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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 2

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

המחיר אינו כולל את עלות המיתוג
 8x8 :6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ, מידת הקופסאx6 :מידה

ס"מ, תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH001844 10 ש"ח  ו  מק"ט

www.zih.co.il מוצרים דומים המוצגים באתר

 ערכת מגנטים בקופסא מהודרת
מכילה 9 מגנטים מאויירים

מידה: 6x6 ס"מ, עובי המגנט 0.4 מ"מ

גודל הקופסא: 10.5x10.5 ס"מ

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH01531 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 3

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

מראה
מידות 6x6 ס"מ, המוצר מגיע 
במארז קרטון. תוספת 2 ש"ח 

לאריזת צלופן 

  ZH002705 10 ש"ח  ו  מק"ט
ערכת מגנטים ליום האישה
מארז של 9 מגנטים בקופסת קראפט
גודל מגנט 6×6 ס"מ,  גודל קופסא 8×8 ס"מ

  ZH003599 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 4

כרית חימום
גודל 20×20 ס"מ

  ZH003586 :מחיר: 28 ש"ח   ו  מק"ט

כוס טרמית וכרית חימום
  ZH003589 :מחיר: 48 ש"ח   ו  מק"ט

תרמוס מעוצב שומר חום\קור 450 מ"ל 
וכרית חימום

  ZH003587 :בקבוק חליטה וכרית חימוםמחיר: 58 ש"ח   ו  מק"ט
  ZH003588 :מחיר: 58 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 5

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים
 ZH002248 20 ש"ח  ו  מק"ט  

ZH003595 ו  מק"ט  ZH002863 מק"ט

מחזיק מפתחות מעץ עם חרוז אחד
חוט עור בהתאם לקיים במלאי

ZH003594 ו  מק"ט ZH002542 ו  מק"ט ZH002862 ו  מק"ט  ZH001090 13 ש"ח  ו  מק"ט 

ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד

מחזיק מפתחות מעץ רוחב כ-6-7 ס"מ
 ZH002011 10 ש"ח  ו  מק"ט 

 ZH001999 ו  מק"ט  ZH002861 מק"ט
ZH003592 דגם שאקטימק"ט

דגם רטרו

דגם רטרו

דגם רטרו

דגם רטרו

דגם שאקטי

דגם גולדה

דגם גולדה

דגם גולדה

דגם שאקטי

דגם רטרו

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/womens-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 6

צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה 

ורצועת נשיאה אלכסונית
4 ליטר, מידה: 24x14x16 ס"מ

  ZH003582 :מחיר: 29 ש"ח   ו  מק"ט

דגם שאקטי-3דגם שאקטי-2דגם שאקטי-1

דגם רטרו דגם גולדה-2 דגם גולדה-1

דגם רטרו

דגם גולדה

דגם שאקטי

מחברת ספירלה מקרטון ממוחזר עם עט 

ודפי שורה באריזת קרטון לבנה
מידה: 17x21x1 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאריזת צלופן

  ZH003585 :מחיר: 16 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 7

פנקס מנייר ממוחזר עם עט - דגם שאקטי
)ניתן לקבל מיקס מהדגמים של סידרה אחת או דגם אחד בלבד(

מידה: 10x15 ס”מ. צבע הפנקס לפי הקיים במלאי

ZH003596 10 ש"ח  ו  מק"ט

ZH01534 10 ש"ח  ו  מק"ט

http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/employee-gifts-for-the-holidays/womens-day-gifts
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact
http://www.ziporhanefesh.co.il/contact


המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 8

דגם גולדה

תיק בד 35x44 ס"מ ומגבת חוף מעוצבת 70×130 ס"מ
המגבת עשוייה בד מיקרופייבר בעל כושר ספיגה גבוה עם הדפס בראש

  ZH003600 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

תיק בד 35x44 ס"מ ומגבת פנים 50x90 ס"מ
המגבת עשוייה בד מיקרופייבר בעל כושר ספיגה גבוה עם הדפס בראש
  ZH003601 :מחיר: 40 ש"ח   ו  מק"ט

דגם רטרו

דוגמא למגבת מקופלת

דוגמא למגבת מקופלת

דוגמא למגבת מקופלת
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 9

דגם רטרו דגם שאקטידגם גולדה

מטריה עם ידית עץ
  ZH003584 :מחיר: 19 ש"ח   ו  מק"ט

דגם רטרו

דגם שאקטידגם גולדה

מטריה מתקפלת
  ZH003583 :מחיר: 19 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 10

ספל וכרית חימום
גודל הכרית 20x20 ס"מ

  ZH003590 :מחיר: 41 ש"ח   ו  מק"ט

מארז המכיל ספל מעוצב ליום האישה, חליטת צמחים 
ומקלות קינמון

מארז 13 על 17 ס"מ
  ZH003598 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 11

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

ZH002866 12 ש"ח  ו  מק"ט
דגם שאקטי

דגם רטרו

פד לעכבר
מידה: 19x23 ס"מ

  ZH002865 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

דגם גולדה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 12

מחברת ופנקס פרחים וחיוכים
 מחברת 9x18 ס"מ, פנקס 6.5x8.5 ס"מ

  ZH003602 13 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 9 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת מעוצבת עם ספירלה
מידות 22×15.5 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002868 מחיר מבצע 14 ש"ח  ו  מק"ט

