
מחירשם המוצרתת קטגוריהקטגוריהמחלקהמק"ט
 29.00     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְלֵּׁשרּוִתים ְסֵטֶפְנֶפְלְסטַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות1

 5.50       ₪ ַמְטִלית ִמְקרֹוַפְיֶבר ִמְטָּבח 5 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות2

 8.80       ₪ ַמְטִלית ִמְקרֹוַפְיֶבר ִמְטָּבח 5 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3

 9.60       ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ַסנֹו סּוִׁשי 4 ְיִחידֹותְסָחבֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות4

 9.70       ₪ ַמְטִלית ִריְצָּפז ַסנֹו ְמַרֵּכְך ֲעָנק ְפֶרׁשְסָחבֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות5

 9.70       ₪ ַמְטִלית ִריְצָּפז ַסנֹו ַלחּות ֲעָנק ְפֶרׁשְסָחבֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות6

 9.70       ₪ ַמְטִלית ִריְצָּפז ַסנֹו ַלחּות ֲעָנק ַמְסקְסָחבֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות7

 9.70       ₪ ַמְטִלית ִריְצָּפז ַסנֹו ַלחּות ֲעָנק ָמלֹוןְסָחבֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות8

 9.60       ₪ ַסנֹו ַמְטִלית ַלּכֹל ַרב ִׁשּמּוִׁשי 9 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות9

 18.50     ₪ ַמְטִלית ַרב ִׁשּמּוִׁשי ַסנֹו סּוִׁשי 40 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות10

 12.70     ₪ ַמְּגבֹוֵני ֵּגט ְלִנּקּוי ְּכָלִלי 80 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות11

 1.90       ₪ ְספֹוג ְמַנֶּקה ַהּכֹל נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות12

 7.40       ₪ ַמְטִלּיֹות ַרב ִׁשּמּוִׁשי נֹוָפר 9 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות13

 9.20       ₪ ַמְטִלּיֹות ִמְקרֹוַפְיֶבר נֹוָפר 3 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות14

 10.40     ₪ ַמְּגבֹוֵני ַאְנִטי ָקאֶלק ְלִנּקּוי 50 ַּדףַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות15

 7.60       ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ִמֻּכְתָנה 5 ְיִחידֹות נֹוָפרַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות16

 7.00       ₪ ַמְטִלּיֹות ַׁשִּיׁש ְּתִׁשִעָיה ְׂשִניבַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות17

 6.50       ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ִזְגַזג ָטצ' 3 ְיִחידֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות18

 6.30       ₪ ַמְטִלּיֹות ַלחּות ָטאצ' ְלִנּקּוי ְּכָלִליַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות19

 7.90       ₪ ַמְטִלּיֹות ַלחּות ָטאצ' ְלִנּקּוי ְרָצפֹותַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות20

 15.80     ₪ ַמְטִלּיֹות ַלחּות ַסנֹו 3 ְיִחידֹות ִנּקּוי ְּכָלִליַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות21

 11.80     ₪ ַמְטִלית ַהֶּפֶלא ִנּקּוי ְּכָלִלי ַסנֹו 3 מארַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות22

 17.00     ₪ ַמְטִלית ַהֶּפֶלא ָלִרְצָּפה 2 ְיִחידֹות ַסנֹו סּוִׁשיַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות23

 6.40       ₪ ַמְטִלית ַּבְמּבּוק ְלִנּקּוי ַסנֹו סּוִׁשיַמְטִלּיֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות24

 9.60       ₪ ְספֹוג ַיָּפִני ַסנֹו סּוִׁשי 6 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות25

 9.60       ₪ ָּכִרּיֹות ַהֶּפֶלא ַסנֹו סּוִׁשי 4 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות26

 9.40       ₪ ְסקֹוְטׁש ְּבַרְיט ַסנֹו סּוִׁשי ֲעָנק ָירֹקִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות27

 9.40       ₪ ְסקֹוְטׁש ְּבַרְיט ַסנֹו סּוִׁשי ֲעָנק ָאדֹםִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות28

 7.50       ₪ ְסקֹוְטׁש 90 ַסמ ְּפִליְנָקהִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות29

 4.55       ₪ ָּכִרּיֹות ַיָּפִנּיֹות סּומֹו 3 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות30

 5.70       ₪ ָּכִרּיֹות ַיָּפִנּיֹות נֹוָפר 4 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות31

 1.40       ₪ ַנָּנס 20 ְּגָרם ַאִריְסטֹוְקָרט 1 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות32

 1.90       ₪ ְסקֹוְטׁש ַאִריְסטֹוְקָרט 1 ֶמֶטרִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות33

 9.60       ₪ ָּכִרּיֹות ַיָּפִנּיֹות ַאִריְסטֹוְקָרט 9 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות34



 4.70       ₪ ַּבְרִזִּלית ְלֵכִלים ְּפִליְנָקה זּוגִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות35

 7.40       ₪ ָּכִרּיֹות ַיָּפִנּיֹות סּומֹו 9 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות36

 6.40       ₪ ָּכִרית ִנּקּוי ַׁשָּבת ְּכִלין 2 ְיִחידֹות נֹוָפרִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות37

 6.70       ₪ ְסקֹוְטׁש ְּבֵרְיט ָטאצ' 3 ְיִחי 72 ַסמִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות38

 7.00       ₪ ְספֹוג ַיָּפִני ְׂשִניב ִׁשּיִּׁשָּיהִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות39

 6.70       ₪ ָּכִרּיֹות ִקְרצּוף ָטאצ' 4 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות40

 4.70       ₪ ַנָּנס 20 ְּגָרם ַאִריְסטֹוְקָרט 4 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות41

 9.90       ₪ ַׁשָּבת ְּבֵרְיט ְלֵכִלים 3 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות42

 6.00       ₪ ְסקֹוְטׁש ַאִריְסטֹוְקָרט 3 ְיִחידֹות 9X72ִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות43

 8.70       ₪ ָּכִרּיֹות ִקְרצּוף ִעם ְספֹוג ַסנֹו 6 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות44

 9.60       ₪ ְסקֹוְטׁש ָּכִרּיֹות ִקְרצּוף ַסנֹו סּוִׁשי 3 ְיִחידֹותִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות45

 3.90       ₪ ִמַּמְרקֹות ְּפַלְסִטיק 6 ְיִחידֹות אֹוִלָטהִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות46

 6.20       ₪ ֶצֶמר ְּפָלָדה 24 ְּגִליִלים ַמְסֶטהִמְּמָרקֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות47

 3.50       ₪ ֶצֶמר ֶּגֶפן 100 ְּגָרם ַהָּנֵמלֶצֶמר ֶּגֶפןֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות48

 3.20       ₪ ֶצֶמר ֶּגֶפן 100 ְּגָרם ַאִריְסטֹוְקָרטֶצֶמר ֶּגֶפןֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות49

 8.70       ₪ ְספֹוג ַמָסג' ַסנֹוְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות50

 4.70       ₪ ְספֹוג ַמָסג' ּדּו ְצָדִדי נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות51

 3.70       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות52

 3.90       ₪ ְספֹוג ַהַּמְהְּפָכִני 6 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות53

 2.90       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה ְוִעּסּוי ַאִריְסטֹוְקָרטְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות54

 8.70       ₪ ַמָּצע ִליָרקֹות ּוֵפרֹות ַלְּמָקֵרר נֹוָפרְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות55

 7.80       ₪ ַמְבִרַקל ַהֶּפֶלא 3 ְיִחידֹותְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות56

 7.80       ₪ ַמְבִריק ַהֶּפֶלא ְספֹוִגית ָטאצ'ְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות57

 2.20       ₪ ְספֹוג ַהֶּפֶלא ַאִריְסטֹוְקָרטְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות58

 6.40       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה ַמָסג' ַאִריְסטֹוְקָרטְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות59

 3.30       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה ַחִצי ַמָסג' אֹוִלָטה ָנָהרְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות60

 6.50       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה ַחִצי ַמָסג' אֹוִלָטהְספּוִגיםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות61

 9.20       ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ִמְקרֹוַפְיֶבר נֹוָפרִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות62

 20.00     ₪ ַמְטִלית ִמְקרֹוַפְיֶבר ִרְצָּפה 3 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות63

 14.50     ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ִמְקרֹוַפְיֶבר סּומֹו 3 ְיִחידֹותִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות64

 9.60       ₪ ַמְטִלית ִמְקרֹוַפְיֶבר ָלִרְצָּפה ַסנֹו סּוִׁשיִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות65

 7.90       ₪ ַמַּצע ִמְקרֹוַפְיֶבר ְלִיּבּוׁש ֵּכִלים נֹוָפרִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות66

 10.90     ₪ ַמְטִלית ִרְצָּפה ִמְקרֹוַפְיֶבר 2 ְיִחידֹות ָטאצ'ִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות67

 11.00     ₪ ַמְטִלּיֹות ַׁשִּיׁש ִמְּקרֹוִפיֶּבר 7 ְיִחידֹות ְׂשִניבִמְקרֹוַפְיֶברֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות68

 25.70     ₪ ַמְטֲאֵטא ֵׂשַער סּוס ַהִּנְבֶרֶׁשת רּוָחָמהַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות69



 14.00     ₪ ַמְטֲאֵטא ָאר ּגֶ 'ל ָנָטה ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות70

 5.70       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ַנֲעַלִיםַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות71

 4.90       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִקְרצּוף ֶׁשרֹוֵבר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות72

 4.50       ₪ ַמְטֲאֵטא ּגֶ 'ל ּוְלֶיה ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות73

 2.80       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְלֵּׁשרּוִתים ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות74

 18.30     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ְּפלּוס ִמְכֵּסה 22 ִליֶטרַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות75

 9.80       ₪ ֵׁשרּותֹון ֵסט ְלֵּׁשרּוִתים ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות76

 20.00     ₪ ַמְטֲאֵטא ֶמְרֵצֶדס ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות77

 7.80       ₪ ֶחֶבל ְּכִביָסה נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹון 20 ֶמֶטרַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות78

 9.00       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֻׁשְלַחן ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות79

 59.00     ₪ ָיֵעה ַהֶּפֶלא רֹוֵלרַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות80

 3.55       ₪ ַמֵקל ַמֶּתֶכת 1.3 ֶמֶטר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות81

 4.80       ₪ ַמֵקל ֵעץ 1 ָוֵחִצי ֶמֶטר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות82

 16.20     ₪ ַמְטֲאֵטא ַּגב ֵעץ ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות83

 4.10       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְמַגֵהץ ִמיִני ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות84

 8.40       ₪ ָיֵעה ְּפלּוס ַמֵקל ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות85

 12.00     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ְּפלּוס ֶהְתֵקן ַלְּסָחָבה נֹוָפר 40 ַסמַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות86

 9.80       ₪ ַמְטֲאֵטא ַּדְמָקה ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות87

 14.00     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְלֵּׁשרּוִתים ְּפלּוס ִמְּתַּקן ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות88

 3.60       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְלֵכִלים ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות89

 9.20       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵׁשרּוִתים ְּכפּוָלה ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות90

 11.30     ₪ ְמַנֶּקה ֲאַבק נֹוצֹות ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות91

 5.60       ₪ ַמֵקל ַמֶּתֶכת 1 ָוֵחִצי ֶמֶטר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות92

 14.90     ₪ ַמְטֲאֵטא ַנְצָנץ ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות93

 14.60     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ְּפלּוס ֶהְתֵקן ַלְּסָחָבה נֹוָפר 50 ַסמַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות94

 4.80       ₪ ַמֵקל ֵעץ 1 ָוֵחִצי ֶמֶטר עֹוַלם ַהַּבִיתַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות95

 25.70     ₪ ַמְטֲאֵטא ֲאַפְקס ַצר ְלִפּנֹותַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות96

 16.30     ₪ ָמֵגן ִציִצית ִלְכִביָסהְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות97

 1.80       ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים נֹוָפרְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות98

 4.20       ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ַּפְעֵנחַ ְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות99

 10.50     ₪ ְקָעָרה ְּפַלְסִטיק 28 ַסמ ַּפְעֵנחַ ְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות100

 6.80       ₪ ְקָעָרה ְּפַלְסִטיק 32 ַסמ ַּפְעֵנחַ ְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות101

 17.20     ₪ ַסל ְּכִביָסה ְמֻרָּבע ָראֶטן ְסַטְרְפַלְסטְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות102

 46.40     ₪ ֵמיַכל ְּכִביָסה ְסַטְרְּפַלְסט ְּפלּוס ַּגְלַּגִּליםְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות103

 3.20       ₪ ְקָעָרה ְּפַלְסִטיק 22 ַעד 21 ַסמְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות104



 5.40       ₪ ְקָעָרה ְּפַלְסִטיק 31 ַעד 30 ַסמְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות105

 14.00     ₪ ְּדִלי 12 ִליֶטר ִעם ִּפיָה ְסֵטֶפְנֶפְלְסטְקָעָרה ִּגיִגית ֵסֶפלֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות106

 9.60       ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ַמֶּתֶכת ָׂשׂשֹון ִצּיּון ְּפלּוס ַהְבָרָגהַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות107

 3.10       ₪ ַמָּגב ַחּלֹון ָׂשׂשֹון ִצּיֹון 20 ַסמַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות108

 6.80       ₪ ּפֹוְמָּפה ִּפי וִי ִסי ְּפלּוס ַמֵקל ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות109

 53.00     ₪ ַרב ַמָּגב ּגּוִמי ְּפלּוס ַמֵקל ִטירֹוֶלרַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות110

 11.30     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ְּפַלְסט 55 ַסמ ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות111

 14.70     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ַלַהב ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות112

 7.60       ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ְּפַלְסִטיק ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות113

 9.00       ₪ ַמָּגב ַחּלֹון ְמפָֹאר ָׂשׂשֹון ִצּיֹון 22 ַסמַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות114

 16.80     ₪ ּפֹוְמָּפה ְּפלּוס ַמֵקל ֵעץ ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות115

 6.90       ₪ ַמָּגב ַחּלֹון ָׂשׂשֹון ִצּיֹון ַמֶּתֶכת 25 ַסמַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות116

 16.80     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ְקִליק נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹון 60 ַסמַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות117

 38.00     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ִסיִליקֹון 55 ַסמ ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות118

 3.50       ₪ ַמָּגב ְלַׁשִיׁש 20 ַסמ ְפלֹוָרהַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות119

 17.60     ₪ ַמָּגב ִרְצָּפה ַלַהב ָׂשׂשֹון ִצּיֹון 45 ַסמַמַגִביםֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות120

 40.00     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ׁשֹוַבְך 50 ִליֶטר ְסַטְרְפַלְסטְּדִלי ְוַּפח ַאְׁשָּפהֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות121

 11.70     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ׁשֹוַבְך 10 ִליֶטר עֹוַלם ַהַּבִיתְּדִלי ְוַּפח ַאְׁשָּפהֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות122

 22.70     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ׁשֹוַבְך 25 ִליֶטר ְמִריָאןְּדִלי ְוַּפח ַאְׁשָּפהֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות123

 31.30     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ֵּפָדל 24 ִליֶטר ְסַטְרְפַלְסטְּדִלי ְוַּפח ַאְׁשָּפהֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות124

 11.00     ₪ ְּדִלי 13 ִליֶטר ִעם ַמְׁשֵּפְך אֹוֶבל נֹוָפרְּדִלי ְוַּפח ַאְׁשָּפהֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות125

 53.00     ₪ ַרב ַמְטֲאֵטא ַמָּגב ּגּוִמי ְּפלּוס ַמֵקל ִטירֹוֶלרַמְטַאְטִאים ּוִמְבָרׁשֹותֲאִביְזֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות126

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ַּתּפּוחַ ָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת127

 81.40     ₪ ִסיִמיָלאק ִלְמַהְּדִרין ֲחָלִבי 900 ְּגָרם ָׁשָלב 2ִסיִמיָלאקאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת128

 21.25     ₪ ַמְטֶרָּנה ַּדיְיָסה קֹוְרְנְפלֹור ַּגם ְוַגם 300 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת129

 13.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ַּדיְיָסה קֹוְרְנְפלֹור 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת130

 13.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ַדייַסּלֶ 'ה אֹוֶרז 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת131

 14.30     ₪ ַמְטֶרָּנה ַדייַסּלֶ 'ה סֹוֶלת 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת132

 13.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ַּדיְיַסת ְּדָגִנים ְמעֹוָרִבים 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת133

 13.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ַּדיְיָסה ָוִניל 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת134

 59.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ְּפִריְמיּום ְמַהְּדִרין ָׁשָלב 3 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת135

 13.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ַּדיְיַסת ָסַלט ֵּפירֹות 200 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת136

 9.70       ₪ ַמְטֶרָּנה טּו גֹו 5 ַׂשִּקּיֹות ָׁשָלב 2ַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת137

 50.60     ₪ ַמְטֶרָּנה ִלְמַהְּדִרין ָחָלב ִיְׂשָרֵאל 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת138



 59.50     ₪ ַמְטֶרָּנה ְּפִריְמיּום ְמַהְּדִרין ָׁשָלב 1 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת139

 59.50     ₪ ַמְטֶרָּנה ְּפִריְמיּום ְמַהְּדִרין ָׁשָלב 2 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת140

 51.50     ₪ ַמְטֶרָּנה ִצְמִחית 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת141

 69.00     ₪ ַמְטֶרָּנה ִצְמִחית ָׁשָלב 1 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת142

 68.50     ₪ ַמְטֶרָּנה ִצְמִחית 700 ְּגָרם ִמִּגיל ָׁשָנהַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת143

 67.50     ₪ ַמְטֶרָּנה ְמַהְּדִרין ְסֵּפיְיֵׁשל 700 ְּגָרםַמְטֶרָּנהאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת144

 9.80       ₪ ַּדְיַסת אֹוֶרז ִּבי ֵאְנד ִּדי 200 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת145

