
המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

וקנייתם מהווה תרומה לקהילה ידי המשתקמים במרכז  ומיוצרות על  המתנות מעוצבות 

מתנות עם ערך חברתי ליום האישה 2022

100% צרכנות חברתית

ומשלוח מיתוג  מע"מ,  כולל  לא  המחיר  ממוצר.  ש"ח   500 להזמנה  מינימום 

https://bit.ly/women-rav


שמחים לספר לכם שהתחדשנו באתר חדש ללקוחות פרטיים ובחנות בוטיק בעוספיא
באתר החדש תוכלו למצוא מתנות מדהימות מאנשים בעלי מוגבלויות וגם מתנות

מיוצרים ישראליים ועמותות נוספות.
עלות השובר אינה כוללת את עלות המשלוח.

 השנה תוכלו לפנק ביום האישה את העובדות במתנה אישית לפי בחירתן
גיפט קארד המקנה 50% הנחה באתר החדש ללקוחות פרטיים www.zih-gallery.com וב-

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/new_rav


תעסוקתי  אירגון  הינה  הנפש  ציפור  עמותת 
מיוחדים  צרכים  בעלי  יוצרים  המעסיק  חברתי, 

מהמגזר הדרוזי, הערבי והיהודי. 

היוצרים במרכז לוקחים חלק בעיצוב, ייצור פיתוח 
שונים,  עבודה  בסוגי  ומתמחים  המוצרים  ואירוז 

המתאימים לכישוריהם וליכולתם.

תכשיטנות,  וכוללות  מגוונות  במקום  הסדנאות 
על  הדפסות  תפירה,  לייזר,  חיתוכי  בטון,  נגרות, 

מגוון רחב של חומרים ועוד.

יוצר לעבוד  מגוון האפשרויות הרחב מאפשר לכל 
ליכולותיו  המתאימה  ומאתגרת,  מכבדת  בעבודה 
לכל  לאפשר  היא  השאיפה  כאשר  התעסוקתיות, 
של  האפשר  ככל  רב  במספר  להתנסות  אחד 

עבודות ומתוכן לבחור את האחת המתאימה לו.

בעבודה  לעבוד  האפשרות  כי  מאמינים  אנו 
רבות  תורמת  עובד  לכל  אישית  המותאמת 
העצמי  ולביטחון  לדימוי  הערך,  לתחושת 
מירב  את  ביטוי  לידי  להביא  אחד  לכל  ומאפשרת 

הכישורים והפוטנציאל הטמונים בו.

עבודה  בסביבת  עובדים  בעמותה  היוצרים 
תפקוד  ברמת  אנשים  המשלבת  ומכילה,  בריאה 
מוגבלויות  בעלי  אנשים  עם  ביחד  נורמטיבית 
יצרניים  נורמטיביים  עבודה  תנאי  המאפשרת 

ויצירתיים.

www.zih-gallery.com       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

https://www.instagram.com/zipor.hanefesh/
https://www.youtube.com/channel/UCy3dmULgonCqJHSrz1MHo5w
https://www.facebook.com/ziporhanefeshgifts/
https://bit.ly/new_rav


יום גיבוש מרתק וייחודי בעוספיא
יום גיבוש לעובדים ולקבוצות הכולל סיור במפעל, שיתן לכם הצצה נדירה לעולם היצירה של אנשים בעלי מוגבלויות, אשר למרות מוגבלותם, 

מצליחים לייצר מוצרים מרהיבים הנמכרים בחנויות אומנות ישראלית וברשתות מובילות.
 סיור במחלקות השונות - תכשיטנות, בטון, נגרייה, תפירה ועוד. היוצרים במחלקות ישתפו אתכם בתהליך היצירה,

תוכלו ליצור עמם אינטראקציה, לשאול שאלות ולהבין קצת יותר את תהליך העבודה.
 לאחר הסיור יערך שיח מרגש עם איריס, מייסדת העמותה, על סיפור ההצלחה של המרכז, הקשיים בדרך, ההווי במקום, הערכים והחזון. 

אחר השיחה ניתן יהיה לרכוש בגלריה מתנות מרהיבות, במחירים שלא תמצאו בשום מקום, המשלבות את תוצרת המרכז עם מוצרים של מעצבים 
ישראליים ועמותות נוספות.

 הפעילות במקום הכוללת סיור, שיחה, שתייה חמה וכיבוד קל הינה לקבוצות של מינימום 15 איש, ובעלות של 150 ש"ח לכל הקבוצה.
 ניתן להזמין סדנאות לקבוצות בכל אחד מתחומי העשייה במקום, סדנת בטון, סדנת עץ וסדנת תכשיטנות.

