co.il למתנות נוספות קטלוג חורף 20-21 - עמ' 34
להשארת פרטים לחץ כאן

מתנות קטנות עם תרומה גדולה לקהילה

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

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

sigal@zih.co.i l  054-2912323  ו סיגל  ו  

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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