 9.80       ₪ ַּדְיַסת קֹוְרְנְפלֹור ִּבי ֵאְנד ִּדי 200 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת146

 9.80       ₪ ַּדְיַסת סֶֹלת ִּבי ֵאְנד ִּדי 200 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת147

 9.80       ₪ ַּדְיַסת ִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל ִּבי ֵאְנד ִּדי 200 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת148

 9.80       ₪ ַּדְיַסת ְּדָגִנים ְמעָֹרִבים ִּבי ֵאְנד ִּדי 200 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת149

 9.80       ₪ ֻסַּכר ֲעָנִבים ִּבי ֵאְנד ִּדי 500 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת150

 15.80     ₪ ַּדְיַסת אֹוֶרז ִּבי ֵאְנד ִּדי 400 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת151

 15.80     ₪ ַּדְיַסת סֶֹלת ִּבי ֵאְנד ִּדי 400 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת152

 15.80     ₪ ַּדְיַסת קֹוְרְנְפלֹור ִּבי ֵאְנד ִּדי 400 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת153

 15.80     ₪ ַּדְיַסת ְּדָגִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 400 ְּגָרםִּבי ֵאְנד ִּדיאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת154

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ַּתּפּוַח ֵעץָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת155

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ָּבָנָנה ְוַתּפּוַח ֵעץָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת156

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ֲאַפְרֵסקָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת157

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ֶּגֶזר ְוַתּפּוַח ֵעץָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת158

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ִמְׁשֵּמׁשָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת159

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ָסַלט ֵּפרֹותָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת160

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית קֹוְקֵטְיל ֵּפרֹותָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת161

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ַמִחּיֹות ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹותָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת162

 3.80       ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ָמִחית ַּתּפּוַח ֵעץ ְללֹא ֻסָּכרָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת163

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ֵּפרֹות ְמעָֹרִבים 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת164

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ַּתּפּוַח ֵעץ 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת165

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ָּבָנָנה ְּבִּצְנֶצֶנת 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת166

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ָּבָנָנה ְוַתּפּוַח ֵעץ 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת167

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ָסַלט ֵּפרֹות 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת168

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ֵּפרֹות ְטרֹוִּפִּיים 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת169

 3.80       ₪ ְּפִרינֹוק ָמִחית ִלְפָּתן ֵּפרֹות 190 ְּגָרםָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת170

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ֶּגֶזרָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת171

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות קֹוְקֵטְילָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת172

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ֵּפרֹותָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת173



 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ֲאַפְרֵסקָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת174

 18.70     ₪ ֵּבּיִּבי ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ִמְׁשֵּמׁשָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת175

 3.80       ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ָמִחית ַאָּגס ַּתּפּוַח ֵעץָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת176

 18.70     ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ָּבָנָנהָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת177

 18.70     ₪ ְּפִריטֹוב ַטֲעָמן ְּבִּצְנֶצֶנת 6 ְיִחידֹות ַאָּגס ַּתּפּוחַ ָמִחית ֵּפרֹותאֹוֶכל ְלִתינֹוקֹותַמּכֶֹלת178

 12.40     ₪ ָסִדין ַנְילֹון ְלִמַּטת נַֹער עִֹבי 0.6ְמִגֵּני ְּכֵלי ִמָּטהִּבּגּודׁשֹונֹות179

 20.20     ₪ ָסִדין ַנְילֹון ְלִמַּטת ָיִחיד ָעֶבה ְמֻיָחדְמִגֵּני ְּכֵלי ִמָּטהִּבּגּודׁשֹונֹות180

 11.20     ₪ ָסִדין ַנְילֹון ְלִמַּטת ִּתינֹוק עִֹבי 0.6ְמִגֵּני ְּכֵלי ִמָּטהִּבּגּודׁשֹונֹות181

 4.30       ₪ ֵּבְיְּגל ְׁשִמיִנּיֹות ֻׂשְמׂשּום 300 ְּגָרם ֲהַדרֵּבְיְּגל ֻׂשְמׂשּוםֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת182

 4.70       ₪ ֵּביְיְּגל ִּביג ִּביג ַמְקלֹות ֻׂשוְמׂשּום 150 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת183

 8.00       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ְׁשּטּוֲחֶלה 300 ְּגָרם ֵמִאיר ֵּביְיְּגלֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת184

 7.70       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ְׁשִמיִנּיֹות 400 ְּגָרם אֹוֶסםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת185

 8.30       ₪ ֵּביְיְּגל ְׁשִמיִנּיֹות 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת186

 8.30       ₪ ֵּביְיְּגל ֶאת ֵּביְיְּגל ַמְקלֹות 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת187

 10.60     ₪ ֵּביְיָּגֶלה ְׁשִמיִנּיֹות ְּגדֹולֹות ְמלּוחֹות 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת188

 4.70       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ָארֹוְך ָארֹוְך ַמְקלֹות 150 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת189

 10.60     ₪ ַּדג ָּדג ֲחִטיֵפי קֹוְקֵטְיל ָמלּוַח 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת190

 8.30       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַטָּבעֹות ְמלּוחֹות 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת191

 10.60     ₪ ֵּביְיְּגל ְׁשִמיִנּיֹות ְּגדֹולֹות ְללֹא ֶמַלח 400 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת192

 7.90       ₪ ְּגִריִסיִני ְקָלאִסי 200 ְּגָרם ֵמִאיר ֵּביְיְּגלֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת193

 7.90       ₪ ְּגִריִסיִני ֻׂשוְמׂשּום 175 ְּגָרם ֵמִאיר ֵּביְיְּגלֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת194

 8.00       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ְׁשּטּוֲחֶלה 350 ְּגָרם ֵמִאיר ֵּביְיְּגלֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת195

 8.70       ₪ ַּדג ַּדגֲחִטיִפים ָמלּוַח 40 ְּגָרם 6 ְיִחידֹותֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת196

ֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת197
ֵּביְיָּגֶלה ְּכָעִכים ְׁשטּוִחים ְּפלּוס ֻׂשוְמׂשּום אֹוֶסם 300 
 7.80       ₪ ְּגָרם

 7.80       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ְּכָעִכים ְׁשטּוִחים ְּפלּוס ֶמַלח אֹוֶסם 300 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת198

 8.30       ₪ ֵּביְיְּגל רֹוִלים ִעם ֶמַלח 280 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת199

 8.30       ₪ ֵּביְיְּגל ַטָּבעֹות ִעם ֻׂשוְמׂשּום 280 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת200

 8.40       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַּדִּקים ִעם ֶמַלח ָים 300 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת201

 8.40       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַּדִּקים ִעם ֻׂשוְמׂשּום 300 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת202

 8.40       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַּדִּקים ְּבַטַעם ַׁשֶּמֶנת 300 ְּגָרםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת203

 7.70       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַּכִּפּיֹות ִאיַטְלִקי 300 ְּגָרם אֹוֶסםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת204

 7.70       ₪ ֵּביְיָּגֶלה ַּכְפִרי ִאיַטְלִקי 300 ְּגָרם אֹוֶסםֵּבְיְּגלֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת205

 10.60     ₪ ֵּבְיְּגל ָּגדֹול ָּגדֹול ֻׂשְמׂשּום 400 ְּגָרםֵּבְיְּגל ֻׂשְמׂשּוםֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת206

 4.30       ₪ ֵּבְיְּגל ְׁשִמיִנּיֹות ֶמַלח 300 ְּגָרם ֲהַדרֵּבְיְּגל ֻׂשְמׂשּוםֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת207



 4.30       ₪ ֵּבְיְּגל ַטְּבעֹות ֶמַלח 300 ְּגָרם ֲהַדרֵּבְיְּגל ֻׂשְמׂשּוםֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת208

 10.90     ₪ ֵּבְיְּגל אֶֹסם ְׁשִמיִנּיֹות ְללֹא ְּגלּוֵטן 250 ְּגָרםֵּבְיְּגל ֻׂשְמׂשּוםֵּבְיָּגֶלהַמּכֶֹלת209

 74.00     ₪ ָאָסאדֹו ָּבָקר ִמְסַּפר 9 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר210

 51.00     ₪ ַעְצמֹות ֶּבֶרְך ֵמֵעֶגל ָצִעיר ְּבַּמָּגׁש ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר211

 36.50     ₪ ַעְצמֹות ָּבָקר ִעם ָּבָׂשר ְּבַׂשִּקית ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר212

 41.70     ₪ ַעְצמֹות מֹוַח ָּבָקר ְּבַׂשִּקית ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר213

 60.50     ₪ ַצְלעֹות ָּבָקר ִמְסַּפר 2 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר214

 60.50     ₪ ַצְלעֹות ָּבָקר ִמְסַּפר 2 ָּכֵׁשר ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר215

 83.00     ₪ ָׁשִריר ַהְּזרֹוַע ִמְסַּפר 8 ָּכֵׁשר ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר216

 108.00   ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע 8 לֹא ְמֻעָּבד ָחָלקְּגָלאט עֹוףָּבָקרָּבָׂשר217

 102.00   ₪ ָׁשִריר ַהְּזרֹוַע 8 לֹא ְמֻעָּבד ָּכֵׁשר ְּגָלאטְּגָלאט עֹוףָּבָקרָּבָׂשר218

 41.70     ₪ ָּבָקר ָטחּון ַּבְרַקאי 500 ְּגָרם ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר219

 76.50     ₪ ְצָלעֹות אֹוְנְטִריּפ ִמְסַּפר 2 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר220

 62.00     ₪ ָּכֵתף ָּבָקר ַצְרָכִני ִמְסַּפר 4 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר221

 107.50   ₪ ָצִלי ָּכֵתף ָּבָקר ִמְסַּפר 5 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר222

 81.00     ₪ ִפיֶלה ְמֻדֶּמה ָּבָקר ִמְסַּפר 6 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר223

 52.30     ₪ ִמְכֵּסה ַהֶּצַלע ָּבָקר ִמְסַּפר 7 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר224

 83.00     ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע ָּבָקר ִמְסַּפר 8 ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר225

 109.00   ₪ ִּגיִדים ָּבָקר ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר226

 109.00   ₪ ְלׁשֹון ָּבָקר ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר227

 109.00   ₪ ָּבָׂשר רֹאׁש ָּבָקר ָּכֵׁשר ְּגָלאטָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר228

 120.00   ₪ ָצִלי ָּכֵתף ָּבָקר ִמְסַּפר 5 ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר229

 91.50     ₪ ִפיֶלה ְמֻדֶּמה ָּבָקר ִמְסַּפר 6 ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר230

 89.00     ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע ִמְסַּפר 8 ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר231

 122.00   ₪ ִּגיִדים ָּבָקר ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר232

 122.00   ₪ ְלׁשֹון ָּבָקר ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר233

 122.00   ₪ ָּבָׂשר רֹאׁש ָּבָקר ָחָלקָאדֹם ְגרּוּפָּבָקרָּבָׂשר234

 88.60     ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע ָחתּוְך ִמְסַּפר 8 ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר235

 90.00     ₪ ֶאְצְּבעֹות ַאְנְטֵרקֹוט ָּכֵׁשר ְּגָלאטַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר236

 91.50     ₪ ֶאְצְּבעֹות ַאְנְטֵרקֹוט ָחָלקַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר237

 71.00     ₪ ָצִלי ְּבֶרֶׁשת ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר238

 69.00     ₪ ּגּוַלׁש ֵעֶגל ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר239

 68.00     ₪ ָּבָׂשר ְלַחִּמין לֹא ְמֻעָּבד ָּכֵׁשר ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר240

 88.00     ₪ ָּכֵתף ְלָצִלי ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר241

 78.00     ₪ ָּבָׂשר ְלַחִּמין לֹא ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר242



 60.00     ₪ ָּבָׂשר ְלַחִּמין ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר243

 93.00     ₪ ִפיֶלה ְמֻדֶּמה ִמְסַּפר 6 ָּכֵׁשר ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר244

 62.00     ₪ ָּכֵתף ְלָצִלי ְמֻעָּבד ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר245

 97.50     ₪ ְפַלְנֶקן ָאָסאדֹו ְּגָלאט ָחתּוךְ ַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר246

 62.00     ₪ ָצִלי ֵעֶגל ְּבֶרֶׁשת ְמֻעָּבד ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר247

 60.00     ₪ ּגּוַלׁש ֵעֶגל ְמֻעָּבד ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר248

 88.50     ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע ִמְסַּפר 8 ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר249

 80.00     ₪ ֶרֶגל ָּבָקר ְּבַׂשִּקית ַצְפַראי ָּכֵׁשר ְּגָלאטַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר250

 93.50     ₪ ִפיֶלה ְמֻדֶּמה ִמְסַּפר 6 ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר251

 91.00     ₪ רֹוָלָדה ָּבָקר לֹא ְמֻעָּבד ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר252

 17.60     ₪ ַעְצמֹות ֵעֶגל ָּבָקר ְּבַׂשִּקית ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר253

 17.50     ₪ ַעְצמֹות ֵעֶגל ָּבָקר ְּבַׂשִּקית ַצְפַראי ְּגָלאטַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר254

 87.20     ₪ ְסֵטְיק ֵעין ֵעֶגל ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר255

 20.20     ₪ ַקַּבּב 400 ְּגָרם ָחָלק ֻמֲעָׁשר ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר256

 24.00     ₪ ַהְמּבּוְרֵּגר 400 ְּגָרם ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר257

 63.00     ₪ ּגּוַלׁש ֵעֶגל ְּפלּוס ֶעֶצם ְמֻעָּבד ָחָלק ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר258

 82.00     ₪ ְׁשִריר ַהְּזרֹוַע ָּפרּוס ְּגָלאט ַצְפַראיַצְפַראיָּבָקרָּבָׂשר259

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ׁשֹוקֹו ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת260

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו 1.33 ִליֶטר ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת261

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסמֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ׁשֹוקּולְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת262

 20.30     ₪ ְּגִליָדה ְׁשְטָראּוס ִמְׁשַּפְחִּתי 2 ִליֶטרְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת263

 7.00       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ֲעָנק ׁשֹוקֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת264

 14.70     ₪ ְּגִליָדה ַחָּמה 15 ְיִחידֹות ִטיל ְקֵרםְקֶרְמּבֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת265

 14.70     ₪ ְקֶרְמּבֹו ִריאֹו 16 ְיִחידֹות מֹוָקה ָוִנילְקֶרְמּבֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת266

 19.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ָאָנָנס ֶנְסְטֶלה 5 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת267

 19.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ּתּות ֶנְסְטֶלה 5 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת268

 1.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ֶקַרח ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת269

 6.10       ₪ ַׁשְלּגֹון ׁשֹוקֹוּבֹו ַחָלִבי ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת270

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ָוִנילְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת271

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ִריָּבהְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת272

 3.70       ₪ ַׁשְלּגֹון ַחָלִבי ְׁשְטָראּוס ׁשֹוקֹו ׁשֹוקֹוְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת273

 3.60       ₪ ַקְרחֹון ֲאַבִּטיַח ְׁשְטָראּוס ַחָלִבי 90 ְּגָרםְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת274

 6.40       ₪ ַקְרחֹון סֹוְלרֹו ֵּפרֹות ְטרֹוִּפי ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת275

 7.50       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְגנּום ׁשֹוקֹוָלד ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת276

 7.50       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְגנּום ְׁשֵקִדים ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת277



 7.50       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְגנּום ׁשֹוקֹוָלד ָלָבן ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת278

 3.85       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמָּטָרה ֶּפֶטל ִלימֹון ַחָלִבי ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת279

 17.50     ₪ ְּגִליָדה ַפְנַטְסָיה ְׁשְטָראּוס ׁשֹוקֹו ַּפְרֶוהְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת280

 3.70       ₪ ַׁשְלּגֹון ַחָלִבי ְׁשְטָראּוס ׁשֹוקֹו ָּבָנָנהְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת281

 7.50       ₪ ִטילֹון ַמְגנּום ָוִניל ׁשֹוקֹו ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת282

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסמֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ּתּות ִליְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת283

 4.90       ₪ ַקְסָטה ַטֲעְמקֹור XL ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת284

 17.50     ₪ ְּגִליָדה ַפְנַטְסָיה ְׁשְטָראּוס מֹוָקה ָוִנילְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת285

 13.55     ₪ ַׁשְלּגֹון ֶקַרח ְׁשְטָראּוס 8 ְּפלּוס 2 ִחָּנם ִמְבָצעְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת286

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסמֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס סְֹרבֹוְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת287

 4.10       ₪ ַׁשְלּגֹון ִּפְצּפּוִצים ֶׁשְרַבט ַחָלִבי ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת288

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת289

 40.00     ₪ ְּגִליָדה ִנְׁשנּוִׁשים ׁשֹוקֹו ָוִניל ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת290

 6.30       ₪ ֲחִטיף ְּגִליָדה ֶּפֶסק ְזַמן ְקַרְנץ ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת291

 22.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ִריַבת ַלּיט ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹותְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת292

 7.50       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְגנּום ׁשֹוקֹו נּוֵגט ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת293

 7.50       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְגנּום ְּבָלאק ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת294

 15.80     ₪ ַקְרחֹון ִלימֹון ַמְנּגֹו ַלּיט ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹותְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת295

 19.60     ₪ ַקְרחֹון ַקֵּלי ַקּלּות ָּדֵיאט 10 ְיִחידֹות ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת296

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו 1 ִליֶטר ְׁשְטָראּוס ָּבָנָנהְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת297

 3.90       ₪ ַקְרחֹון סֹוְלרֹו ַּפְרֶוה ּתּות ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת298

 3.90       ₪ ַקְרחֹון סֹוְלרֹו ַּפְרֶוה ָּפִסיְפלֹוָרה ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת299

 4.70       ₪ ִטילֹון קֹוְרְנטֹו ָוִניל ְׁשְטָראּוס 50 ְּגָרםְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת300

 6.30       ₪ ֲחִטיף ְּגִליָדה ֶּפֶסק ְזַמן ָלָבן ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת301

 3.90       ₪ ַקְרחֹון סֹוְלרֹו ַּפְרֶוה ָאָנָנס ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת302