פנקס פרחים וחיוכים
מידות 6.5x8.5 ס"מ

מגיע באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002758 5 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 13

מחברת חלון עם שורות
 מידות 10.5x14 ס"מ
מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002756 10 ש"ח  ו  מק"ט

מחברת ספירלה
מידה: 20×14 ס"מ

ZH001560 20 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 14

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם רטרו

 ZH002883 32 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים

 ZH002704 32 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית

  ZH002847 20 ש"ח  ו  מק"ט

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

מידת המגנטים 6x6 ס"מ
עובי המגנט 0.4 מ"מ
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 15

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט,
2 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
לבחירה 2 תחתיות מתוך 9, מידת התחתית 9x9 ס"מ, גודל קופסא 
12.5x10 ס"מ, ספל אחד לבחירה

 ZH002393 מחיר: 42 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום בקופסת קראפט
גודל קופסא 12.5×10 ס"מ, ספל אחד לבחירה

  ZH002394 מחיר: 27 ש"ח  ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום, 2 תחתיות מעץ 
לכוסות בשקית אורגנזה
לבחירה 2 תחתיות מתוך 9, מידת התחתית 9×9 ס"מ, ספל אחד 
לבחירה

  ZH002392 מחיר: 35 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי
ספל מעוצב עם חליטה ומקלות קינמון

וקופסת פרפר עם 10 עוגיות לוטוס
גודל הקופסא 12.5×10 ס"מ, ספל אחד לבחירה

 ZH002771 מחיר: 37 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 16

מיני בונבוניירה - דגם שאקטי
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

)ניתן לקבל מיקס מכל הדגמים או דגם 
אחד בלבד(

 ZH01536 14 ש"ח  ו  מק"ט

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

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, 
מריר, אגוז, תפוז

תוספת 2 שח לאריזת צלופן

ZH002881 13 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

דגם גולדה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 17

עציץ ברכות עם סקולנט
גודל העציץ 8x10 ס"מ, העציץ עשוי מבטון ומגיע 

בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
צמח סקולנט לפי הקיים במלאי

ZH002773 30 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

סטנד שולחני עם 3 פרלינים ו-12 סוכריות יהלום
גודל הסטנד 8x10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע 
בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
כלי הכתיבה המצורפים בתמונה להמחשה בלבד

ZH002774 30 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

סטנד שולחני 
גודל הסטנד 8x10 ס"מ, הסטנד עשוי מבטון ומגיע 
בצבעים שונים לפי הקיים במלאי
הפריטים המצורפים בתמונה להמחשה בלבד

ZH002846 22 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 18

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

  ZH002566 35 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

עציץ מבטון עם צמח סקולנט
מידת העציץ 13x12x5.5 ס"מ,

העציץ מגיע בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי

   ZH003049 30 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

עציץ פלסטיק עם אדמה באריזת יוטה ומעטפה עם שקית זרעים
גובה עציץ 12 ס"מ

    ZH002187 :מחיר: 20 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים ו-2 מגנטים

      ZH002186 :מחיר: 9 ש"ח  ו  מק"ט

מעטפה עם שקית זרעים

      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
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

אין
אחת
כמוך

עופי
על

עצמך

זה
הזמן
לפרוח

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

עופי
על

עצמך

זה
הזמן
לפרוח

אין
אחת
כמוך

מושלמת 
כמו שאת
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 19

גובה פחית 8.5 ס"מ

 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
המלאי מוגבל

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
המלאי מוגבל

פלפלנענע
חריף

עגבניות
שרי
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 20

.חש 32  5

גולטקל יפיסות

פחית עם 10 פרלינים
 גודל הפחית 8.5x8 ס"מ

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

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

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

פחית עם 25 סוכריות יהלום
גודל הפחית 8x7.5 ס"מ

אריזה בצלופן בתוספת 2 ₪
ZH002403 12 ש"ח  ו  מק"ט

פחית במילוי בוטנים\צימוקים\חמוציות בציפוי שוקולד 70 גרם 
לפי הקיים במלאי
גודל הפחית 8.5x8 ס"מ, תוספת 2 שח לאריזת צלופן
ZH002888 18 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 21

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

 סטנד שולחני מעץ דגם שאקטי

מידת הסטנד: 16x8.5x10 ס"מ

ZH002396 25 ש"ח  ו  מק"ט

דגם רטרו

דגם שאקטי

דגם גולדה
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 22

פנקס לרישום עם דבקיות לסימון

  ZH002676 13 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפנקס 18.5x13 ס"מ, מידת המארז 7x7x5 ס"מ

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

 להמחשה בלבד

  ZH002678 15 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 23

דגם מלכה

דגם מצנח

דגם כנפיים

דגם מורה

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

  ZH002533 :מחיר: 13 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב לבחירה עם כ-20 סוכריות יהלום

  ZH002534 :מחיר: 17 ש"ח   ו  מק"ט

ספל מעוצב עם 3 פרלינים ו-10 סוכריות יהלום

 ZH002535 :מחיר: 20 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק חליטה
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ

תכולה 400 מל'
צבעים בהתאם לקיים במלאי

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

  ZH002681 30 ש"ח  ו  מק"ט

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל

  ZH003421 30 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 24

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

פחית אחת עם 5 פרלינים

  ZH001664 15 ש"ח  ו  מק"ט
פחית אחת עם 4 פרלינים

  ZH002603 13 ש"ח  ו  מק"ט
פחית עם 20-25 סוכריות יהלום

   ZH001848 10 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הפחית: 6.5x7 ס"מ, תוספת של 2 לאריזת צלופן

דגם גרפיטי
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 25

4 תחתיות לתה/קפה מעץ עם איורים במארז פח מעוצב

מידה: 9.5x9.5 ס"מ

ZH01533 40 ש"ח  ו  מק"ט
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

2 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
 לבחירה 2 תחתיות מתוך 9, מידת התחתית 9×9 ס"מ

ZH002389 15 ש"ח  ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
לבחירה 4 תחתיות מתוך 9, מידת התחתית 9×9 ס"מ

  ZH002390 :מחיר: 30 ש"ח   ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

2 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה
לבחירה 2 תחתיות מתוך 9, מידת התחתית 9×9 ס"מ

ZH002389 :מחיר: 15 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 26

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-3 פרלינים
 ZH01494 30 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' במילוי מאפין, שקית קפה אישית טסטר צ'ויס 
וכ-15 סוכריות יהלום
ZH000302 17 ש"ח  ו  מק"ט

2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'. 
מידת התחתיות: 9×9 ס"מ
ZH000362 15 ש"ח  ו  מק"ט

ספל קפה וינטג' עם שקית קפה טסטר צ'ויס אישית, 
מאפיין ו-5 פרלינים
ZH000792 20 ש"ח  ו  מק"ט
הספלים מגיעים במבחר צבעים ובכיתובים שונים ע"פ הקיים 

במלאי

4 תחתיות מעץ לכוסות בשקית אורגנזה

 ZH003597 30 ש"ח  ו  מק"ט

4 תחתיות מעץ לכוסות בקופסת פח

 ZH01533 40 ש"ח  ו  מק"ט
לבחירה 4 תחתיות מתוך 9,  מידת התחתית 9×9 ס"מ
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 27

צידנית אישית דגם קליפסו מבודדת חום/קור מבד 
קורדורה וידית נשיאה מידות: 14x22x25 ס”מ

ZH000169 25 ש"ח  ו  מק"ט

עץ האושר בעציץ בטון וסלסלה מעוצבת עם 5 פרלינים
)דגמים לפי הקיים במלאי( מידת הסלסלה: 7×7.5 ס"מ, מידת הסטנד 13x12x5.5 ס”מ,

הסטנד מגיע בצבעים שונים, הצמחים בהתאם לקיים במלאי

ZH001618 44 ש"ח  ו  מק"ט
המלאי מוגבל

סלסלה אחת מעוצבת במילוי 5 פרלינים
)דגמים לפי הקיים במלאי( מידת הסלסלה: גובה 7 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

ZH001632 12 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

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

ZH002882 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 28

תיק אלבד המתקפל לארנק קטן
40×45 ס”מ

  ZH002779 7 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם חליטה
ו-4 תחתיות בקופסת קראפט

ZH002401 37 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם 4 תחתיות בקופסת קראפט

ZH002398 27 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם תחתית אחת 

ZH002402 13 ש"ח  ו  מק"ט

ספל וינטג' עם 4 תחתיות 

ZH002399 20 ש"ח  ו  מק"ט

מידת התחתית 9x9 ס"מ, גודל הקופסא 12.5x10 ס"מ, 
הספלים מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים לפי הקיים במלאי

התחתיות עשויות מקרטון קשיח בציפוי למינציה

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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המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 29

קופסא מעוצבת
עם עדשי שוקולד

6x8 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH000004 10 ש"ח  ו  מק"ט

מארז שוקולד 100 גר'
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH01529 12 ש"ח  ו  מק"ט

מכל
!-ה

קופסת פרפר מעוצבת
ZH000043 ו  מק"ט    ZH002409 במילוי 5 פרלינים  ו  10 ש"ח   ו  מק"ט

ZH000036 במילוי סוכריות יהלום  ו  8 ש"ח   ו  מק"ט
מידה: 7x11.5 ס”מ

מכל
!-ה
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המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 30

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

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

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

פרח סבון ריחני
 ZH000028 :7 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 31

קרם ידיים 
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH001556 16 ש"ח  ו  מק"ט

סבון בניחוח פירותי מסייע בשמירת לחות העור
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH001559   12 ש"ח  ו  מק"ט

סבון לב בניחוח פירותי מסייע בשמירת 
לחות העור בקופסא מעוצבת 
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

  ZH001558 12 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.5.20 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 
 עמ' 32

מחירים בתוקף עד 5.2020

מינימום הזמנה 500 ש"ח ממוצר

לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך? )מינימום 100 מארזים(

צוות עמותת ציפור הנפש ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

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

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

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

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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