 ניתן לשלב פעילויות נוספות באזור - סדנה להכנת גבינות, סיור ברובע העתיק של עוספיא והסברים מרתקים אודות העדה הדרוזית, 
אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה בשרית כשרה כמיטב המסורת הדרוזית.

ניתן לרכוש למשתתפים שובר מתנה שיאפשר קנייה בחנות הגלרייה בסכום כפול מעלות השובר

אנו מבטיחים לכם חוויה עוצמתית, פותחת לב, שתלווה אתכם עוד הרבה זמן, גם אחרי שתעזבו את המקום.

חדש בציפור הנפש

www.zih-gallery.com

לקוחות משתפים  <<לסרטון על ציפור הנפש  <<לפרטים, בירורים ותיאומים <<

טל’ 074-7585344  ו  050-223-3616  ו  ziporgallery@zih.co.il  ו  אבא חושי, עוספיא בכניסה ליד תחנת הדלק פז  

https://bit.ly/new_rav
https://bit.ly/gibush-rav
https://bit.ly/story-rav
https://bit.ly/cust-rav
https://bit.ly/new_rav


המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 5

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

אגרטל מזכוכית חומה ופרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים

    ZH004970 :מחיר 38 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה ואקליפטוס מלאכותי

    ZH004974 :מחיר 25 ש"ח / מק"ט
גודל 8x16 ס"מ, תכולה 500 מ"ל, האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים 
בהתאם לקיים במלאי, הצמחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם 
לקיים במלאי, 2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

אגרטל גדול מזכוכית חומה עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים מלאכותיים

    ZH004988 :מחיר 48 ש"ח / מק"ט

אגרטל גדול מזכוכית חומה ואקליפטוס מלאכותי

   ZH004975 :מחיר 34 ש"ח / מק"ט
גודל האגרטל 10x20 ס"מ,  תכולת האגרטל 1000 מ"ל, האגרטלים מגיעים 

בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי, הצמחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים  
בהתאם לקיים במלאי

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

35
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 6

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

אגרטל מזכוכית חומה עם אקליפטוס מלאכותי, מארז נפוליטנים 
משוקולד מריר 70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004987 :מחיר 42 ש"ח / מק"ט

אגרטל מזכוכית חומה עם עם פרחים מיובשים בשילוב עם צמחים 
מלאכותיים, מארז נפוליטנים משוקולד מריר  70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH004986 :מחיר 55 ש"ח / מק"ט

תרמוס, אגרטל מזכוכית חומה ופרחים מיובשים בשילוב עם 
צמחים מלאכותיים וחליטת צמחים 

     ZH004973 :מארז בקעה 85 ש"ח / מק"ט

תכולת הקנקן 1100 מ"ל, גודל האגרטל 8x16 ס"מ, תכולת 
האגרטל 500 מ"ל, התרמוסים מגיעים בצבעים שונים בהתאם 

לקיים במלאי,
האגרטלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי,

הפרחים מגיעים בגוונים ובסוגים שונים בהתאם לקיים במלאי

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 7

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

נרתיק לאיפור/כלי כתיבה/כסף קטן/פתקים/ולכל מה שרוצים 

    ZH004896 :מחיר: 10 ש"ח / מק"ט

נרתיק ותשעה מגנטים מעוצבים בדגם גולדה

    ZH004956 :מחיר מבצע: 16 ש"ח / מק"ט

נרתיק ותשעה מגנטים מעוצבים בדגם שאקטי

    ZH004954 :מחיר: 22 ש"ח / מק"ט

נרתיק, מראה ותשעה מגנטים מעוצבים בדגם שאקטי

    ZH004955 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

גודל הנרתיק 20.5x12.5 ס"מ, מגיע במיקס דגמים לפי הקיים במלאי
המגנטים מונחים על קרטון ארוז בשקית צלופן, מידת כל מגנט 

5.6×5.6 ס”מ, מידת המארז 18×22 ס"מ,
מידת המראה 6×6 ס"מ, המראה מגיע במארז קרטון,

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 8

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

תיק כותנה מעוצב עם ידיות דמוי עור 
ונרתיק לאיפור/כלי כתיבה/כסף קטן/פתקים/ולכל מה שרוצים
 גודל התיק 41×36 ס"מ
גודל הנרתיק 20.5x12.5 ס"מ, מגיע במיקס דגמים לפי הקיים במלאי