 18.80     ₪ ְּגִליָדה ְקֶרִמיִסימֹו ְׁשְטָראּוס 1.33 ִליֶטרְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת303

 6.10       ₪ ַׁשְלּגֹון טֹוְרִטית ַּפְרֶוה ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת304

 4.70       ₪ ִטילֹון קֹוְרְנטֹו ָּבָנָנה ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת305

 4.70       ₪ ִטילֹון קֹוְרְנטֹו ֶּפֶסק ְזַמן ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת306

 6.10       ₪ ַׁשְלּגֹון ׁשֹוקֹוּבֹו ִצְמִחי ַחָלִבי ְׁשְטָראּוסְׁשְטָראּוסְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת307

 1.06       ₪ ְּגִליָדה ַּפֲעמֹוִנים ָמָנה ַאֲחרֹוָנה ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת308

 1.40       ₪ ְּגִליָדה ֵלב ָמָנה ַאֲחרֹוָנה ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת309

 15.20     ₪ ַׁשְלּגֹון ֶקַרח ַלּיט ִריאֹו 8 ְיִחידֹותִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת310

 3.90       ₪ ִטילֹון ָוִניל ׁשֹוקֹוָלד ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת311

 2.40       ₪ ַׁשְלּגֹון ַּגִליַגל ְמֻצֶּפה ָוִניל ַחָלִבי ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת312



 14.50     ₪ ְּגִליָדה ִריאֹו ּגֹוְלד 1.4 ִליֶטרִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת313

 32.50     ₪ ְּגִליָדה ֵמִניס ֲחִטיף 600 ְּגָרם ַּפְרָוהִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת314

 15.60     ₪ ְּגִליָדה ְטִרּיֹו ִריאֹו ַּפְרָוה 1.8 ִליֶטרִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת315

 2.80       ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ׁשֹוקֹו ֶׁשִריִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת316

 2.80       ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ָוִניל ַּפְרֶוה ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת317

 2.80       ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ָּבָנָנה ֶׁשִריִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת318

 2.40       ₪ ַׁשְלּגֹון ַּגִליַגל ְמֻצֶּפה ָוִניל ַּפְרֶוה ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת319

 3.90       ₪ ִטילֹון ְּפלּוס ֱאגֹוֵזי לּוז ִריאֹו 80 ְּגָרםִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת320

 3.90       ₪ ִטילֹון ִריַבת ָחָלב ִריאֹוִריאֹוְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת321

 23.50     ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ֶנְסְטֶלה 8 ְּפלּוס 2 ִחָּנםֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת322

 6.90       ₪ ַׁשְלּגֹון נּוק ָאאּוט קֹוקֹוִליָדה ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת323

 7.00       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ֲעָנק ַמְטֵּבעַ ֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת324

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ ׁשֹוקֹו ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת325

 22.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ְּבַטַעם ׁשֹוקֹוָלד ַליט ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת326

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ ִלַּבת נּוֵגטֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת327

 3.60       ₪ ַׁשְלּגֹון ַחָלִבי ֶנְסְטֶלה ׁשֹוקֹו ָּבָנָנהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת328

 3.50       ₪ ַקְרחֹון ֲאַבִּטיַח ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת329

 4.50       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ָוִניל 70 ְּגָרםֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת330

 7.00       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ֲעַנק ְּפַקאןֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת331

 26.30     ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹות ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת332

 4.40       ₪ ִּביְסקֹוְלָּדה ִּביג ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת333

 4.50       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ׁשֹוקֹו ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת334

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ ּבּוםֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת335

 7.30       ₪ ַׁשְלּגֹון ּג'ֹוָיה ׁשֹוקֹו ֱאגֹוז ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת336

 3.60       ₪ ַׁשְלּגֹון ַמְסִטיק ָּבָנָנה ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת337

 4.20       ₪ ַׁשְלּגֹון ּגּוִמיָגם ֶׁשְרַבט ַּפְרָוה ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת338

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ָוִנילֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת339

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ִריַבת ָחָלבֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת340

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ּפּוְנְטׁש ָּבָנָנהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת341

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ּתּות ַׁשֶּמֶנתֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת342

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ּתּות ִלימֹוןֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת343

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ׁשֹוקֹוָלדֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת344

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ּתּות ַמְנּגֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת345

 7.00       ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה ֲעָנק ְּבָראּוִניֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת346

 12.90     ₪ ַקְרחֹון ֻּדְבְּדָבן ִמּלֹון ֶנְסְטֶלה 10 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת347



 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ׁשֹוקֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת348

 19.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ַמְנּגֹו ֶנְסְטֶלה 5 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת349

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ְמלֹון ַּתּפּוחַ ֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת350

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ָּבָנָנה ָּתָמרֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת351

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ּתּות ָׂשֶדהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת352

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ַמְנּגֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת353

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ָאָנָנס ַּתּפּוזֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת354

 22.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ְמֻצֶּפה ָוִניל ַלּיט ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת355

 7.30       ₪ ַׁשְלּגֹון ּג'ֹוָיה עּוַגת ְּגִביָנה ּתּותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת356

 17.60     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ּתּות ֵּפרֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת357

 17.60     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ָאָנָנס ַמְנּגֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת358

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ נּוֵגט ׁשֹוקֹו ָלָבןֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת359

 17.60     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה סֹוְרֶבה ַמְנּגֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת360

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלּה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר קֹוקֹוִלידֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת361

 3.50       ₪ ַקְרחֹון ָאָנָנס ֶנְסְטֶלהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת362

 3.90       ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ֶנְסְטֶלה ַּתּפּוחַ ֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת363

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ ָוִניל ׁשֹוקֹו ָלָבןֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת364

 6.00       ₪ ַׁשְלּגֹון ְקַרְנץ ָוִניל עּוִגּיֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת365

 18.50     ₪ ְּגִליָדה ָלה ְקֶרְמְרָיה 1.4 ִליֶטר ׁשֹוקֹו ָּבָנָנהֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת366

 19.30     ₪ ַׁשְלּגֹון ָלּה ְפרּוֶטה ְמלֹון ֶנְסְטֶלה 5 ְיִחידֹותֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת367

 26.30     ₪ ִטילֹון ֶאְקְסְטִרים ֶנְסְטֶלה 6 ְיִחידֹות ׁשֹוקֹוֶנְסְטֶלהְּגִלידֹות ְוַאְרִטיִקיםַמּכֶֹלת368

 17.10     ₪ ְּבְרְנְפֶלְקס ָקֶרְנצִ 'ים ָּתְלָמה 375 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת369

 20.70     ₪ ָּכִרּיֹות ָוִניל ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת370

 28.50     ₪ ָּכִרּיֹות ָוִניל ׁשֹוקֹוָלד ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת371

 14.90     ₪ עּוִגי ְּדָגִנים ְּפלּוס ִּפְצּפּוִצים ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת372

 20.70     ₪ ָּכִרּיֹות צֹוקֹוָלָדה ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת373

 25.20     ₪ ָּכִרּיֹות נּוָגט ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת374

 20.70     ₪ ְּבְרְנְפֶלְקס ַפיְיֶּבר ָּתְלָמה 410 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת375

 14.90     ₪ קֹוקֹוָמן ַּכּדּוִרים ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת376

 14.90     ₪ קֹוקֹוָמן ִּפְצּפּוִצים ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת377

בׇן ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת378  21.40     ₪ קֹוקֹוָמן חֹום לׇ

בׇן ָּתְלָמה 375 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת379  14.90     ₪ קֹוקֹוָמן חֹום לׇ

 14.90     ₪ ׁשּוִגי ִּפיֵצי ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת380

 15.90     ₪ קֹוְרְנְפֶלְקס ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת381

 17.10     ₪ ְּבְרְנְפֶלְקס ְללֹא ֻסוָּכר ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת382



 17.10     ₪ ְּבְרְנְפֶלְקס ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת383

 14.90     ₪ ׁשּוִגי ְפַלְקס ָּתְלָמה 500 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת384

 20.70     ₪ ְּבְרְנְפֶלְקס ֶחְלּבֹון ָּתְלָמה 375 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת385

 20.50     ₪ ָּכִרּיֹות ְּבָראּוִניז ָּתְלָמה 750 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת386

 20.70     ₪ ָּכִרּיֹות נּוָגט ָּתְלָמה 686 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת387

 20.70     ₪ ָּכִרּיֹות צֹוקֹוָלָדה ָּתְלָמה 686 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת388

 14.90     ₪ קֹוקֹוָמן ַּכּדּוִרים ָּתְלָמה 375 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת389

 14.90     ₪ קֹוקֹוָמן ִּפְצּפּוִצים ָּתְלָמה 375 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת390

 20.10     ₪ ְּדִלי ְפַקאן ְּדָגֵני ּבֹוֶקר ָּתְלָמה 400 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת391

 13.80     ₪ ִּפְצּפּוֵצי אֹוֶרז ִּבי ֵאְנד ִּדי 500 ְּגָרםִטיְפְנְּברֹוןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת392

 14.60     ₪ ִּפְצּפּוֵצי אֹוֶרז ָמֵלא ִּבי ֵאְנד ִּדי 450 ְּגָרםִטיְפְנְּברֹוןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת393

 7.90       ₪ ְּדָגֵני ּבֹוֶקר ַטֲעָמן ַּכּדּוֵרי ִקיָּנמֹון 400 ְּגָרםַטֲעָמןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת394

 7.90       ₪ ְּדָגֵני ּבֹוֶקר ַטֲעָמן ַּכּדּוֵרי ׁשֹוקֹו ָוִנילַטֲעָמןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת395

 7.90       ₪ ְּדָגֵני ּבֹוֶקר ַטֲעָמן ַטְּבעֹות ֵּפירֹות 400 ְּגָרםַטֲעָמןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת396

 7.90       ₪ ְּדָגֵני ּבֹוֶקר ַטֲעָמן ַּכּדּוֵרי ׁשֹוקֹו 400 ְּגָרםַטֲעָמןְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת397

 6.80       ₪ ַׁשְלָוה ִמְׁשַּפְחִּתי ָאדֹום 230 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת398

 3.60       ₪ ַׁשְלָוה ֶאְׁשּבֹול 90 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת399

 1.90       ₪ ַּבְמָּבה ָׁשאָׁשא 80 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת400

 6.80       ₪ ַׁשְלָוה ָּדָגן ַּתּפּוַח ָמתֹוק 150 ְּגָרם ֶאְׁשּבֹולֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת401

 6.80       ₪ ַׁשְלָוה ִטְבִעי ְּפלּוס ְּדַבׁש ְוֻסוָּכר חּום 200 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת402

 7.00       ₪ מּוְלִטי ּכֹוָכִבים 4 ְּדָגִנים ֶאְׁשּבֹול 500 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת403

 7.20       ₪ ֲחִטיף ִּפיַקְנִטי ָׁשאִּׁשי ֶאְׁשּבֹול 20 ְיִחידֹותֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת404

 11.10     ₪ ִּפיְצּפּוֵצי אֹוֶרז ֶאְׁשּבֹול 450 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת405

 11.10     ₪ ִּפיְצּפּוֵצי אֹוֶרז ִטְבִעי ֶאְׁשּבֹול 450 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת406

 11.10     ₪ ִּפיְצּפּוֵצי אֹוֶרז ַליִיט 450 ְּגָרם ֶאְׁשּבֹולֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת407

 8.60       ₪ ְקֵרִמים ְּדָגִנים ְּפִריִכים נּוָגט 550 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת408

 1.90       ₪ צ'ֹוָפר ֻקוִּבּיֹות ַטַעם ּתּות 60 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת409

 8.60       ₪ ְקֵרִמים ְּדָגִנים ְּפִריִכים ׁשֹוקֹו 550 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת410

 20.70     ₪ ָּכִרּיֹות ָוִניל ָּתְלָמה 686 ְּגָרםֶּתְלָמהְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת411

 7.00       ₪ מּוְלִטי ַטְּבעֹות ְּדָגִנים ֶאְׁשּבֹול 500 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת412

 7.00       ₪ מּוְלִטי ַּכּדּוֵרי ְּדָגִנים ֶאְׁשּבֹול 500 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולְּדָגֵני ּבֹוֶקרַמּכֶֹלת413

 13.70     ₪ ְּדֵגי ַמְלכּות ְקִציצֹות ָּדִגים 8 ָמנֹותֶּגעִפְלֶטעָּדִגיםַמּכֶֹלת414

 63.50     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה נֹוְרֵבִגי ָּבָלִדיַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת415

 60.40     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה נֹוְרֵבִגי צִ 'יִריָנהַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת416

 60.50     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה ְּפִריְמיּום ָּבָלִדיַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת417



 34.00     ₪ ָּדג ַאְמנֹון מּוְׁשט ְללֹא עֹור צִ 'יִריָנהַאְמנֹון מּוְׁשטָּדִגיםַמּכֶֹלת418

 12.20     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד 4 ְקִציצֹות ָּדִגים ָּדֵיאטַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת420

 20.10     ₪ ָּדג ַמְלכּות ְקִציצֹות ָּדִגים 12 ָמנֹותֶּגעִפְליֶטעָּדִגיםַמּכֶֹלת421

 32.50     ₪ ָּדג ִנילּוס ִפיֶלה ָּבָלִדיִנילּוס פֹוֶרלָּדִגיםַמּכֶֹלת422

 4.00       ₪ ַסְרִּדין ָמרֹוָקִאי 125 ְּגָרם ָׂשדֹותַסְרִּדיִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת423

 5.40       ₪ ָסַלט טֹוָנה ִּפיַקְנִטי נֹון 160 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת424

 34.70     ₪ ָּדג טֹוָנה ִפיֶלה ָקפּוא ְּבָואקּום ָּבָלִדיטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת425

 36.00     ₪ ָּדג טֹוָנה ְסֵטְיק ְּבָואקּום ָּבָלִדיטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת426

 7.30       ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ְסַטְרִקיְסט 160 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת427

 6.40       ₪ טֹוָנה ְסַטְרִקיְסט ְּבֶׁשֶמן 110 ְּגָרם ְּבַקְרטֹוןטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת428

 22.00     ₪ טֹוָנה ְסַטְרִקיְסט ְּבֶׁשֶמן 545 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת429

 10.60     ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ְסַטְרִקיְסט 80 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת430

 5.60       ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ַטֲעָמן 150 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת431

 7.30       ₪ טֹוָנה ְּבַמִים ַטֲעָמן 150 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת432

 29.50     ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ְסַטְרִקיְסט 140 ְּגָרם 6 ְיִחידֹותטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת433

 33.00     ₪ טֹוָנה ְּבַמִים ְסַטְרִקיְסט 140 ְּגָרם 6 ְיִחידֹותטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת434

 14.10     ₪ טֹוָנה ְסַטְרִקיְסט ְּבֶׁשֶמן 425 ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת435

 56.20     ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ַטֲעָמן 1.88 ִקילֹו ְּגָרםטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת436

 9.40       ₪ ִפיְלטֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ִצְמִחי 80 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת437

 17.60     ₪ טֹוָנה ְּבֶׁשֶמן ַטֲעָמן 140 ְּגָרם 4 ְּבַמֲאָרזטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת438

 17.60     ₪ טֹוָנה ְּבַמִים ַטֲעָמן 140 ְּגָרם 4 ְּבַמֲאָרזטּוָנהָּדִגיםַמּכֶֹלת439

 12.80     ₪ טּוָנה ַּפְסְטָרָמה יֹוָנה 115 ְּגָרםַסְרִּדיִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת440

 22.40     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד 12 ְקִציצֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת441

 23.70     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד ְקִציצֹות ָּדִגים 14 ָמנֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת442

 25.40     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד ּגֹוְלד 12 ְקִציצֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת443

 12.50     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד ְקִציצֹות ָּדִגים 4 ָמנֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת444

 15.30     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד ְקִציצֹות ָּדִגים 8 ָמנֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת445

 14.60     ₪ ָּדג ַהְּמֻיָחד ְקִציצֹות ָּדִגים 6 ָמנֹותַהָּדג ַהְּמֻיָחדָּדִגיםַמּכֶֹלת446

 16.00     ₪ ָּדג ֵמיַטל ֶּגִפיְלֶטע ִפיׁש 2 ָמנֹותַּדג ֵעֶדןָּדִגיםַמּכֶֹלת447

 11.40     ₪ ִמְמַרח ִצְמִחי ָלגּוָנה 85 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותִמְמָרִחיםָּדִגיםַמּכֶֹלת448

 6.40       ₪ ִמְמַרח טּוָנה 160 ְּגָרם ְסַטְרִקיְסטִמְמָרִחיםָּדִגיםַמּכֶֹלת449

 16.40     ₪ ָסלֹומֹון ְמֻעָּׁשן 100 ְּגָרם ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת450

 84.00     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעָּׁשן ִפיֶלה ִמְּקרֹוְסָקה ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת451

 124.00   ₪ ִפיֶלה ַסלֹמֹון ָאפּוי ֶאְלַּדג ְלִפי ְׁשִקיָלהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת452

 30.40     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּפלּוס ָּבָצל ֶאְלַּדג 700 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת453



 63.60     ₪ ַמְטָיאס ֲאִמִּתי ְּבֶׁשֶמן ֶאְלַּדג 10 ְיִחידֹותָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת454

 30.80     ₪ ַמְטָיאס ֲאִמִּתי ְּבֶׁשֶמן ֶאְלַּדג 300 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת455

 74.00     ₪ ַמַּקֶרל ּבּוִניטֹו ַחם ָׁשֵלם ְּבִמְׁשָקל ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת456

 91.00     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעָּׁשן ְמֻקָּלף ָּפרּוס ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת457

 101.00   ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעָּׁשן ִפיֶלה ִמְּקרֹוְסָקה ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת458

 16.00     ₪ ָסלֹומֹון ְמֻעָּׁשן 100 ְּגָרם ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת459

 123.40   ₪ טּוָנה ְמֻעֶּׁשֶנת ָּפרּוס ָואקּום ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת460

