
www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.5.16יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ziporhanefesh.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מיתוג ומשלוחדגמים נוספים ניתן לראות באתר

שמיכת פרווה איכותית עם ספל קרמי עם 

כפית תואמת 130x170 ס"מ

 ZH001047 :75 ש"ח   ו  מק"ט

כרית חימום/קירור, ספל עם כפית תואמת בקופסא מעוצבת

 ZH000208 :הבדים בהתאם למלאי הקיים( ו  35 ש"ח   ו  מק"ט(

 ספל רטרו צבעוני במילוי מאפין, שקית קפה אישית טסטר 
צ'ויס, 4 פרלינים )הספלים מגיעים בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי( 

 ZH01284 :50 ש"ח   ו  מק"ט  

 מרקייה אישית עם מכסה ושמיכת פליז איכותית 250 גר' 
מידה השמיכה: 130×170

)המרקיות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי(

 ZH01287 :48 ש"ח   ו  מק"ט

"רגע אחרי הגשם, רק רגע קצר
    אם לא תשים לב,

        תראה ש...הרגע עבר"

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


www.ziporhanefesh.co.il      04-8699862 המחירים בתוקף עד 30.5.16יוצרים המתמודדים עם אתגרים נפשיים      להזמנות

לקהילה תרומה  מהווה  וקנייתם  במרכז  המשתקמים  ידי  על  ומיוצרות  מעוצבות  המתנות 

להשארת פרטים לחץ כאן
www.ziporhanefesh.co.il מינימום להזמנה 500 ש"ח ממוצר. המחיר לא כולל מיתוג ומשלוחדגמים נוספים ניתן לראות באתר

 ספל צבעוני עם מכסה במילוי 4 
עוגיות גרנולה וחליטת לואיזה

  ZH01309 :38 ש"ח   ו  מק"ט  

 קערית צבעונית במילוי שקית גרנולה, 
5 אגוזים, דבשית 30 גר'

)הקעריות מגיעות בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי( 

 ZH01312 :35 ש"ח   ו  מק"ט

  מרקייה אישית עם מכסה במילוי 4 פרלינים וכ-10 סוכריות יהלום

  ZH000256 :המרקייה מגיעה בכיתובים שונים בהתאם לקיים במלאי( ו  30 ש"ח   ו  מק"ט(

  ספל צבעוני במילוי 4 עוגיות גרנולה

  ZH01310 :וחליטת לואיזה ו  28 ש"ח   ו  מק"ט

"טיף-טיף טף! טיף-טיף-טף!
מחאו כף אל כף!"
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מטרייה עם מוט עץ 21 אינץ'

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

"חורף, גשם מטפטף על העורף,
                       חורף וקר..."

מטריית בקבוק “21 

 ZH000114 :20 ש"ח  ו  מק"ט 

ZH01285 :מטרייה מתקפלת 21 אינץ'  ו  15 ש"ח  ו  מק"ט
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חמצוואר - כובע פליז דו צדדי, מתאים כמחמם צוואר 

 ZH000040 :או כובע ו  12 ש"ח  ו  מק"ט

סט המכיל כובע, כפפות וצעיף  

 ZH000113 :20 ש"ח  ו  מק"ט

"רעמים וברקים בליל חורף קר
          לא נשמעים תמיד אותו הדבר..."

שמיכת פליז איכותית 250 גר'

 130x170 :מידה

 ZH000026 :26 ש"ח ו  מק"ט  

שמיכת פליז רכה עם פסים עדינים

130x170 :מידה

 ZH000210 :40 ש"ח  ו  מק"ט 
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כוס טרמית נירוסטה עם חיבור למצת 

 ZH000831 :24 ש"ח  ו  מק"ט

"עוד מעט ירד פה גשם, בוא ונישאר בחוץ
          נתחדש כמו הדשא בעולם יפה, רחוץ"

צידנית אישית מבודדת חום/קור מבד קורדורה וידית נשיאה ו  25 ש"ח

  ZH000984 :תרמוס נירוסטה 1/2 ליטר ו  25 ש"ח  ו  מק"ט

ספל טרמי PP פלסטיק )דופן כפולה(

  ZH000828 :400  ו  16 ש"ח  ו  מק"טcc עם חבק סיליקון ומכסה

usb פלטה חימום לקפה עם מפצל 4 יציאות

  ZH000174 :הספל להמחשה בלבד( ו  30 ש"ח  ו  מק"ט(
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"בוא ונחכה לגשם נצפה עד שישוב
  נחכה לו עד הערב, שידע שהוא חשוב"