    ZH004957 :מחיר: 28 ש"ח / מק"ט

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

    ZH004961 :מחיר: 16 ש"ח / מק"ט

     ZH004959 :מחיר מבצע: 30 ש"ח / מק"ט

     ZH004958 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

תיק כותנה מעוצב עם ידיות דמוי עור
ותשעה מגנטים מעוצבים בדגם גולדה

מונח על קרטון ארוז בשקית צלופן, 
מידת כל מגנט 5.6×5.6 ס”מ, מידת המארז 18×22 ס"מ,

גודל התיק 41×36 ס"מ

     ZH004960 :מחיר מבצע: 23 ש"ח / מק"ט

https://bit.ly/women-rav
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 9

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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: 32 ש"ח   ו  מק"ט

https://bit.ly/women-rav
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 10

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 11

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כרית חימום
גודל 20×20 ס"מ

  ZH003586 :מחיר: 28 ש"ח   ו  מק"ט

כוס טרמית וכרית חימום
  ZH003589 :מחיר: 50 ש"ח   ו  מק"ט

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

  ZH003587 :מחיר: 61 ש"ח   ו  מק"ט

בקבוק חליטה וכרית חימום
  ZH003588 :מחיר: 58 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 12

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סט קופסאות פח עם סקולנט ו-7 פרלינים
   ZH004500 :מחיר: 43 ש"ח / מק"ט

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, קופסת אוכל תרמית 
 שומרת חום\קור עם נירוסטה איכותית פנימית

     ZH004495 :מחיר: 54 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

עציץ פח עם סקולנט, 7 פרלינים וכוס תרמית
     ZH004488 :מחיר: 60 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 13

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

בקבוק חליטה וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

   ZH005032 :מחיר: 70 ש"ח / מק"ט

תרמוס, וצמח תבלין בעציץ בטון דמוי שק

    ZH005033 :מחיר: 73 ש"ח / מק"ט

התרמוסים, והעציצים מגיעים בצבעים שונים בהתאם לקיים במלאי,
הצמחים בהתאם לקיים במלאי, מידת העציץ ללא הצמח כ-17x15 ס"מ
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 14

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * 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

     ZH004342 :מחיר: 33 ש"ח / מק"ט

סקולנט בעציץ עץ
מידת העציץ ללא הצמח 13.5x13.5 ס"מ

     ZH004338 :מחיר: 35 ש"ח / מק"ט

www.zih.co.il עציצים נוספים - את התמונות ניתן לראות באתר
ע"י הכנסת המק"ט בשורת החיפוש
עציץ מעץ בצורת יהלום עם סקולנט

     ZH004219 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 15

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * 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
     ZH004340 :מחיר: 26 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004339 :מחיר: 32 ש"ח / מק"ט

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

     ZH004341 :מחיר: 38 ש"ח / מק"ט

זְָרעִים
ׁשֶל מנטה
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 16

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

רקפת בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004333 :מחיר: 45 ש"ח / מק"ט

מינימום להזמנה 50 יחידות

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

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

דגם אופניים

דגם לב
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 17

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סקולנט בעציץ בטון דמוי שק
     ZH004331 :מחיר: 40 ש"ח / מק"ט

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

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 18

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * 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 כ-17×15 ס"מ
ZH004337 :מחיר: 30 ש"ח / מק"ט

קנקן לחליטה ומארז המכיל ספל וינטג' וחליטת צמחים
מידת המארז: 16x15.5x10, תכולת הקנקן 1100 מ"ל
הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי
ZH004044 :מחיר: 68 ש"ח / מק"ט

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

ZH004002 75 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004032 43 ש"ח  ו  מק"ט
ZH004039 32 ש"ח  ו  מק"ט
ZH003896 :25 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 19

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ציפית לכרית
גודל 70x50 ס"מ

הציפית מגיעה ללא כרית
ZH004356 :מחיר: 28 ש"ח / מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 20

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

לוח מחיק מתמגנט עם טוש מתמגנט
15x20 מידות

     ZH003762 מחיר 18 ש"ח   ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם גולדה

דגם רטרו

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

     ZH003781 מחיר 16 ש"ח   ו  מק"ט

דברים
שצריך לזכור...