 18.50     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּבֶׁשֶמן ֶאְלַּדג 300 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת461

 18.50     ₪ ֶהִריְנּג ָּכבּוׁש ֶאְלַּדג 300 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת462

 30.40     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּבֶׁשֶמן ֶאְלַּדג 700 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת463

 30.40     ₪ ֶהִריְנּג ָּכבּוׁש ֶאְלַּדג 700 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת464

 18.50     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּפלּוס ָּבָצל ֶאְלַּדג 300 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת465

 121.00   ₪ ִנילּוס ְמֻעָּׁשן ָּפרּוס ָואקּום ֶאְלַּדגָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת466

 13.40     ₪ ָסלֹומֹון ְמֻעָּׁשן 100 ְּגָרם צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת467

 63.00     ₪ ִפיְקִליְנג ְּבַואקּום צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת468

 10.70     ₪ ִפיֶלה ֶהִריְנּג ְּבֶׁשֶמן ְּפלּוס ָּבָצל 180 ְּגָרם צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת469

 10.00     ₪ ִפיֶלה ֶהִריְנּג ָּכבּוׁש 180 ְּגָרם צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת470

 50.80     ₪ ַמְטָיאס ֲאִמִּתי ְּבֶׁשֶמן 450 ְּגָרם צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת471

 20.80     ₪ ַמְטָיאס ֲאִמִּתי ְּבֶׁשֶמן ְּפלּוס ָּבָצל צִ 'יִריָנהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת472

 95.00     ₪ ַמָּקֵרִלית ְמֻעֶּׁשֶנת ְלִפי ְׁשִקיָלהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת473

 79.00     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעָּׁשן ְּבָואקּום ָׁשֵלם ְלִפי ִמְׁשָקלָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת474

 91.00     ₪ ַמֲעָדן ַמַּקֶרל ָּפרּוס ְלִפי ְׁשִקיָלהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת475

 95.70     ₪ טּוָנה ְמֻעֶּׁשֶנת ְלִפי ְׁשִקיָלהָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת476

 17.60     ₪ ָסלֹומֹון ְמֻעָּׁשן 100 ְּגָרם ַפל ָּדִגיםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת477

 15.30     ₪ ְליֹוֵנז' 350 ְּגָרם ַפל ָּדִגיםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת478

 30.20     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּבֶׁשֶמן 550 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת479

 30.20     ₪ ֶהִריְנּג ָּכבּוׁש 550 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת480

 117.00   ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעָּׁשן ְּבָואקּום ְמֻקָּלף ָּפרּוסָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת481

 137.00   ₪ ִפיֶלה ַסלֹמֹון ָאפּוי ַפל ָּדִגים ָמנֹותָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת482

 47.00     ₪ ַמַּקֶרל ְּבֶׁשֶמן 550 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת483

 30.20     ₪ ַמֲעָדן ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּבֶׁשֶמן 550 ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת484

 102.00   ₪ ָּדג ָמּלּוַח ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי 2 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת485

 16.00     ₪ ָּדג ָמּלּוַח ַמְטָיאס 2 ְיִחידֹותָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת486

 16.20     ₪ ַמְטָיאס הֹוַלְנִּדי ְּבֶׁשֶמן 400 ְּגָרם ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת487

 16.20     ₪ ֶהִריְנּג ָּכבּוׁש 400 ְּגָרם ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת488



 16.20     ₪ ַמְטָיאס ְּפרֹוִביָנִציל ְּבֶׁשֶמן 400 ְּגָרם ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת489

 10.00     ₪ ַרּמֹוַלָדה 250 ְּגָרם ַמֲעַדֵּני ִמיִקיָּדִגים ְמֻעָּׁשִניםָּדִגיםַמּכֶֹלת490

 29.40     ₪ ַּדג ָּבָקֶלה ִפיֶלה ְּבַׂשִּקית צִ 'יִריָנהָּבָקֶלהָּדִגיםַמּכֶֹלת491

 60.50     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה נֹוְרֵבִגי ִלְמַהְּדִריןַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת492

 75.00     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה ָמנֹות צָ 'ִריָנה ָקלּוףַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת493

 71.00     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה ָמנֹות צִ 'יִריָנהַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת494

 73.50     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה ָמנֹות ָּבָלִדיַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת495

 63.50     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון נֹוְרֵבִגי ִפיֶלה ַמֲעַדֵּני ִמיִקיַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת496

 60.40     ₪ ַּדג ַסלֹמֹון ִפיֶלה נֹוְרֵבִגי צִ 'יִריָנה ַצחַסלֹמֹוןָּדִגיםַמּכֶֹלת497

 46.70     ₪ ָּדג ִנילּוס ִפיֶלה ָּפרּוס ָּבָלִדיִנילּוס פֹוֶרלָּדִגיםַמּכֶֹלת498

 44.20     ₪ ָּדג ִנילּוס ָּפרּוס צִ 'יִריָנה ַּבַּמָּגׁשִנילּוס פֹוֶרלָּדִגיםַמּכֶֹלת499

 41.40     ₪ ָּדג ִנילּוס ִפיֶלה צִ 'יִריָנהִנילּוס פֹוֶרלָּדִגיםַמּכֶֹלת500

 25.50     ₪ ָּדג ַאְמנֹון מּוְׁשט ִפיֶלה ָּבָלִדי ַּבִּתְפזּורַאְמנֹון מּוְׁשטָּדִגיםַמּכֶֹלת501

 25.50     ₪ ָּדג ַאְמנֹון מּוְׁשט ִפיֶלה ָּדִגים ִלְמַהְּדִריןַאְמנֹון - מּוְׁשטָּדִגיםַמּכֶֹלת502

 30.70     ₪ ָּדג סֹול הֹוַלְנִּדי ָארּוז ָּבָלִדיסֹולָּדִגיםַמּכֶֹלת503

 51.00     ₪ ָּדג סֹול הֹוַלְנִּדי ָארּוז וויַיִןרפודסֹולָּדִגיםַמּכֶֹלת504

 51.00     ₪ ָּדג סֹול הֹוַלְנִּדי ָארּוז ֵעת ַרןסֹולָּדִגיםַמּכֶֹלת505

 47.00     ₪ ַקְרִּפּיֹון רֹוָלָדה זּוג ְּבַמָּגׁש הֹודּו ְּבֵני ְּבַרקַקְרִּפּיֹון ְּפרּוסֹותָּדִגיםַמּכֶֹלת506

 67.00     ₪ ַקְרִּפּיֹון ְּפרּוסֹות ְּבַמָּגׁש הֹודּו ְּבֵני ְּבַרקַקְרִּפּיֹון ְּפרּוסֹותָּדִגיםַמּכֶֹלת507

 76.00     ₪ ַקְרִּפּיֹון ָּפרּוס ְּבַמָּגׁש הֹודּו ְּבֵני ְּבַרקַקְרִּפּיֹון ְּפרּוסֹותָּדִגיםַמּכֶֹלת508

 7.40       ₪  ּגֶ 'ל ַרֲחָצה נֹובֹו 700 ַמל ְלֶּגֶברמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות509

 18.20     ₪ ֵּבּיִּבי ֵּכיף ְקֵרם ּגּוף ַסנֹו 500 ָמלְקֵרם ַלחּותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות510

 13.50     ₪ ַּגם ְוַגם ֵמי ֶּפהִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות511

 14.00     ₪ ַסּבֹון נֹוְזִלי ֲהָוִאי 3 ְיִחידֹות ְטרֹוִּפיְקלַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות512

 14.00     ₪ ַסּבֹון נֹוְזִלי ֲהָוִאי 3 ְיִחידֹות ָּכחֹלַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות513

 7.80       ₪ נֹובֹו ַאל ַסּבֹון ֵארֹוֵמִטי 1 ִליֶטר ָּכחֹלַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות514

 7.80       ₪ נֹובֹו ַאל ַסּבֹון ֵארֹוֵמִטי 1 ִליֶטר נֹובֹוַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות515

 7.80       ₪ נֹובֹו ַאל ַסּבֹון ָארֹוָמִטי 1 ִליֶטר ָסגֹלַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות516

 7.80       ₪ נֹובֹו ַאל ַסּבֹון ֵארֹוֵמִטי 1 ִליֶטר ָורֹדַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות517

 14.00     ₪ ַסּבֹון נֹוְזִלי ֲהָוִאי 3 ְיִחידֹות ֵמי קֹוקֹוסַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות518

 17.10     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון ֶחְמַאת ֶׁש 3 ְיִחידֹותַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות519

 17.10     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון ְמַפֵּנק 3 ְיִחידֹותַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות520

 17.10     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון ָצלּול 3 ְיִחידֹותַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות521

 17.10     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון ִּפְרֵחי ַמִים 3 ְיִחידֹותַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות522

 17.10     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון ּגֹוְלֶּדן 3 ְיִחידֹותַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות523



 10.90     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון נֹוֵזל ָארֹוָמה 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות524

 10.90     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון נֹוְזִלי ָארֹוָמה 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות525

 10.90     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון נֹוֵזל ָארֹוָמה 1 ִליֶטר ָלָבןַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות526

 24.50     ₪ ָקִמיל ְּבלּו ְקָלאִסיק 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות527

 9.60       ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון ָאלֹוֵוָרה ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות528

 9.60       ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון גֶ 'ְנִסיְנג ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות529

 9.60       ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון ָקמֹוִמיל ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות530

 10.90     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון נֹוֵזל ָארֹוָמה 1 ִליֶטר ְלַבְּנַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות531

 10.90     ₪ ֶנָּקה 7 ַאל ַסּבֹון נֹוֵזל ָארֹוָמה 1 ִליֶטר ָוִנילַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות532

 13.70     ₪  ּגֵ 'ל ְלִנּקּוי ָיַדִים ְללֹא ַמִים ָסנֹוַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות533

 13.70     ₪  ּגֵ 'ל ְלִנּקּוי ָיַדִים ָסנֹו 300 ָמלַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות534

 9.60       ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון ַיְסִמין ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות535

 9.10       ₪ ַסּבֹון נֹוְזִלי ֲהָוִאי 1 ִליֶטר ָׂשִמיםַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות536

 15.40     ₪ ֵּכיף ַׁשְמּפֹו ְלִתינֹוק ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות537

 15.40     ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון ְלִתינֹוק ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות538

 15.40     ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ְלִתינֹוק ָסנֹו 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות539

 9.20       ₪ ַסנֹו ּדֹאֹוְפֶרׁש ְמַטֵהר ֲאוִיר ַּתּפּוז ְּפלּוס ָּפִסיְפלֹוָרהְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות540

 19.30     ₪ ַסנֹו ְפֵרׁש ַלֲארֹונֹות 4 ְיִחידֹות ְקָלאִסיקְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות541

 22.40     ₪ ַסנֹו סֹוֵפג ַלחּות ּומֹוֵנַע עֶֹבׁש ֻקְפָסהְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות542

 11.00     ₪ ַסנֹו סֹוֵפג ַלחּות ּומֹוֵנַע עֶֹבׁש ִמּלּויְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות543

 9.20       ₪ ַסנֹו ּדֹאֹוְפֶרׁש ְמַטֵהר ֲאוִיר ַמְנָּדִריָנהְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות544

 9.20       ₪ ַסנֹו ּדֹאֹוְפֶרׁש ְמַטֵהר ֲאוִיר ָוִנילְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות545

 9.00       ₪ ֲארֹוָמה נֹוָפר ֵמִפיץ ֵריחַ ְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות546

 3.80       ₪ ְמַטֵהר ֲאוִיר ֶמּגִ 'ק ֳאָרִנים 300 ַמלְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות547

 3.80       ₪ ְמַטֵהר ֲאוִיר ֶמּגִ 'ק ִלימֹון 300 ַמלְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות548

 3.80       ₪ ְמַטֵהר ֲאוִיר ֶמּגִ 'ק ָלֶבְנֵּדר 300 ַמלְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות549

 7.40       ₪ ֶמַבֵׁשם ֲאוִיָרה נּוַפר ֵּפרֹות ַיַערְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות550

 3.80       ₪ ְמַטֵהר ֲאוִיר ֶמּגִ 'ק ְּפִריָחה 300 ַמלְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות551

 8.20       ₪ ֶמַבֵׁשם ֲאוִיר ֶהִּפי ְּפִניִני ֵריַח XLְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות552

 9.30       ₪ ֶמַבֵׁשם ֲאוִיר ֲארֹוָמה נֹוָפרְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות553

 6.20       ₪ ְּגֵליד מּוָצק ְמַטֵהר ֲאוִיר ִניחֹוַח ָיםְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות554

 6.20       ₪ ְּגֵליד מּוָצק ְמַטֵהר ֲאוִיר ָלֶבְנֵּדרְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות555

 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ָׁשחֹרַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות556

 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ָורֹדַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות557

 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ָּכחֹלַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות558



 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ֶּגֶברַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות559

 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ְּדאֹוֶדֶרְנטַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות560

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ְלִתינֹוק 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות561

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 קֹוְפִליָה 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות562

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ָורֹד 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות563

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ְּכחֹול 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות564

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ָירֹק 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות565

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ְלֶּגֶבר 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות566

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ִליֵלְך 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות567

 9.10       ₪ ַסּבֹון ֶנַּקה 7 ְּפָרִחים 4 ְיִחידֹותַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות568

 9.70       ₪ ַסּבֹון ֵּכיף ָלֶבְנֵּדר 4 ְיִחידֹות ַסנֹוַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות569

 8.90       ₪ ַסּבֹון ֲהָוִאי 4 ְיִחידֹות 100 ְּגָרם ֵמי קּוקּוַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות570

 13.30     ₪ ַסּבֹון ַּדאב 4 ְיִחידֹות ִמְבָצעַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות571

 4.70       ₪ ַסּבֹון ָאסּוָתא 100 ְּגָרםַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות572

 13.30     ₪ ַסּבֹון ַּדאב 4 ְיִחידֹות ִמְבַצע ַּגְרְּגִריםַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות573

 13.30     ₪ ַסּבֹון ַּדאב 4 ְיִחידֹות ִמְבָצע ָירֹקַסּבֹוִניםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות574

 15.40     ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים סֹוָדה 3 ְיִחידֹותִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות575

 5.10       ₪ ְפלּואֹוִריד ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים 70 ְּגָרםִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות576

 5.10       ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים ֶמְּנָטה ְּפלּוס ְפלּואֹוִרידִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות577

 6.40       ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים ִליָלִדים 145 ְּגָרםִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות578

 12.00     ₪ ְּתַיְדְנט ֵמי ֶּפה ְקָלאִסיִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות579

 12.00     ₪ ְּתַיְדְנט ֵמי ֶּפה ְּפלּוס ְפֻלאֹוִרידִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות580

 7.90       ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים 145 ְּגָרםִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות581

 15.40     ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים ֶמְּנָטה 3 ְיִחידֹותִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות582

 18.20     ₪ אֹוְרִּביטֹול ֵמי ֶּפה 1 ִליֶטרִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות583

 7.90       ₪ אֹוְרִּביטֹול ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים 145 ְּגָרם ָאְלִפיןִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות584

 8.70       ₪ ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים ַטְפְטִפים ְּכֵצט 60 ְּגָרםִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות585

 8.50       ₪ ֵמי ֶּפה ַהְרַבל ְּדָנט ְּבָדץ 150 ָמלִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות586

 11.00     ₪ ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים קֹוְלֶּגְיט ַמְקס וַיְיטִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות587

 7.40       ₪ ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים קֹוְלֶּגְיט ִמְׁשַּפְחִּתיִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות588

 11.20     ₪ ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים קֹוְלֶּגְיט טֹוַטל 75 ַמלִמְׁשחֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות589

 4.00       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים אֹוִלָטה ִליָלִדיםִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות590

 4.00       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים אֹוִלָטה ִלְמֻבָּגרִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות591

 20.20     ₪ ְּפִדיסֹול ְקֵרם ַרְגַלִים ָאלֹוֵוָרה ִפיֶׁשרְקֵרם ַרְגַלִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות592

 24.70     ₪ ְּפִדיסֹול ּדֹאֹודֵֹרְנט ִפיֶׁשר 200 ְּגָרםְקֵרם ַרְגַלִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות593



 28.50     ₪ ְּפִדיסֹול ּדֹאֹודֵֹרְנט ַאְבָקה 200 ַמלְקֵרם ַרְגַלִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות594

 16.20     ₪ ְּפִדיסֹול ְקֵרם ִטּפּוִלי ְלַׁשְפֶׁשֶפת ִפיֶׁשרְקֵרם ַרְגַלִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות595

 11.30     ₪ ַפְנָּגל ְּפלּוס ְקֵרם ְלַכף ָהֶרֶּגל 100 ַמלְקֵרם ַרְגַלִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות596

 7.00       ₪ ֲעֻנָּגה ְּגִליֵצִרין 80 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות597

 13.00     ₪ ְקֵרם ָיַדִים ַעְלָמה 200 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות598

 6.60       ₪ ֶפְנגַ 'ל ְקֵרם ָיַדִיםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות599

 4.90       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ְקֶרָמה ְלעֹור ָרִגיל 100 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות600

 9.40       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ַּדאב ְלעֹור ָרִגיל 100 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות601

 15.40     ₪ ְקֵרם ָיַדִים ִאיְנֶטְנִסיִבי 150 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות602

 8.60       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ֵאֶפְקִטיב ִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל 150 ְּגָרםְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות603

 6.50       ₪ ַוָזִלין 100 ַמל B&Bְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות604

 6.00       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ַהְרַבל 100 ַמל ָּכֵׁשר ְלֶפַסחְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות605

 6.50       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ַאְרָּגָמן 100 ַמלְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות606

 8.20       ₪ ְקֵרם ָיַדִים ָאבֹוָקדֹו ַּדאב 75 ַמלְקֵרם ָיַדִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות607

 1.60       ₪ ִקְסֵמי ִׁשַּנִים ְּבִמְלִחָיה ִאיְנַטְרֵסןִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות608