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 עם ספל צבעוני

  ZH000958 :חליטת צמחים ו-4 תחתיות ו  25 ש"ח   ו  מק"ט

קופסת עץ עם ספל, שקית עוגיות,

 ZH000243 :חליטת צמחים ופרלינים ו  58 ש"ח   ו  מק"ט

קופסא לתיונים ו  40 ש"ח   ו  מק"ט: 

  ZH001218

2 תחתיות לתה/קפה מתוך הקיים במלאי וספל רטרו

  ZH000362 :הספלים מגיעים בכיתובים שונים לפי הקיים במלאי( ו  15 ש"ח   ו  מק"ט( 
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"בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב
ורציתי אליה לגשת ולראות אותה מקרוב..."

 מארז המכיל 6 מגנטים עם משפטי השראה. ניתן למתג את אחד המגנטים. 

 ZH000251 :9 ס”מ ו  10 ש"ח   ו  מק"טx13 :מידת המוצר

6 מגנטים עם משפטי השראה

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

יום משפחה שמח!

ממשפחת

6 מגנטים עם משפטי השראה

לעולם לא
מאוחר להיות

מה שהיית 
יכול להיות

אנשים הנמנעים
מכישלון
נמנעים גם
מהצלחה

תלמד להנות מהדברים הקטנים,
יבוא יום ותבין שאלה היו 

הדברים הגדולים

“Being happy doesn’t mean
that everything is perfect.
It means that you’ve decided to 
look beyond the imperfections.”

happiness
הכל תלוי בדרך 

ההסתכלות שלנו
על החיים

ולא בהכרח
על איך הם נראים 

במציאות

חג שמח
ממשפחת

מתחילכל מסע

קטןאחדבצעד

the choice is yours,
choose wisely.

שאלה היו    
  הדברים 

   הגדולים

תלמד להנות
מהדברים הקטנים,

יבוא יום ותבין

כיס שולחני )עם רגלית( או מתמגנט לפתקי ממו

 ZH000034 :12 ס”מ ו  10 ש"ח   ו  מק"טx10 :הניירות ממו להמחשה בלבד( מידה(

לוח מחיק מתמגנט עם טוש

 ZH000024 :12 ו  10 ש"ח   ו  מק"טx21 :מידות

4 מגנטים בשקית אורגנזה
מידה: 8x6 ס"מ

 ZH01289 :10 ש"ח   ו  מק"ט 
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 ZH01306 :מחזיק מפתחות מעץ עם חרוזים ו  17 ש"ח   ו  מק"ט

 ZH001090 :מחזיק מפתחות מעץ ללא חרוזים ו  12 ש"ח   ו  מק"ט

4.5x13 6.5ס"מx13 7ס"מx13 ס"מ
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מגבונים לחים בפחית קומפקטית
מכיל 30 מגבונים, ניתן לסגירה חוזרת, מידה: 

 ZH000647 :5.5 ס"מ ו  12 ש"ח   ו  מק"טx8.5

"הנה כבר יורד הגשם,
משמחה רוקד הברוש. 

     הטיפות יורדות בקצב, 
     מרטיבות לי את הראש!"

צידנית אישית מבודדת חום קור

 ZH000097 :24 ו  12 ש"ח   ו  מק"טx18x12 :מתאימה לבקבוקי חצי ליטר מידה
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 קופסת פרפר מעוצבת במילוי 5 פרלינים. מידה: 

 ZH000043 :7 ס”מ ו  10 ש"ח   ו  מק"טx11.5

 ZH000808 :פחית במילוי סוכריות יהלום ו  10 ש"ח   ו  מק"ט

 ZH001204 :פחית במילוי 5 פרלינים ו  15 ש"ח   ו  מק"ט
גובה הפחית 7 ס"מ 

"בואו עננים, הבו גשם לגנים!
טיף, טיף טפותי - גשם, גשם לשדותי"

בקבוק במילוי לבבות תכולה: 100cc עדשים

 ZH000018 :12.5 ס”מ ו  12 ש"ח   ו  מק"טx6.5 :מידת הבקבוק

יום האישה
שמח!
מכל
-ה

מכל
-ה

מכל
-ה
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לא מצאת מתנה?
רוצה שניצור מתנה מיוחדת עבורך

לפי תקציב ונושא לבקשתך?

צוות עמותת ציפור הנפש
ישמח לענות לכל שאלה 04-8699862

מתנות קטנות עם תרומה גדולה לקהילה
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http://www.ziporhanefesh.co.il/product-category/gifts-for-any-occasion/winter-gifts
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