דברים
שצריך לזכור...
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 21

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

ZH003893 16 ש"ח   ו  מק"ט

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

ZH003894 18 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 22

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

תשעה מגנטים מעוצבים ומארז נפוליטנים

ZH003905 25 ש"ח  ו  מק"ט
תשעה מגנטים מעוצבים דגם גולדה

ZH003849 מחיר מבצע 8 ש"ח  ו  מק"ט

תשעה מגנטים דגם שאקטי

ZH003850 10 ש"ח  ו  מק"ט
)המגנטים מונחים על קרטון וארוזים בשקית צלופן, מידת כל 

מגנט 5.6×5.6 ס”מ, מידת המארז 18×22 ס"מ(

דגם גולדהדגם שאקטי

מארז המכיל חליטת צמחים, 2 ספלי וינטג' ומקלות קינמון
מידת המארז 20x20 ס"מ, הספלים מגיעים בכתובים שונים בהתאם לקיים במלאי

     ZH004057 מחיר 54 ש"ח   ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 23

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם רטרו

דגם גולדה

קופסת אוכל תרמית שומרת חום\קור עם 
נירוסטה איכותית פנימית 

     ZH003938 מחיר 20 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת האוכל עם מוצרים נוספים:
קופסת אוכל וספל וינטג' אחד

     ZH003972 מחיר 34 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת אוכל ונפוליטנים משוקולד מריר 
70% מריר/אגוז/תפוז

     ZH003977 מחיר 37 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת אוכל וכוס תרמית

ZH003984 מחיר 44 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת אוכל ובקבוק חליטה

     ZH004345 מחיר 52 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת אוכל ותרמוס

     ZH004344 מחיר 55 ש"ח   ו  מק"ט
   

גודל קופסת האוכל 7.5x15 ס"מ, קופסאות 
האוכל, התרמוסים, בקבוקי החליטה והספלים 

מגיעים בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 24

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

סט המורכב מ-2 קופסאות אוכל תרמיות שומרות חום\
קור עם נירוסטה איכותית פנימית, תוספת 2 ש"ח לצלופן

   ZH003964 מחיר 28 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת האוכל עם מוצרים נוספים:

סט קופסאות אוכל וספל וינטג' אחד

     ZH003928 מחיר 42 ש"ח   ו  מק"ט

 סט קופסאות אוכל ונפוליטנים משוקולד מריר 70% 
מריר/אגוז/תפוז

   ZH004012 מחיר 45 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל ו-2 ספלי וינטג'

     ZH003920 מחיר 52 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל ותרמוס

     ZH003947 מחיר 63 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל וכוס תרמית

     ZH003912 מחיר 52 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל ובקבוק חליטה

     ZH003957 מחיר  60 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל, תרמוס חליטת צמחים

 ZH003948 מחיר 76 ש"ח   ו  מק"ט

סט קופסאות אוכל, בקבוק חליטה וחליטת צמחים

 ZH003958 מחיר 73 ש"ח   ו  מק"ט

מידת הסט 13.5x15 ס"מ, הספלים, התרמוסים, 
 בקבוקי החליטה וקופסאות האוכל מגיעים 

 בצבעים ובכיתובים שונים בהתאם 
לקיים במלאי

דגם רטרו

דגם גולדה
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 25

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן
ZH001844 12 ש"ח  ו  מק"ט דגם שאקטי

דגם רטרו
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 26

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 מחיר מבצע 8 ש"חו  מק"ט

תשעה מגנטים מעוצבים דגם גולדה

ZH003849 מחיר מבצע 8 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 27

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 ניתן לקבל מיקס דגמים של סדרה אחת או דגם אחד בלבד 13 ש"ח  ו  מק"ט

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 שאקטי

דגם גולדה

דגם גולדה

דגם שאקטי

דגם שאקטי

דגם רטרו
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 28

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה 

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

  ZH003582 :מחיר: 35 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: 18 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 29

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

ZH003596 דגם גולדה  10 ש"ח  ו  מק"ט

ZH01534 דגם שאקטי 10 ש"ח  ו  מק"ט

ניתן לקבל מיקס מהדגמים הבאים: 
מדגם שאקטי - מלכה, תעשי, מושלמת

מדגם גולדה - עדיף שתהיי

מבצע 8.5 שח
עד גמר המלאי
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 30

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 31

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 32

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם רטרו דגם שאקטידגם גולדה

מטריה עם ידית עץ
ניתן למתג את המטרייה – המחיר אינו כולל את עלות המיתוג

  ZH003584 :מחיר: 24 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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 33

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

מחברת ספירלה
מידה: 20×14 ס"מ

ZH001560 20 ש"ח  ו  מק"ט

צידנית אישית
מידה 15x15x20 ס"מ

2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

    ZH004473 :מחיר: 14 ש"ח / מק"ט

דגם שאקטי-1

דגם רטרו-1
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 34

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

כוס טרמית ומארז מגנטים דגם רטרו

 ZH002883 34 ש"ח  ו  מק"ט

כוס טרמית ומארז מגנטים

 ZH002704 34 ש"ח  ו  מק"ט
כוס טרמית

  ZH002847 22 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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 35