 4.00       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים ָאִריְסטֹוְקָרטִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות609

 4.00       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים ָאִריְסטֹוְקָרט ִליָלִדיםִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות610

 4.70       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים ָאִריְסטֹוְקָרט ִלְמֻבָּגרִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות611

 7.90       ₪ ִקְסֵמי ִׁשַּנִים ִּדְנָטִלים ָאִריְסטֹוְקָרטִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות612

 11.90     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים 5 ְיִחידֹות ָאִריְסטֹוְקָרטִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות613

 2.40       ₪ ִקְסֵמי ִׁשַּנִים ֵמֵעץ 300 ְיִחידֹות ְּבִמְלִחָיהִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות614

 2.40       ₪ ִקְסֵמי ִׁשַּנִים ֵמֵעץ 500 ְיִחידֹות ְּבֵמיַכלִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות615

 6.20       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים אּוָרל ִּבי 3 ְיִחידֹותִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות616

 5.50       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים קֹוְלֶּגְיט 3 ְיִחידֹותִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות617

 13.60     ₪ ַמְּגבֹוֵני ְפֶרׁש ַואְנס 64 ַּדף 4 ְיִחידֹותַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות618

 15.50     ₪ ַּפְנֵטר ֵּדאֹודֹוַרְנט ְלַנֲעַלִים 150 ַמלֵּדאֹודֹוַרְנטִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות619

 19.70     ₪ ֵּבּיִּבי ֵּכיף ֶׁשֶמן ְלִתינֹוק ַסנֹו 500 ַמלַּתְכִׁשיֵרי ִּתינֹוקֹותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות620

 15.90     ₪ ֵּבּיִּבי ַּפְסָטה ִלְמִניַעת ֵּגרּויִים 120 ְּגָרםַּתְכִׁשיֵרי ִּתינֹוקֹותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות621

 4.80       ₪ ְקֵרם ְולּוָטה ַלָּיַדִיםְקֵרם ַלחּותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות622

 10.00     ₪ ְסִקיְנַּגְרד ַּתְחִליב ִקיְדס 125 ַמלְקֵרם ַלחּותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות623

 18.10     ₪ ֵּבּיִּבי ֵּכיף ֶׁשֶמן ּגּוף ַסנֹו 500 ָמלְקֵרם ַלחּותִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות624

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ָמרֹוָקִאימּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות625

 13.50     ₪ ַטְלק ְלִתינֹוק ֵּביִּבי ֵּכיף ַסנֹו 200 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות626

 17.80     ₪ ַוָזִלין ָטהֹור אֹוְרִּגיָנל 225 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות627

 3.00       ₪ ַּבד ָקט 18 ְיִחידֹות (ִּכּפֹות ֵלוִין)מּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות628



 16.20     ₪ ְקֶרָמה ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ָׁשֵקד 750 ָמלמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות629

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ְקֶרָמה ְּדַבׁש 750 ָמלמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות630

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ְקֶרָמה ָּפִסיְפלֹוָרה 750 ַמלמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות631

 16.40     ₪ ִמְׁשָחה ָקִמיל ְּבלּו ִצְמִחי ַמְרֵּפא 100 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות632

 6.40       ₪ ְּפַלְסֵטר 100 ְיִחידֹות ָאִריְסטֹוְקָרטמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות633

 5.50       ₪ ַוָזִלין ּגַ 'ל קֹוָרל 100 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות634

 2.50       ₪ ַאֵצטֹון 100 ָסָמק ָאִריְסטֹוְקָרטמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות635

 5.50       ₪ ַוָזִלין 100 ָאחּוז ָטהֹור 100 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות636

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ְקֶרָמה 25 ָאחּוז ַלחּות 500 ַמלמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות637

 7.40       ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה נֹובֹו 700 ַמל ְּדַבׁשמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות638

 7.40       ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה נֹובֹו 700 ַמל ֵּבלֹוסֹוםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות639

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי יֹוגּוְרט ָוִנילמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות640

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי יֹוגּוְרט קֹוקּוסמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות641

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי יֹוגּוְרט ְׁשֵקִדיםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות642

 11.00     ₪ ְקֵרם ַרֲחָצה ֲהָוִאי ְרָגִעים ֻיְקָרִתִּייםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות643

 11.00     ₪  ּגֶ 'ל ַרֲחָצה ֲהָוִאי ִּפיְנק ָּפָׂשןמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות644

 11.00     ₪ ְקֵרם ַרֲחָצה ֲהָוִאי ְקֵרם ְּדַבׁשמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות645

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי ְרָגִעים ַּבַּגןמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות646

 11.00     ₪  ּגֶ 'ל ַרֲחָצה ֲהָוִאי ֵמי קֹוקּוסמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות647

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי ֻאְכָמִנּיֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות648

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי ְרָגִעיםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות649

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ָלֶבְנֵּדרמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות650

 9.70       ₪ ְּפַלְסֵטר ָׁשקּוף ָאִריְסטֹוְקָרט 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות651

 9.70       ₪ ְּפַלְסֵטר ִמיְקס ָאִריְסטֹוְקָרט 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות652

 10.00     ₪ ַטְלק ֵריָחִני ָאִריְטְסטֹוַקְרט 200 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות653

 5.20       ₪ ַוָזִלין ָטהֹור ָאִריְסטֹוְקָרט 100 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות654

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ִׁשּקּוםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות655

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ֵּתה ָירֹקמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות656

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל ְׁשֵקִדיםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות657

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל ְּדַבׁשמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות658

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל קֹוקּוסמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות659

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל ָלֶבְנֵּדרמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות660

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל ַמְסקמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות661

 9.40       ₪ ֵּכיף ַּתֲחִליב ַרֲחָצה 700 ַמל אֹוְקיָינֹוסמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות662

 7.10       ₪ ִּפיְנֵצָטה ּכֹוַבע ֶּגֶׁשם מּורמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות663



 7.50       ₪ ְּפַלְסֵטר ִמַּבד אֹוִלָטה 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות664

 8.90       ₪ ְּפַלְסֵטר ָׁשקּוף אֹוִלָטה 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות665

 9.20       ₪ ְּפַלְסֵטר ִמיְקס אֹוִלָטה 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות666

 4.90       ₪ ַוָזִלין ּגֶ 'ל אֹוִלָטה 100 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות667

 10.00     ₪ ַטְלק ֵריָחִני אֹוִלָטה 200 ְּגָרםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות668

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל ַקְׁשִמירמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות669

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל ַאְדמֹוִניתמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות670

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל ֲהָזָנהמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות671

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל ֵּתה ָירֹקמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות672

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל זַֹהרמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות673

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל קֹוקּוסמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות674

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ַּדאב 750 ַמל ָמרֹוָקִאימּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות675

 5.20       ₪ ַמְּגבֹוֵני ֵּבּיִּבי ֵּכיף 72 ְיִחידֹותַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות676

 15.70     ₪ ַמְּגבֹוֵני ְפֶרׁש ַואְנס 320 ַּדףַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות677

 16.70     ₪ ַמְּגבֹוֵני ֵּבּיִּבי ֵּכיף 72 ְיִחידֹות 4 ְּבַמֲאָרזַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות678

 9.20       ₪ ַמָּתז ְלִנּקּוי ַהִּתינֹוק ַּתֲחִליף ְלַמְּגבֹוןַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות679

 2.70       ₪ ַמְּגבֹוֵני ָּפאָלאס 72 ְיִחידֹותַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות680

 16.70     ₪ ַמְּגבֹוֵני ֵּבּיִּבי ֵּכיף 72 ְיִחידֹות 4ְּבַמֲאָרזַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות681

 16.10     ₪ ַמְּגבֹוֵני ְנָיר ִנְׁשָטף ָּפאָלאס 6 ְיִחידֹותַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות682

 8.00       ₪ ַמְּגבֹוֵני ְנָיר ִנְׁשָטף ָּפאָלאס 3 ְיִחידֹותַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות683

 10.70     ₪ ַמְּגבֹוֵני ָּפאָלאס 72 ְיִחידֹות 4 ְּבַמֲאָרזַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות684

 9.20       ₪ ַמָּתז ְלִנּקּוי ִּתינֹוק 150 ַמל אֹוִלָטהַמְּגבֹוִנים ַלִחיםִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות685

 4.70       ₪ ַּבִּדית ָקָטן 18 ְיִחידֹותְספֹוֵגי ַרֲחָצהִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות686

 5.80       ₪ ְספֹוג ַמָסג' נֹוָפר ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןְספֹוֵגי ַרֲחָצהִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות687

 6.40       ₪ ְספֹוג ַרֲחָצה ָאִריְסטֹוְקָרט 3 ְּבַמֲאָרזְספֹוֵגי ַרֲחָצהִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות688

 6.50       ₪ ִליָפה ַרֲחָצה ַּכף ָיד ָאִריְסטֹוְקָרטְספֹוֵגי ַרֲחָצהִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות689

 8.70       ₪ ִליָפה ַרֲחָצה ֲאֻרָּכה ָאִריְסטֹוְקָרטְספֹוֵגי ַרֲחָצהִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות690

 8.40       ₪ נֹובֹו ַאל ַסּבֹון ָיַדִים 3 ְיִחידֹות 500 ַמלַסּבֹון נֹוְזִלי ַמֲאָרזִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות691

 9.20       ₪ ַסנֹו ּדֹאֹוְפֶרׁש ְמַטֵהר ֲאוִירְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות692

 9.40       ₪ ַסנֹו ְפֵרׁש הֹום ְמַטֵהר ֲאוִיר ְסְּפֵריְמַטֲהֵרי ֲאוִירִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות693

 19.50     ₪ ָקִמיל ְּבלּו ֶסְנִסיִטיב ַאל ַסּבֹון 1 ִליֶטרַסּבֹון נֹוְזִליִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות694

 11.00     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ֲהָוִאי ְׁשָמֵני ֲהָזָנהמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות695

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ִליָלִדיםמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות696

 10.80     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ִּפּנּוק 700 ַמל ְקָלאִסימּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות697

 14.70     ₪ ַּתֲחִליב ַרֲחָצה ְקֶרָמה 25 ָאחּוז ַלחּות 750 ַמלמּוָצֵרי ּגּוףִהיְגֵיָנהׁשֹונֹות698



 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ִטְבִעי 50 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת699

 9.70       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס 200 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת700

 3.00       ₪ צִ 'יטֹוס ֲחִטיף 60 ְּגָרם ֵעִּלית ֵאְקסֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת701

 3.00       ₪ צִ 'יטֹוס ֲחִטיף 55 ְּגָרם ֵעִּלית ַּכאָפהֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת702

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס 50 ְּגָרם ֵעִּלית ַׁשֶּמֶנת ּוָבָצלֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת703

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ִטְבִעי 50 ְּגָרם ֵעִּלית ֶאְקְסְטָראֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת704

 9.70       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ֶאְקְסְטָרא ִטְבִעי 200 ְּגָרם ַרְפֶלסֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת705

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ְּגִריל 50 ְּגָרם ֵעִּלית ֶאְקְסְטָראֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת706

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ֶמְקִסיָקִני 50 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת707

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ַנֲאצ'ּו ֶמְקִסיָקִני 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת708

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ִטְבִעי 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת709

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ָחִריף ֵאׁש 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת710

 15.00     ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ִטְבִעי 18 ְּגָרם 12 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת711

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ָחמּוץ ָחִריף 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת712

 12.30     ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ִקיְּדס 20 ְּגָרם ֵעִּלית 10 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת713

 11.70     ₪ ׁשּוׁש 25 ְּגָרם 10 ְיִחידֹות ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת714

 11.80     ₪ צִ 'יטֹס ּדֹוְלִפיִנים ֵעִּלית 10 ְיִחידֹות 20 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת715

 11.80     ₪ צִ 'יטֹוס ֶקְטׁשֹוּפ ֵעִּלית 10 ְיִחידֹות 20 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת716

 11.80     ₪ צִ 'יטֹס ִּפיָצה ֵעִּלית 10 ְיִחידֹות 20 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת717

 2.20       ₪ ׁשּוׁש ֲחִטיף ּבֹוְטִנים 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת718

 9.70       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ְקַרְנצ' ַמְקִסיָקִני 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת719

 3.00       ₪ צִ 'יטּוס ְקִפיִצים 45 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת720

 9.70       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס 200 ְּגָרם ֵעִּלית ַׁשֶּמֶנת ָּבָצלֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת721

 3.00       ₪ צִ 'יטֹוס ֲחִטיף 55 ְּגָרם ֵעִּלית ּדֹולֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת722

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ּפֹוָפִסים 60 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת723

 6.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ְּגִריל 185 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת724

 6.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ִטְבִעי 185 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת725

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ֶאְקְסְטָרא 50 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת726

 3.50       ₪ ּפֹוְּפקֹוְרן ְּבַטַעם ִטְבִעי 65 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת727

 9.70       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ֶאְקְסְטָרא 200 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת728

 3.80       ₪ צִ 'יטֹוס ּבֹוְטִנים 80 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת729

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס 50 ְּגָרם ֵעִּלית ִטְבִעי ְׁשִמָּטהֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת730

 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ֶמַלח ִּפְלֵּפל 50 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת731

 6.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ָחמּוץ ָחִריף 185 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת732

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ֶטְקָסס ְּגִריל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת733



 3.40       ₪ ַּתּפּוצִ 'יְּפס ְקַרְנץ ְמֻעָּׁשן 50 ְּגָרם ֵעִּליתֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת734

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ָאָסאדֹו 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת735

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ָּבָצל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת736

 12.80     ₪ ּדֹוִריטּוס ָחמּוץ ָחִריף 25 ְּגָרם 10 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת737

 12.80     ₪ ּדֹוִריטּוס ְמֻעָּׁשן 25 ְּגָרם 10 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת738

 11.80     ₪ צִ 'יטֹוס ְּגִריל ֵעִּלית 10 ְיִחידֹות 20 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת739

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ִּתיָרס 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת740

 3.00       ₪ צִ 'יטֹוס ֲחִטיף 55 ְּגָרם ֵעִּלית ָׂשָפםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת741

 3.00       ₪ צִ 'יטֹוס ֲחִטיף 65 ְּגָרם ֵעִּלית ִמְסָּפִריםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת742

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ֻמְקָּפץ 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת743

 3.80       ₪ צִ 'יטֹוס ְקַרְנצ' 80 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת744

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס צִ 'יִזי ְטוִיְסט 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת745

 4.85       ₪ ֵּכְפִלי ְּגִריל 70 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת746

 4.85       ₪ ֵּכְפִלי ָּבָצל 70 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת747

 4.10       ₪ ֵּכְפִלי צִ 'ְּפִסים 50 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת748

 4.10       ₪ ֵּכְפִלי צִ 'יְּפס ֶקְטׁשֹוּפ 50 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת749

 3.40       ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִּביס ַׁשֶּמֶנת ָּבָצל ֵּבְיְּגל 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת750

 3.40       ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִּביס ָפָלאֶפל ֵּבְיְּגל 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת751

 3.40       ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִּביס ָּבָצל ֵּבְיְּגל 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת752

 3.40       ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִּביס ַּבְרִּביְקיּו ֵּבְיְּגל 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת753

 12.00     ₪ ֲחִטיף ְּדָגִנים קֹוְרְנְפֶלְקס ַּתְלָמה 6 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת754

 12.00     ₪ ֲחִטיף ְּדָגִנים קֹוקֹוֶמן ַּתְלָמה 6 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת755

 4.50       ₪ ֻּדּבֹוִנים ֲחִטיף אֶֹסם 40 ְּגָרם ַׁשֶּמֶנת ָּבָצלֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת756

 6.70       ₪ ִּביְסִלי ָפָלאֶפל 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת757

 6.70       ₪ ִּביְסִלי ְּגִריל 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת758

 6.70       ₪ ִּביְסִלי ָּבָצל 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת759

 6.70       ₪ ִּביְסִלי ַּבְרִּביְקיּו 190 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת760

 6.70       ₪ ִּביְסִלי ִּפיָצה 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת761

 4.50       ₪ ֻּדּבֹוִנים ֲחִטיף אֶֹסם 40 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת762

 4.70       ₪ ַאְּפרֹוּפֹו ֲחִטיף ִּתיָרס אֶֹסם 50 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת763

 4.40       ₪ ּפֹוְּפקֹו אֶֹסם 80 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת764

 4.43       ₪ ַּבְמָּבה אֶֹסם ְּבִמּלּוי ְקֵרם נּוֵגט 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת765

 3.60       ₪ ִּביְסִלי ַּבְרִּביְקיּו 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת766

 3.60       ₪ ִּביְסִלי ִּפיָצה 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת767



 3.60       ₪ ִּביְסִלי ְּגִריל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת768

 3.60       ₪ ִּביְסִלי ָּבָצל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת769

 3.60       ₪ ִּביְסִלי ָפָלאֶפל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת770

 4.00       ₪ ַּבְמָּבה יֹומּוֶלֶדת אֶֹסם 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת771

 10.60     ₪ ַאְּפרֹוּפֹו ֲחִטיף ִּתיָרס אֶֹסם 3 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת772

 10.20     ₪ ִּביְסִלי ְּגִריל 35 ְּגָרם 6 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת773

 4.70       ₪ ַאְּפרֹוּפֹו ֲחִטיף ִּתיָרס אֶֹסם 50 ְּגָרם ֵאטֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת774

 10.60     ₪ ֻּדּבֹוִנים ֲחִטיף אֶֹסם 20 ְּגָרם 5 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת775

 11.70     ₪ ַּבְמָּבה אֶֹסם 25 ְּגָרם 10 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת776

 4.50       ₪ ֻּדּבֹוִנים ֲחִטיף אֶֹסם 40 ְּגָרם ִּפיָצהֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת777

 10.60     ₪ ַאְּפרֹוּפֹו ֲחִטיף ִּתיָרס אֶֹסם 5 ְיִחידֹות 25 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת778

 10.60     ₪ ִּביְסִלי ְּגִריל 55 ְּגָרם 4 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת779

 14.90     ₪ ּפֹוְּפקֹו אֶֹסם 20 ְּגָרם 12 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת780

 4.00       ₪ ַּבְמָּבה ְקֵרם נּוֵגט אֶֹסם 45 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת781

 10.60     ₪ ַּבְמָּבה ְקֵרם נּוֵגט 30 ְּגָרם אֶֹסם 5 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת782

 10.50     ₪ ַּבְמָּבה אֶֹסם 10 ְיִחידֹות ֶׁשל 15 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת783

 3.00       ₪ ַאח ֶׁשל ִּביְסִלי ַסְלָסה 70 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת784

 3.60       ₪ ַאח ֶׁשל ִּביְסִלי ַסְלָסה 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת785

 14.90     ₪ ַּבְמָּבה ְמתּוָקה אֶֹסם 25 ְּגָרם 9 ְּבַמֲאָרזֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת786

 6.60       ₪ ִּביְסִלי ַּבְמָּבה ִמיְקס 200 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת787

 3.60       ₪ ִּביְסִלי ְּבָלאק ּבּוְרֶּגר 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת788

 4.00       ₪ ַּבְמָּבה ַּבְמּבִֹּנים אֶֹסם 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת789

 0.45       ₪ ַׁשְלָוה ֶאְׁשּבֹול 20 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת790

 0.80       ₪ ַּבְמָּבה ּבּוִלי ָׁשאָׁשאֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת791

 7.20       ₪ ַּבְמָּבה ּבּוִלי ָׁשאָׁשא 10 ְיִחידֹות ְּבַמֲאָרזֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת792

 1.90       ₪ ְקְרְמִלי ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף 60 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת793

 1.90       ₪ ְקְרְמִלי נּוֵגט ֲחִטיף ּבֹוְטִנים 60 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת794

 1.90       ₪ ְקְרְמִלי ַחְלָבה ֲחִטיף ּבֹוְטִנים 60 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת795

 7.20       ₪ ַּבְמָּבה ּבּוִלי ָׁשאָׁשא ּתּות ָּבָנָנה 20 ְיִחידֹותֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת796

 7.20       ₪ ַּבְמָּבה ּבּוִלי ָׁשאָׁשא ּתּות 20 ְיִחידֹות 10 ְּגָרםֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת797

 7.20       ₪ ַּבְמָּבה ּבּוִלי ָׁשאָׁשא ּתּות ָוִניל 20 ְיִחידֹותֶאְׁשּבֹולֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת798

 9.20       ₪ צִ 'יָּפֶלה ֲחִטיף 15 ְּגָרם 1 ְּפלּוס 8 ִחָּנםְּכָלִליֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת799

 3.10       ₪ ֵּתן צָ 'אּפ ֲחִטיף ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 60 ְּגָרם ָמָיהֲחִטיֵפי ָמָיהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת800

 3.20       ₪ ַּבאְגִסי ֲחִטיף ְּבַטַעם ָּבָצל 190 ְּגָרםֲחִטיֵפי ָמָיהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת801

 7.20       ₪ קֹונּוִסים ֲחִטיֵפי ֲהַדר 8 ְיִחידֹות 15 ְּגָרםֲחִטיֵפי ָמָיהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת802
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 2.40       ₪ ִנְׁשנּוֵׁשי ִמיִני ַעַּבאִדי ִטְבִעי 40 ְּגָרםֲחִטיֵפי וִיסֹוְצִקיֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת838

 7.10       ₪ ְקִריְסִּפי ֲחִטיף טֹוְרִטָּיה 60 ְּגָרם אֶֹסםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת839

 3.10       ₪ ֵּתן צָ 'אּפ ֲחִטיף ָּכִרּיֹות 50 ְּגָרם ָמָיהֲחִטיֵפי ָמָיהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת840

 8.40       ₪ ֵּתן צָ 'אּפ ֲחִטיף ָּכִרּיֹות 8 ְיִחידֹות ָמָיהֲחִטיֵפי ָמָיהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת841

 4.70       ₪ ַאְּפרֹוּפֹו ֲחִטיף ִּתיָרס אֶֹסם 40 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת842

 4.00       ₪ ַּבְמָּבה אֶֹסם 60 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת843

 2.50       ₪ ַּבְמָּבה ְמתּוָקה אֶֹסם 30 ְּגָרםֲחִטיֵפי אֶֹסםֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת844

 2.60       ₪ ּדֹוִריטּוס ְּגִריל 55 ְּגָרםֲחִטיֵפי ֵעִּליתֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת845

 12.00     ₪ ֲחִטיף ְּדָגִנים ׁשּוִגי ַּתְלָמה 6 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ֶּתְלָמהֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת846

 9.10       ₪ ַטְּבעֹות ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 20 ְיִחידֹות 8 ְּגָרם ָהֵעֶמקִטיְפְנְּברֹוןֲחִטיִפיםַמּכֶֹלת847

 22.60     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל ִנְצַמד ַאִריְסטֹוְקָרט 150 ְיִחידֹותְּכָפפֹות ִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות848

 2.40       ₪ ּכֹוסֹות ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ְׂשִניבְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות849

 5.40       ₪ ּכֹוסֹות ַיֲהלֹום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידּות ָׁשקּוףְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות850

 7.40       ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון 10 אֶֹנס 50 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות851

 4.70       ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון 50 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות852

 4.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ִלְפָּתן WOW וִיְנֶטגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות853

 7.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק WOW וִיְנָטאגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות854

 9.10       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק ָּפֶלְרמֹוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות855

 16.00     ₪ ַצַּלַחת ָמָרק ָקִׁשיַח תוח 100 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות856

 3.50       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַמְזְלגֹותְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות857

 1.20       ₪ ָקִׁשים ִלְׁשִתָּיה ִמְתַקְּפִלים 40 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות858

 6.00       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגִליל 15 ֶמֶטר ָעֶבהְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות859

 4.70       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגזּור 6 ְיִחידֹות ָׁשקּוף ָלָבןְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות860

 3.60       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגִליל 15 ֶמֶטר ָׁשקּוף ָלָבןְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות861

 4.70       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגזּור 8 ְיִחידֹות ָׁשקּוף ָלָבןְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות862

 7.00       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגזּור 8 ְיִחידֹות ָעֶבה ִּבְמֻיָחדְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות863

 7.00       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָּגזּור 6 ְיִחידֹות ָעֶבה ִּבְמֻיָחדְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות864

 3.30       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָקָטן 50 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות865

 3.30       ₪ ַצַּלַחת ָמָרק ַחד ַּפֲעִמי ָקָטן 25 ְיִחידֹות ּפֹוֵלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות866

 1.60       ₪ ַצָּלחֹות ִלְפָּתן ַחד ַּפֲעִמי 25 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות867

 6.30       ₪ ַצָּלחֹות ֲעֻמּקֹות ְרָחבֹות 30 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות868

 3.20       ₪ ַצָּלחֹות ִלְפָּתן ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות869

 4.90       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָּגדֹול 50 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות870

 4.00       ₪ ּכֹוִסּיֹות ִליֶקר 50 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות871



 2.80       ₪ ַקׁש ֵנאֹון 100 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות872

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַמְזְלגֹות ִטיָטִניקְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות873

 1.90       ₪ ּכֹוִסּיֹות יַיִן ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות הֹוְסֵטסְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות874

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַמְזְלגֹות אֶֹפלְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות875

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַסִּכיִנים אֶֹפלְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות876

 2.90       ₪ ּכֹוסֹות ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ְפָלִזיתְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות877

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַּכּפֹות ִטיָטִניקְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות878

 1.90       ₪ ּכֹוִסּיֹות ַחד ַּפֲעִמי ָׁשקּוף 50 ְיִחידֹות ֲחִגיִגיתְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות879

 3.40       ₪ ּכֹוִסּיֹות ַחד ַּפֲעִמי ָׁשקּוף 50 ְיִחידֹות ְּפָרֵטי ָּפןְּכֵלי אֶֹכל ְרִגיִליםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות880
 8.40       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָעֶבה ָּגזּור 8 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות881

 8.40       ₪ ַמּפֹות ַנְילֹון ָעֶבה ָּגזּור 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות882

 12.60     ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָּגדֹול WOW וִיְנֶטּג'ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות883
 10.60     ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ֵּבינֹוִני WOW וִיְנֶטּג'ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות884

 7.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָקָטן WOW וִיְנֶטּג'ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות885

 7.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק WOW וִיְנָטאג'ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות886

 4.20       ₪ ַּכף ַחד ַּפֲעִמי 18 ְיִחידֹות יֹורּו WOWְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות887

 3.50       ₪ ּכֹוסֹות ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ּפֹוִלידֹורְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות888

 3.20       ₪ ַקֲעִרּיֹות אֹוָבִלּיֹות 25 ּפֹוְלדֹור ָלָבןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות889

 10.60     ₪ ּכֹוס ַחד ַּפֲעִמי ָׁשקּוף ָקִׁשיַח ֶמְחָטף 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות890

 9.40       ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון 12 אֶֹנס 50 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות891

 9.20       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָּגדֹול ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַאּקֹוִפיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות892

 6.00       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָקָטן ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַאּקֹוִפיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות893

 4.70       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ִלְפָּתן ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַאּקֹוִפיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות894

 6.50       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָמָרק ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַאּקֹוִפיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות895

 5.20       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ִלְפָּתן אֹוָבִלי 25 ְיִחידֹות ַאּקֹוִפיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות896

 7.00       ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון ִטיָטִניק 50 ְיִחידֹות ִמְסַּפר 10ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות897

 3.50       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַסִּכיִנים ּדֹוָגןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות898

 3.50       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַּכִּפּיֹות ּדֹוָגןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות899

 5.00       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַּכּפֹות ּדֹוָגן ָאִביְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות900

 21.40     ₪ ַמַּפת ַנְילֹון ָעֶבה 45 ֶמֶטר ִציִׁשיְנְסִקיְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות901

 4.70       ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון 50 ְיִחידֹות אֶֹפל 8 אֶֹנסְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות902

 10.00     ₪ ּכֹוסֹות ַקְרטֹון 300 ַמל 50 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות903

 6.00       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָקָטן ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַרְיְנּבּוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות904

 6.70       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָקָטן ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות905

 8.70       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָּגדֹול ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ֶּבְנָדעְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות906



 6.70       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָמָרק ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות907

 6.70       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָמָרק ָׁשקּוף 25 ְיִחידֹות ַרְיְנּבּוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות908

 5.90       ₪ ַמָּגׁש ָעגֹל ְמֻחָּלק ָׁשקּוף ֶמְחָטףְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות909

 24.50     ₪ ַמַּפת ַנְילֹון ָעֶבה ָארְֹך 15 טֹוּפ ְּפַלְסטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות910

 24.50     ₪ ַמַּפת ַנְילֹון ָעֶבה ָארְֹך 12 טֹוּפ ְּפַלְסטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות911

 24.20     ₪ ַמַּפת ַנְילֹון ָעָבה 45 ֶמֶטר טֹוּפ ְּפַלְסטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות912

 3.20       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ִלְפָּתן ָׁשקּוף ְמַהְּדִרין 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות913

 7.50       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי ָּגדֹול ָׁשקּוף ְמַהְּדִרין 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות914

 4.40       ₪ ּכֹוסֹות ַיֲהלֹום ַחד ַּפֲעִמי 40 ְיִחידּות ָׁשקּוףְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות915

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַסִּכיִנים ָׁשקּוף י ַמאּגְ ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות916

 10.60     ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ֵּבינֹוִני WOW וִיְנֶטגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות917

 7.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָקָטן WOW וִיְנֶטגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות918

 4.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ַקְסרּול WOW וִיְנֶטגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות919

 5.00       ₪ ַמַּגׁש אֹוֶבל ָּגדֹול ָלָבן וִיְנט ְּגָרם 3 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות920

 5.00       ₪ ְקָעָרה ַחד ַּפֲעִמי 3 ְיִחידֹות אֹוָבִלי WOW וִיְנֶטגְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות921

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַּכִּפּיֹות ָׁשקּוף י ַמאּגְ ְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות922

 6.60       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָׁשטּוַח ָקָטן ָּפֶלְרמֹוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות923

 9.40       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָׁשטּוַח ָּגדֹול ָּפֶלְרמֹוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות924

 5.40       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ִלְפָּתן ָּפֶלְרמֹוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות925

 9.10       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק ְורֹוָנהְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות926

 6.30       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות אֹוָבִלי ָּפֶלְרמֹוְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות927

 9.00       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק ִּדימֹוְנדְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות928

 8.80       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָקָטן ְסטֹוןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות929

 11.80     ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָּגדֹול ְסטֹוןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות930

 10.30     ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ָמָרק ְסטֹוןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות931

 8.80       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות ִלְפָּתן ְסטֹוןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות932

 8.80       ₪ ַצַּלַחת ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות אֹוָבִלי ְסטֹוןְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות933

 8.00       ₪ ָּגִביַע ְלִקּדּוׁש 10 ְיִחידֹות ַחד ַּפֲעִמי ַלִּפידְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות934

 11.80     ₪ ָּגִביַע ְלִקּדּוׁש 5 ְיִחידֹות ְּפלּוס ַּתְחִּתּיֹות ַחד ַּפֲעִמי ַלִּפידְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות935

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַּכּפֹות ָׁשקּוף ֶּפְרֶפְקטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות936

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַמְזְלגֹות ָׁשקּוף ֶּפְרֶפְקטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות937

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַסִּכיִנים ָׁשקּוף ֶּפְרֶפְקטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות938

 3.40       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי 50 ְיִחידֹות ַּכִּפּיֹות ָׁשקּוף ֶּפְרֶפְקטְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות939

 5.00       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי ֻמְכָסף ָּדִניׁש ַּכּפֹות 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות940



 5.00       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי ֻמְכָסף ָּדִניׁש ַמְזְלגֹות 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות941

 5.00       ₪ ַסּכּום ַחד ַּפֲעִמי ֻמְכָסף ָּדִניׁש ַּכִּפּיֹות 20 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות942

 12.00     ₪ ַצַּלַחת ִלְפָּתן ָקִׁשיַח 5 100 ְיִחידֹות תוחְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות943

 28.00     ₪ ַצַּלַחת ָּגדֹול ָקִׁשיַח 9 100 ְיִחידֹות תוחְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות944

 17.50     ₪ ַצַּלַחת ָקָטן ָקִׁשיַח 7 100 ְיִחידֹות תוחְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות945

 17.50     ₪ ַצַּלַחת ָקָטן ָקִׁשיַח 7 100 ְיִחידֹות ְּפַלְסִטיקְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות946

 28.00     ₪ ַצַּלַחת ָּגדֹול ָקִׁשיַח 9 100 ְיִחידֹות ְּפַלְסִטיקְּכֵלי אֶֹכל ְמֻיָחִדיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות947

 2.90       ₪ ְנַיר ֶּכֶסף ַצר אֶֹפל 7 ָוֵחִצי ֶמֶטר 30 ַסמֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות948

 4.10       ₪ ְנַיר ֶּכֶסף ָרָחב אֶֹפל 7 ָוֵחִצי ֶמֶטר 45 ַסמֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות949

 19.40     ₪ ְנַיר ֶּכֶסף אֶֹפל 60.9 אֶֹרְך 30 ַסמ רַֹחבֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות950

 29.40     ₪ ְנַיר ֶּכֶסף אֶֹפל 45 ַסמ 40 ֶמֶטר ָעֶבהֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות951

 21.40     ₪ ַנְילֹון ִנְצָמד 150 ֶמֶטר אֶֹפל רַֹחב 30 ַסמֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות952

 26.70     ₪ ַנְילֹון ִנְצַמד 150 ְמַטר רַֹחב 45 ַסמ אֶֹפלֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות953

 8.70       ₪ ַנְילֹון ִנְצָמד אֶֹפל 60 ְמַטר רַֹחב 30 ַסמֲאִריזֹותַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות954

 0.32       ₪ ִמְכֵּסה ַלַּתְבִנית 105ְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות955

 2.16       ₪ ֵמיַכל 3 ִקילֹו ְּפלּוס ִמְכֵּסהְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות956

 0.53       ₪ ְּגִביַע 500 ַמל ֲאֵמִריָקִאיְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות957

 4.70       ₪ ְּגִביַע 270 ַמל 10 ְיִחידֹותְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות958

 4.70       ₪ ְּגִביַע ִאְחסּון 10X ַחִצי ִקילֹו ְּגָרםְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות959

 4.00       ₪ ְּגִביַע 1 ִקילֹו 5 ְיִחידֹותְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות960

 4.70       ₪ ֵמיַכל 1 ִקילֹו 3 ְיִחידֹותְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות961

 4.70       ₪ ֵמיַכל ִאְחסּון ַחד ַּפֲעִמי 3X2 ִקילֹו ְּגָרםְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות962

 7.40       ₪ ֵמיַכל 3 ִקילֹו 3 ְיִחידֹותְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות963

 5.10       ₪ ְּגִביַע 250 ַמל 10 ְיִחידֹות ַמְלֵּבןְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות964

 8.70       ₪ ֵמיַכל ִאְחסּון ַחד ַּפֲעִמי 3X4 ָוֵחִצי ִליֶטרְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות965

 8.70       ₪ ֵמיַכל 2 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרם 3 ְיִחידֹותְּכֵלי ִאְחסּוןַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות966

 18.30     ₪ ַאְׁשָּפתֹון ִעירֹוִני ַסנֹו 76X90ַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות967

 18.50     ₪ ַאְׁשָּפתֹון ַסנֹו ְּבָגִליל 54 ַעל 65 ַסמ 60 ְיִחידֹותַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות968