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

נפוליטנים משוקולד מריר 70%, 
מריר, אגוז, תפוז

תוספת 2 שח לאריזת צלופן
ZH002881 15 ש"ח  ו  מק"ט

דגם שאקטי

דגם רטרו

דגם גולדה

קופסת פרפר מעוצבת
במילוי 5 פרלינים  ו  10 ש"ח
ZH000043 ו  מק"ט    ZH002409 מק"ט 
ZH000036 במילוי סוכריות יהלום  ו  8 ש"ח   ו  מק"ט
מידה: 7x11.5 ס”מ
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 36

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

בצבעים שונים לפי הקיים במלאי,
צמח סקולנט לפי הקיים במלאי
ZH002773 33 ש"ח  ו  מק"ט

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 33 ש"ח  ו  מק"ט

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
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 37

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

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

   ZH003049 33 ש"ח  ו  מק"ט

דגמים נוספים לבחירה:

 תתרגשו גם
 מהדברים
הקטנים

אושר
מזל

בריאות

עופי
על

עצמך

זה
הזמן
לפרוח

אין
אחת
כמוך

מושלמת 
כמו שאת

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

סקולנט 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 47 ש"ח  ו  מק"ט
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
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 38

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

.חש 32  5

גולטקל יפיסות

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

תיק צבעוני מתקפל רב שימושי
מידות: 13x36x46 ס"מ

תוספת של 2 ש"ח לפריט לאריזה בצלופן

 ZH001044 16 ש"ח  ו  מק"ט

בקבוק שתיה מאלומיניום עם פיה נשלפת
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן
  ZH002400 :מחיר: 27 ש"ח   ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 39

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

דגם רטרו

דגם שאקטי

דגם גולדה

ספל וינטג' עם חליטה
ו-4 תחתיות בקופסת קראפט

ZH002401 39 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם 4 תחתיות בקופסת קראפט

ZH002398 30 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם תחתית אחת 

ZH002402 15 ש"ח  ו  מק"ט
ספל וינטג' עם 4 תחתיות 

ZH002399 22 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
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 40

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

דגם מלכה

דגם מצנח
דגם כנפיים

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
2 ש"ח תוספת לאריזה בצלופן

  ZH002681 30 ש"ח  ו  מק"ט
בקבוק חליטה וחליטת פירות

  ZH002682 42 ש"ח  ו  מק"ט
מידת הבקבוק 23x5.5 ס"מ, תכולה 400 מל',

הצבעים בהתאם לקיים במלאי,
 חליטה אחת בהתאם לקיים במלאי

תרמוס שומר חום\קור
450 מ"ל
  ZH003421 33 ש"ח  ו  מק"ט

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav


המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 41

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

מחברת פרחים וחיוכים
מידות 9x18 ס"מ

מגיעה באריזת צלופן ללא סרט

  ZH002759 מבצע 7 ש"ח  ו  מק"ט
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 42

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 43

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

ספל וינטג' עם חליטת צמחים, מקלות קינמון ו-3 פרלינים
 ZH01494 32 ש"ח  ו  מק"ט

 ספל וינטג' במילוי מאפין, שקית קפה אישית טסטר צ'ויס
 וכ-15 סוכריות יהלום
ZH000302 19 ש"ח  ו  מק"ט

2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל וינטג'. מידת 
התחתיות: 9×9 ס"מ
ZH000362 17 ש"ח  ו  מק"ט

 ספל קפה וינטג' עם שקית קפה טסטר צ'ויס אישית, 
מאפיין ו-3 פרלינים
ZH000792 22 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

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 44

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * 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 מידות: 14x22x25 ס”מ

ZH000169 25 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
 

קופסא מעוצבת
עם עדשי שוקולד

6x8 ס"מ
תוספת 2 ש"ח לאריזת צלופן

ZH000004 10 ש"ח  ו  מק"ט
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להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 45

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

עץ מתמגנט עם מגנטים בצורת ציפורים
גובה 22  רוחב 15 ס"מ

 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

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav
https://bit.ly/contact-rav


המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 46

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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

https://bit.ly/women-rav
https://bit.ly/contact-rav
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המחירים בתוקף עד 30.3.22 www.ziporhanefesh.co.il       04-8699862 יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים       להזמנות

להשארת
פרטים     
לחץ כאן

המתנות מעוצבות/מיוצרות/נארזות בידי המשתקמים במרכז וקנייתם מהווה תרומה לקהילה
 עמ' 47

מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מע"מ, מיתוג ומשלוח * ציפור הנפש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהתאם לתנודות במשק - יש לקבל הצעת מחיר מסודרת ממחלקת ההזמנות

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 

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

adi@zih.co.il ו   054-2912323 ו  עדי 

יוצרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים
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