 5.90       ₪ ַאְׁשָּפתֹון 50 ַעל 70 ַסמ 50 ַׂשִּקּיֹותַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות969

 17.40     ₪ ַאְׁשָּפתֹון ִעירֹוִני 90/75 ַסמ 50 ַׂשִּקּיֹותַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות970

 4.40       ₪ ַאְׁשָּפתֹון 50/50 ַסמ 50 ַׂשִּקּיֹותַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות971

 10.60     ₪ ַאְׁשְּפתֹון 90/75 ַסמ ְּפלּוס ָיִדּיֹות 25 ְיִחידֹותַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות972

 12.00     ₪ ַאְׁשְּפתֹון ֶמִׁשי 50/70 40 ְיִחידֹות ָירֹקַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות973

 7.90       ₪ ַאְׁשָּפתֹון ָּגִליל 75/90 20 ְיִחידֹות ּגֹוְלדַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות974

 12.00     ₪ ַאְׁשָּפתֹון מ ֵאיכּות 50/70 40 ְיִחידֹות ָירֹקַׂשִּקּיֹות ַאְׁשָּפהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות975
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 7.30       ₪ ַּתְבִנית ָעגֹל 10 ָעֶבה 5 ְיִחידֹות ְּבָראבֹוְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1011

 9.20       ₪ ַּתְבִנית ְקַטָּנה 25 ְיִחידֹות 12X15 ְּפלּוס ִמְכֵּסהְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1012

 7.40       ₪ ַּתְבִנית ְקַטָּנה ַחד ַּפֲעִמי 25 ְיִחידֹות 12X15ְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1013

 6.60       ₪ ַּתְבִנית ִאיִׁשי ַמַאִפיֶנס 50 ְיִחידֹות ְּבָראבֹוְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1014

 10.80     ₪ ִסיר ַחד ַּפֲעִמי ְּפלּוס ִמְכֵּסה 2 ֵּבינֹוִני ַטֲעָמןְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1015

 5.60       ₪ ְנָיר ֲאִפָּיה 50 ַּדִּפים ִנְׁשָלִפים ָטאצ'ְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1016

 11.20     ₪ ִסיר ַחד ַּפֲעִמי ְּפלּוס ִמְכֵּסה 2 ְיִחידֹות ָּגדֹול ַהָּנֵמלְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1017

 10.70     ₪ ִסיר ַחד ַּפֲעִמי ְּפלּוס ִמְכֵּסה 3 ְיִחידֹות ָקָטן ַהָּנֵמלְלַאִפָיה ּוְלִבּׁשּולַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1018

 9.40     ₪ ַנְילֹון ִנְצָמד ַסנֹו זּוגְנַיר ֶּכֶסף ְוַנְילֹון ִנְצַמדַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1019
 2.60       ₪ ָמֵגן ְלָפמּוִטים אֶֹפל 10 ְיִחידֹותְנַיר ֶּכֶסף ְוַנְילֹון ִנְצַמדַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1020

 12.70     ₪ ִסיָנִרים ַחד ַּפֲעִמי 10 ְיִחידֹות לֹוְטָמִליְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1021

 17.50     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס ַסנֹו 100 ְיִחידֹות Sְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1022

 17.50     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס ַסנֹו 100 ְיִחידֹות Mְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1023

 17.50     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס ַסנֹו 100 ְיִחידֹות Lְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1024

 12.00     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס 100 ְיִחידֹות נֹוָפרְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1025

 12.70     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל רֹוָיאל 100 ְיִחידֹות S ַטֲעָמןְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1026

 12.70     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל רֹוָיאל 100 ְיִחידֹות M ַטֲעָמןְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1027

 12.70     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל רֹוָיאל 100 ְיִחידֹות L ַטֲעָמןְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1028

 12.70     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל רֹוָיאל 100 ְיִחידֹות XL ַטֲעָמןְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1029

 15.90     ₪ ְּכָפפֹות וִיִניל ִנְצַמד ַאִריְסטֹוְקָרט 100 ְיִחידֹותְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1030

 22.80     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס S ַאִריְסטֹוְקָרט 150 ְיִחידֹותְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1031

 22.80     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס M ַאִריְסטֹוְקָרט 150 ְיִחידֹותְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1032

 13.20     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס 80 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרט Mְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1033

 13.20     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס 80 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרט Lְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1034

 13.20     ₪ ְּכָפפֹות ַלְטֶקס 80 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרט XLְּכָפפֹות ְוִסיָנִריםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1035

 0.80       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ֵמֵעץ 100 ְיִחידֹות נֹוָפרֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1036

 2.60       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ֵמֵעץ 300 ְיִחידֹות נֹוָפרֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1037

 0.90       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ֵעץ 100 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1038

 2.40       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ֵעץ 300 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1039

 3.40       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ְּפלּוס ַׁשְסּתֹום ַאִריְסטֹוְקָרטֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1040

 3.40       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ְּפַלְסִטיק 200 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1041

 3.90       ₪ ִקְסֵמי ָאְזַנִים ְּפַלְסִטיק ִליֶטר 300 ְיִחידֹות ַאִריְסטֹוְקָרטֲאִביְזֵרי ִהְגֵיָנהַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1042

 2.70       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָלָבן ָקָטן ְּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1043

 3.90       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָלָבן ִמְסַּפר 2 ְּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1044



 4.90       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָלָבן ִמְסַּפר 3 ְּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1045

 4.90       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָלָבן ִמְסַּפר 4 ְּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1046

 6.00       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָלָבן ִמְסַּפר 5 ְּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1047

 3.65       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ִּפְרחֹוִני ָקָטן 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1048

 4.50       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ִּפְרחֹוִני ִמְסַּפר 2 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1049

 5.90       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ִּפְרחֹוִני ִמְסַּפר 3 ֶּכ 115 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1050

 5.90       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ִּפְרחֹוִני ִמְסַּפר 4 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1051

 6.70       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ִּפְרחֹוִני ִמְסַּפר 5 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1052

 3.30       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָזָהב ֶּכֶסף ָקָטן ֶּכ 60 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1053

 5.60       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָזָהב ֶּכֶסף ִמְסַּפר 3 ֶּכ 60 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1054

 5.60       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָזָהב ֶּכֶסף ִמְסַּפר 4 ֶּכ 60 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1055

 4.50       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָזָהב ֶּכֶסף ִמְסַּפר 2 ֶּכ 60 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1056

 9.40       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ָזָהב ֶּכֶסף ִמְסַּפר 5 ֶּכ 60 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1057

 4.00       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ַמָּזל טֹוב ָקָטן 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1058

 4.80       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ַמָּזל טֹוב ִמְסַּפר 2 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1059

 4.00       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ְמֻרָּבע ִמְסַּפר 1 ָוֵחִצי ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1060

 3.70       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ְמֻרָּבע ִמְסַּפר 1 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1061

 4.00       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ְמֻרָּבע ִמְסַּפר 2 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1062

 5.10       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ְמֻרָּבע ִמְסַּפר 4 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1063

 4.50       ₪ ַמְּנגֶ 'ִטים ְמֻרָּבע ִמְסַּפר 3 ֶּכ 100 ְיִחידֹותַמְּנגֶ 'ִטיםַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1064

 3.50       ₪ ְנָיר ָלָבן 10 ִּגְליֹונֹותַאּלֹוִמְניֹום ֶּפַסחַחד ַּפֲעִמיׁשֹונֹות1065

 22.00     ₪  ּגֶ 'ל ְּכִביָסה ְמֻרָּכז 2 ָוֵחִצי ִליֶטר ַּבִדיןנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1066

 25.90     ₪  ּגֶ 'ל ְּכִביָסה ְמֻרָּכז 3 ִליֶטר ַמְקִסיָמהנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1067

 27.20     ₪ ֲאִריֵאל ּגֶ 'ל ִלְכִביָסה 2.365 ִליֶטרנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1068

 42.50     ₪ ֲאִריֵאל קֹוְמֵּפְקט 6 ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1069

 26.60     ₪ ְוִניׁש ּגֹוְלד ַאְבָקה ַלְּכָתִמים 1.62 ִקילֹו ְּגָרםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1070

 11.60     ₪ ְוִניׁש ּגֹוְלד ַאְבָקה ַלְּכָתִמים 470 ְּגָרםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1071

 9.10       ₪ ַסנֹו ַקל ֶרֶסס ּוֶּכֶבס 750 ַמלִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1072

 22.00     ₪ סֹוד קֹוְמֵּפְקט 5 ִקילֹו ְּגָרם ׁשּוָׁשן ְמַרֲעֵנןסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1073

 18.10     ₪ ֻאְקִסי ּגֶ 'ל ַסנֹו נֹוֵזל ְּכִביָסה 2 ִליֶטרַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1074

 10.50     ₪ ַמְקִסיָמה 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם ַזִאָּוול ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1075

 10.50     ₪ ַמְקִסיָמה 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם ַסְנְסִטיב ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1076

 10.50     ₪ ַמְקִסיָמה 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם ִלְכִביָסה ֵּכָהה ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1077

 41.00     ₪ ַמְקִסיָמה 6 ִקילֹו ְּגָרם ָזאֶּבל ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1078

 41.00     ₪ ַמְקִסיָמה 6 ִקילֹו ְּגָרם ִּביֹו ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1079



 41.00     ₪ ַמְקִסיָמה 6 ִקילֹו ְּגָרם ַמְסק ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1080

 41.00     ₪ ַמְקִסיָמה 6 ִקילֹו ְּגָרם ְסַנְסִטיב ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1081

 41.00     ₪ ַמְקִסיָמה 6 ִקילֹו ְּגָרם ְּבָלאק ַׂשִּקיתַסנֹוחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1082

 11.90     ₪ ֶטְקְסִטיל ַׁשְמּפֹו ְּבַׂשִּקית 1 ִקילֹו ְּגָרםֶנָקהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1083

 10.30     ₪ ֶּפְרִסיל קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם סּוְפָראסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1084

 10.30     ₪ ֶּפְרִסיל קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרםסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1085

 10.20     ₪ סֹוד קֹוְמֵּפְקט ֵּבּיִּבי 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרםסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1086

 10.30     ₪ סֹוד קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם ֶּפְרֶפְקט ָּכחֹולסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1087

 10.30     ₪ סֹוד קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם ָסגֹלסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1088

 10.30     ₪ סֹוד קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרם קֹולֹור ָורֹדסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1089

 30.70     ₪ ֶּפְרִסיל קֹוְמֵּפְקט 5 ִקילֹו ְּגָרם ַׂשִּקיתסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1090

 30.70     ₪ ֶּפְרִסיל קֹולֹור קֹוְמֵּפְקט 5 ִקילֹו ְּגָרם ַׂשִּקיתסֹודחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1091

 33.00     ₪ ֲאִריֵאל קֹוְמֵּפְקט קֹולֹור 4 ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1092

 32.50     ₪ ֲאִריֵאל קֹוְמֵּפְקט ׁשּוָׁשן ָצחֹור 4 ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1093

 15.00     ₪ ֲאִריֵאל קֹוְמֵּפְקט ׁשּוָׁשן ָצחֹור 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1094

 45.50     ₪ ֲאִריֵאל קֹוְמֵּפְקט ׁשּוָׁשן ָצחֹור 5 ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1095

 36.00     ₪ ֲאִריֵאל ַאְבַקת ְּכִביָסה 5 ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1096

 23.40     ₪ ִּבּיֹוָמט 5 ִקילֹו ְּגָרם ַמָּׁשב ְמַרֲעֵנןִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1097

 24.60     ₪ ִּתינֹוְקִלין קֹוְמֵּפְקט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרםִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1098

 27.80     ₪ ִּתינֹוְקִלין ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ִליֶטרִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1099

 7.00       ₪ ִּבּיֹוָמט ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה 1 ִליֶטר ָּכחֹולִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1100

 7.00       ₪ ִּבּיֹוָמט ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה 1 ִליֶטר ָורֹדִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1101

 18.20     ₪ ִּבּיֹוָמט ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ָוֵחִצי ִליֶטרִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1102

 18.20     ₪ ִּבּיֹוָמט ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ָוֵחִצי ִליֶטר קֹולֹורִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1103

 9.30       ₪ ֶרֶׁשת ִלְכִביָסה 40X50 ָקָנָדהַאֵחרחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1104

 18.00     ₪ ֶרֶׁשת ִלְכִביָסה 30X40 ִמְקצֹוִעית ָקָנָדהַאֵחרחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1105

 8.00       ₪ ֶרֶׁשת ִלְכִביָסה 30X40 ָקָנָדהַאֵחרחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1106

 18.70     ₪ ֶרֶׁשת ִלְכִביָסה 40X50 ִמְקצֹוִעית ָקָנָדהַאֵחרחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1107

 8.70       ₪ ִסיְנִטּבֹון ָּכפּול ַסּבֹון ִלְכִביָסהִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1108

 11.90     ₪ ֶטְקְסִטיל ַׁשְמּפֹו נֹוְזִלי 1 ִליֶטרִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1109

 19.10     ₪ ַרן ַאְבַקת ַהְּלָבָנה 350 ְּגָרםִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1110

 19.00     ₪ ְׁשִביֵבי ַסּבֹון ִלּטּוִפית 750 ְּגָרםִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1111

 8.80       ₪ ִזיץ ַמְלִּבין ַטִּליתֹותִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1112

 18.60     ₪ וְַיֶסר ַמְלִּבין ַטִּליתֹות 2 ַׂשִּקּיֹותִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1113

 24.00     ₪ ַּדִּפים ְּכִביָסה ִהיְּטַמן 20 ְיִחידֹותִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1114



 22.00     ₪ ַמְלִּבין ְּבָגִדים נֹוֵזל ָקָנָדה 500 ַמלִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1115

 9.40       ₪ ַמְלִּבין ְּבָגִדים ַׂשִּקית ָקָנָדה 50 ְּגָרםִלְכִביָסה ַּבָּידחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1116

 11.90     ₪ ֻאְקִסי ּגֶ 'ל ַסּבֹון ַלְּכָתִמים ָקִׁשים ַסנֹוִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1117

 26.60     ₪ ְוִניׁש ּגֹוְלד ַאְבָקה ַלְּכָתִמים 1.35 ִקילֹו ְּגָרםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1118

 11.00     ₪ ַסְפִטיל ִמְׁשָחה ַלֲהָסַרת ְּכָתִמיםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1119

 43.40     ₪ ַמְלִּבין ְּבָגִדים ֻאְקִסי ָקָנָדה 750 ְּגָרםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1120

 25.00     ₪ ֶאְברֹון ֵמִסיר ְּכָתִמים נֹוְזִלי 250 ַמלִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1121

 12.20     ₪ ַסּבֹון ַהֶּפֶלא ַלֲהָסַרת ְּכָתִמיםִלְּכָתִמיםחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1122

 23.60     ₪ ַּבִדין ַׁשְמּפֹו ִלְכִביָסה ֲעִדיָנה 2 ִליֶטרנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1123

 21.80     ₪ ֶּפְרִסיל ּגֶ 'ל ַקְּפסּולֹות 24 ְיִחידֹותנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1124

 22.20     ₪ ֶּפְרִסיל ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ָוֵחִצי ִליֶטר ָירֹקנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1125

 22.20     ₪ ֶּפְרִסיל ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ָוֵחִצי ִליֶטר קֹולֹורנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1126

 22.20     ₪ ֶּפְרִסיל ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 2 ָוֵחִצי ִליֶטר ְּבָלאקנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1127

 9.80       ₪ סֹוד ּגֶ 'ל ִלְכִביָסה ַּבָּיד 1 ִליֶטרנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1128

 22.80     ₪ ְוִניׁש נֹוֵזל ִלְכִביָסה 3 ִליֶטרנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1129

 22.60     ₪ לֶֹבן ַצח ִלְכִביָסה ְלָבָנה ַיֲעקִֹּבי 790 ְּגָרםנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1130

 14.10     ₪ ֲאִריֵאל ּגֶ 'ל ִלְכִביָסה 1.3 ִליֶטרנֹוְזִלי ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1131

 11.40     ₪ ֲאִריֵאל ּגֶ 'ל ְּכִביָסה 1.04 ִליֶטרנֹוְזִלי - ּגֶ 'ל ְּכִביָסהחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1132

 18.60     ₪ ְמִריטּו ְסְּפֵרי ְלִגהּוץ 500 ַמלְלִגהּוץחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1133

 8.10       ₪ ִּבּיֹוָמט 1 ָוֶרַבע ִקילֹו ְּגָרםִּבּיֹוָמט 1.25חֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1134

 15.40     ₪ ִּתינֹוְקִלין ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה 1 ִליֶטר ְמֻרָּכזִּדיְּפלֹוָמטחֹוְמֵרי ְּכִביָסהׁשֹונֹות1135

 5.70       ₪ ׁשּום ָארּוז ָּגִרין ַּגְרָּדן ַׁשְרוּולְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1136

 7.40       ₪ ַעְגָבִנּיֹות ָׂשֵרי ְּבַמַּגׁש ִמיִדיֵּפלם 450 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1137

 4.10       ₪ ְנָבִטים ִסיִנִּיים ִנְבֵטי ָהֵעֶמקְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1138

 4.80       ₪ ֻּכְסָּבָרּה ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1139

 5.70       ₪ ֵסֵלִרי ֲאֵמִריָקִאי ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1140

 9.80       ₪ ַחָּסה ַאְיְסֵּבְרג ָקצּוץ ַחסָׇלט 300 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1141

 8.00       ₪ ִּפְטִרּיֹות ַׁשְּמַּפְניֹון ָמִריָנהְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1142

 2.90       ₪ ְצנֹוִנית ֶנֶגב 400 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1143

 8.00       ₪ ִּפְלֵּפל ִמיֵני ְּבַמַּגׁש ְיַרֵּקטְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1144

 4.30       ₪ ֶּפְטרֹוִזי ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1145

 4.30       ₪ ֻּכְסָּבָרּה ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1146

 4.30       ₪ ָׁשִמיר ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1147

 5.10       ₪ ַחָּסה ָׁשֵלם ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1148

 10.50     ₪ ְּכרּוב ָלָבן ָׁשֵלם ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1149



 5.10       ₪ ֵסֵלִרי ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1150

 5.10       ₪ ֶסֶלק ָעִלים ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1151

 5.10       ₪ ָּבָצל ָירֹק ָארּוז ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1152

 8.00       ₪ ִּפְלֵּפל ִמיֵני ְּבַמַּגׁש ַאְמנֹון ַהַחְקַלאיְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1153

 4.10       ₪ ְנָבִטים ִסיִנִּיים ַאְמנֹון ַהַחְקַלאיְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1154

 8.00       ₪ ִּפְטִרּיֹות ַׁשְּמַּפְניֹון ַחַּות ֲעָרדְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1155

 8.00       ₪ ְּכרּוב ָאדֹם ָקצּוץ ַחסָׇלט 400 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1156

 8.00       ₪ קולסלאו ָקצּוץ ַחסָׇלט 400 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1157

 8.70       ₪ ַחָּסה ַאְיְסֵּבְרג ָקצּוץ ַחסָׇלט 280 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1158

 8.70       ₪ ֶלֶקט ָים ִּתיכֹוִני ָקצּוץ ַחסָׇלט 350 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1159

 9.50       ₪ ָעִלי ַחָּסה ֻרְמיַן ַחסָׇלט 160 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1160

 12.80     ₪ ְּכרּוב ָלָבן ָקצּוץ ַחסָׇלט 1 ִקילֹו ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1161

 13.60     ₪ ְּכרּוב ָאדֹם ָקצּוץ ַחסָׇלט 1 ִקילֹו ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1162

 18.90     ₪ ַחָּסה ַאְיְסֵּבְרג ָקצּוץ ַחסָׇלט 1 ִקילֹו ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1163

 5.80       ₪ ָּבָצל ָירֹק ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1164

 5.80       ₪ ֵסֵלִרי ָירֹוק ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1165

 7.40       ₪ ַעְגָבִנּיֹות ָׁשִרי ְּבַמַּגׁש וִיָטִני 450 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1166

 4.10       ₪ ְנָבִטים ִסיִנִּיים עֹוַלם ַהֶּטַבעְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1167

 8.00       ₪ ִּפְטִרּיֹות ַׁשְּמַּפְניֹון ִּבּכּוִריםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1168

 5.70       ₪ ׁשּום ָארּוז ַנִּני ַׁשְרוּולְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1169

 8.00       ₪ ִּפְטִרּיֹות ַׁשְמַּפיְניֹון מֹוַׁשב ַזְרִעיתְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1170

 8.00       ₪ ַחָּסה ְלָבבֹות ֵקיָסר ְנַסֵּפק ָקִטיף ָעִליםְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1171

 5.00       ₪ ֻּכוְסָּבָרה ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1172

 12.50     ₪ ְּכרּוב ָלָבן ָׁשֵלם ַחסָׇלט ִּבְׁשִקיָלהְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1173

 7.40       ₪ ָּבָצל ָירֹוק ָארּוז ֲעֵלי ְּגַלאט חּולְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1174

 5.80       ₪ ַחָּסה ָׁשֵלם ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1175

 8.95       ₪ ְּכרּוב ָלָבן ָקצּוץ ַחסָׇלט 400 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1176

 8.00       ₪ ְמָלְפפֹון ִמִּני ְּבַמָּגׁש י ל תְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1177

 7.40       ₪ ַעְגָבִנּיֹות ָׂשֵרי ְּבַמַּגׁש ְיַרֵּקט 450 ְּגַרםְיָרקֹות ְמֻצָּנִניםְיָרקֹותְיָרקֹות1178

 5.00       ₪ ֶּפְטרֹוִזיְלָיה ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1179

 5.00       ₪ ָׁשִמיר ָארּוז ַחסָׇלטְיָרקֹות ְׁשִמָּטה ִמַּצוְיָרקֹותְיָרקֹות1180

 15.70     ₪ יַיִן ַׁשאטֹו ֶּדה ְלַמר ַקֵּבְרֶנה ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1181

 18.20     ₪ יַיִן ֵאֵמַרְלּד ִריְזִליְנג ּדֹוֶלב ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1182

 18.20     ₪ יַיִן מּוְסָקט ַהְּמּבּוְרִגי ּדֹוֶלב ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1183

 18.20     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו ּדֹוֶלב ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1184



 18.20     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ֶמְרלֹו ּדֹוֶלבִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1185

 18.20     ₪ יַיִן ִׁשיָרז ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ּדֹוֶלבִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1186

 15.70     ₪ יַיִן ַׁשאטֹו ֶּדה ְלַמר ֵאֵמַרְלּד ִיְקֵב ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1187

 18.20     ₪ יַיִן ַׁשְרּדֹוֶנה ָלָבן ּדֹוֶלב ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1188

 15.70     ₪ יַיִן ַׁשאטֹו ֶּדה ְלַמר ֶמְרלֹו ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1189

 24.10     ₪ יַיִן מּוְסָקטֹו ָאדֹום ִיְקֵבי ִצּיֹון 750ִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1190

 24.10     ₪ יַיִן מּוְסָקטֹו ָלָבן ִיְקֵבי ִצּיֹון 750 ַמלִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1191

 13.90     ₪ יַיִן ַקְרִנָּיאן ֶאְפָרת 1 ִליֶטרֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1192

 19.50     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ִיְׂשְרֵאִלי ֶאְפָרתֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1193

 19.50     ₪ יַיִן סּוֶבְניֹון ְּבְלָאן ִיְׂשְרֵאִלי ֶאְפָרתֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1194

 19.00     ₪ יַיִן ִניְנֵוה מּוְסָקט ַהְּמּבּוְרִגיֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1195

 15.00     ₪ יַיִן ָיָׁשן נֹוָׁשן ִיְקֵבי ֶאְפָרת 1 ִליֶטרֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1196

 15.00     ₪ יַיִן ַקל ֶאְפָרת 1 ִליֶטרֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1197

 15.50     ₪ יַיִן ָהֵרי ְיהּוָדה ַסְמיֹון ֶאְפָרת 750 ָמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1198

 22.80     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו וִיְזיֹון ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1199

 22.80     ₪ יַיִן ַמְּלֵּבק וִיְזיֹון ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1200

 22.80     ₪ יַיִן ָלָבן ֲחִצי ָיֵבׁש וִיְזיֹון ֶטֶּפְרֵּבְרגֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1201

 22.80     ₪ יַיִן ָלָבן וִיְזיֹון ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1202

 22.80     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סֹוִביְניֹון וִיְזיֹון ֶטֶּפְרֵּבְרגֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1203

 48.00     ₪ יַיִן ָמִריְטז ִאיְנְסָּפיֵיר ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1204

 48.00     ₪ יַיִן ְּגַראְנׁש ִאיְנְסָּפיֵיר ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1205

 48.00     ₪ יַיִן ַמְּלֵּבק ִאיְנְסָּפיֵיר ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1206

 48.00     ₪ יַיִן ֵּפִמיְטג' ִאיְנְסָּפיֵיר ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1207

 24.20     ₪ יַיִן מּוְסָקטֹו ָאדֹום ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1208

 24.20     ₪ יַיִן מּוְסָקטֹו ָלָבן ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ָמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1209

 22.80     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו ִׁשיָראז ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ָמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1210

 214.00   ₪ יַיִן ְמֻחוָּזק ַעְסַעְנס ֶטֶּפְרֵּבְרג 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1211

 85.00     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ַעְסַעְנס ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1212

 20.60     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו ַמְמֶלֶכת ְיהּוָדה ֶאְפָרתֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1213

 20.60     ₪ יַיִן ִזיְנַפְנֶּדל ַמְמֶלֶכת ְיהּוָדה ֶאְפָרתֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1214

 23.50     ₪ יַיִן ָאדֹום ָיֵבׁש ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1215

 14.70     ₪ יַיִן ִּגיּנֹוָסר 1 ִליֶטריַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1216

 12.70     ₪ יַיִן מֹוִרָּיה ִיְקֵבי ַאְרָזה 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1217

 46.60     ₪ יַיִן ּפֹוְרט ִיְקֵבי ִצּיֹון 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1218

 32.00     ₪ יַיִן ֵאֵמַרְלּד ִריְזִליְנג ִּפי ִסי ַּכְרֶמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1219



 22.60     ₪ יַיִן ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 1 ִליֶטריַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1220

 13.50     ₪ יַיִן ַקִּליל ִיְקֵבי ִצּיֹון 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1221

 20.70     ₪ יַיִן ַּגן ֵעֶדן 750 ַמל ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1222

 13.60     ₪ יַיִן ֶעְציֹון ָיֵבׁש ָלָבן ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1223

 13.50     ₪ יַיִן ַאִּציִלים ִיְקֵבי ִצּיֹון 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1224

 11.70     ₪ יַיִן ָמתֹוק ְלִקּדּוׁש ִיְקֵבי ִצּיֹון 650 ָמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1225

 13.60     ₪ יַיִן ֶעְציֹון ֲחִצי ָיֵבׁש רֹוָזה ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1226

 13.60     ₪ יַיִן ֶעְציֹון ֲחִצי ָיֵבׁש ָלָבן ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1227

 13.60     ₪ יַיִן ֶעְציֹון ָאדֹום ָיֵבׁש ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1228

 18.50     ₪ יַיִן ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1229

 18.30     ₪ יַיִן טֹוָּפז ָזָהב יֵיצּוא ַּכְרֶמל ִמְזָרִחייַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1230

 20.50     ₪ יַיִן הֹוק 750 ַמל ַּכְרֶמל ִמְזָרִחייַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1231

 32.00     ₪ יַיִן מּוְסָקט ָלָבן PC ַּכְרֶמל 500 ָמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1232

 16.70     ₪ יַיִן ַאְרֵּבל ָאדֹום ָיֵבׁש ִיְקֵבי ַאְרָזהיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1233

 27.50     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו ָיֵבׁש ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1234

 26.50     ₪ יַיִן ֶאֶרז ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1235

 26.50     ₪ יַיִן ֶאֶרז ִׁשיָראז ֶמְרלֹו ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1236

 36.50     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִיםיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1237

 47.50     ₪ יַיִן ָלָבן ָיֵבׁש ֶּכֶרם ֲעֻמוָּקה אֹור ַהָּגנּוזיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1238

 47.50     ₪ יַיִן ָאדֹום ֲחִצי ָמתֹוק אֹו ָיֵבׁש אֹור ַהָּגנּוזיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1239

 24.20     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סֹוִביְניֹון ַּבְרָקן 750 ַמליַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1240

 30.40     ₪ יַיִן ָסאנ ְּגָרם ּוָבֶזה ִאיְמֶּפְרַׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1241

 30.40     ₪ יַיִן ֶמְרלֹו ִאיְמֶּפְרַׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1242

 30.40     ₪ יַיִן ַׁשְרּדֹוֶנה ִאיְמַּפְרָׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1243

 30.40     ₪ יַיִן ִריְזִליְנג ִאיְמֶּפְרַׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1244

 30.40     ₪ יַיִן רֹוָזה ָיֵבׁש ִאיְמֶּפְרַׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1245

 30.40     ₪ יַיִן ְּגוֶוְרְצֶטְרִמיֶנר ִאיְמַּפְרָׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1246

 30.40     ₪ יַיִן ָּפִטיט ִסיָרה ִאיְמֶּפְרַׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1247

 36.70     ₪ יַיִן ֵרֶזְרב ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1248

 36.70     ₪ יַיִן ֵרֶזְרב ָּפִטיט ִסיָרה ִיְקֵבי ִצּיֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1249

 50.20     ₪ יַיִן ַנְקִּדימֹון ָאדֹום ָמתֹוק ְּכָרמֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1250

 54.80     ₪ יַיִן ַהר ַהּמֹור ָאדֹום ָמתֹוק ְּכָרמֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1251

 73.00     ₪ יַיִן ֶׁשְּבִלּיֹון ָאדֹום ָיֵבׁש ְּכָרמֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1252

 54.80     ₪ יַיִן ֵעין רֹוֵגל ָאדֹום ָיֵבׁש ְּכָרמֹוןיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1253

 49.70     ₪ ִליֵקר ׁשֹוקֹוָלד 22 ָאחּוז ְלַחִּיים 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1254



 60.20     ₪ יַיִן ְּבלּו ּבֹוִטיק ַקֵּבְרֶנה מּוְסָקט סּוֶבְניֹוןַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1255

 63.00     ₪ יַיִן ְּבלּו ּבֹוִטיק ַקֵּבְרֶנה ֶמְרלֹו סּוֶבְניֹוןַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1256

 32.90     ₪ יַיִן ַהּיֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹוןַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1257

 32.90     ₪ יַיִן ַהּיֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ִׁשיָראזַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1258

 47.00     ₪ ְּגַרְנד ַמְגנּום 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1259

 47.00     ₪ ְּגַרְנד ְּפִרי ָּכִהיל 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1260

 33.40     ₪ ִליֵקר ָּבָנָנה ְקָלאּב 1 ִליֶטר 16 ָאחּוזַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1261

 48.00     ₪ ְּבֶרְנִּדי ְּגַרְנד ֶרְיֶבר 700 ַמל 35 ָאחּוזַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1262

 81.00     ₪ ִּדיְּפלֹוָמט ְּגַרְנד 40 ָאחּוז ִיְקֵבי ִצּיֹון 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1263

 38.70     ₪ ִליֵקר ָּבָנָנה ַאְרָזה 24 ָאחּוז 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1264

 47.00     ₪ ְּבֶרְנִּדי ֲאָרִזים ִיְקֵבי ַאְרָזה 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1265

 84.40     ₪ יַיִן ְּבלּו ּבֹוִטיק ַהר ִצּיֹון ֵרֶזְרבַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1266

 81.00     ₪ ִּדיְּפלֹוָמט ַּתּפּוִזים 35 ָאחּוז 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1267

 32.10     ₪ ִליֵקר ׁשֹוקֹוָלד ִצּלֹו 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1268

 37.70     ₪ ִליֵקר ׁשֹוקֹוָלד ְקָלאִסי ַהּיֹוְצִרים 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1269

 37.70     ₪ ִליֵקר ַקּפּוצִ 'ינֹו ְקָלאִסי ַהּיֹוְצִרים 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1270

 65.70     ₪ ְּבֶרְנִּדי לּוִאיס 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1271

 60.00     ₪ וֹוְדָקה ַמְנֵהְטן 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1272

 47.00     ₪ וֹוְדָקה ְּבַרֵּייק 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1273

 40.40     ₪ ְּבֶרְנִּדי סֹוַמְלָיה 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1274

 37.70     ₪ ִליֵקר ַוִניָלה ְקָלאִסי ַהּיֹוְצִרים 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1275

 31.00     ₪ ִליֵקר ָּבָנָנה ַהּיֹוְצִרים 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1276

 31.00     ₪ ִליֵקר ָׂשֵרי ַהּיֹוְצִרים 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1277

 79.00     ₪ ּכַֹהל 96 ָאחּוז ַאִליס ְּברֹאְנְפןַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1278

 69.60     ₪ ְּבֶרְנִּדי מֹוְנַטל ַּתּפּוִזים ַאִליס 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1279

 39.30     ₪ ִליֵקר ָּבָנָנה ַאִליס 27 ָאחּוז 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1280

 79.00     ₪ ּכַֹהל 95 ָאחּוז ַאְלּכֹוהֹום 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1281

 51.00     ₪ ִליֵקר ְלמֹוְנד ָקֶפה ַאִליס 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1282

 51.00     ₪ ִליֵקר ְלמֹוְנד ִּפיֶנַהּקֹוְלָדה ַאִליס 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1283

 84.40     ₪ ִליֵקר ַהייִמיׁש ִקיְרׁש ַאִליס 500 ָמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1284

 58.00     ₪ לֹוְרד 95 ָּכִהיל ְּבַטַעם ְּבֶרְנִּדי 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1285

 57.90     ₪ ָאָרק ַׁשִּליט ֶאְקְסְטָרא 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1286

 32.10     ₪ ִליֵקר ׁשֹוקֹוָלד ַּתּפּוז ִצּלֹו 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1287

 32.10     ₪ ִליֵקר ׁשֹוקֹוָלד ֶמְּנָטה ִצּלֹו 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1288

 32.10     ₪ ִליֵקר ֻּדוְבְּדָבן ִצּלֹו 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1289



 32.10     ₪ ִליֵקר ָּבָנָנה ִיְׂשָרֵאִליַקר 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1290

 32.10     ₪ ִליֵקר ֲאָמְרטֹו ִצּלֹו 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1291

 81.00     ₪ ִּדיְּפלֹוָמט ָקֶפה 35 ָאחּוז 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1292

 81.00     ₪ ִּדיְּפלֹוָמט ֻאוְכָמִנּיֹות 35 ָאחּוז 700 ָמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1293

 81.00     ₪ ִּדיְּפלֹוָמט ׁשֹוקֹוָלד 35 ָאחּוז 700 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1294

 127.00   ₪ וִיְסִקי ְּגֵלן ְסקֹוט 1 ִליֶטרַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1295

 77.00     ₪ ֶׁשֵּלְיּבֹוִביץ ְסְטִריקֹוֶּבר 500 ַמלַמְׁשָקאֹות ַאְלּכֹוהֹוִלִּייםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1296

 23.30     ₪ יֵין מֹוז'ֹו ֶסְּפַרְקִליֶנג ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1297

 85.00     ₪ יַיִן ַמְּלֵּבק ַעְסַעְנס ֶטֶּפְרֵּבְרג 750 ַמלֶאְפָרתיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1298

 30.40     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ִאיְמֶּפְרֵׁשן ֶטֶּפְרֵּבְרגיַיִןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1299

 18.20     ₪ יַיִן ַקֵּבְרֶנה סּוֶבְניֹון ּדֹוֶלב ִיְקֵבי ִצּיֹוןִיְקֵבי ִצּיֹוןיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1300

 29.40     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים קֹוְנקֹוְרד ְּגֻאָּלה 1.89 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1301

 12.20     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִּתירֹוׁש ִטְבִעי ִיְקֵבי ִצּיֹון 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1302

 4.90       ₪ יֵין ִמיץ ִיְקֵבי ִצּיֹון 187 ַמלִיְקֵבי ַאְרָזהיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1303

 4.90       ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִיְקֵבי ִצּיֹון 187 ַמלִיְקֵבי ַאְרָזהיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1304

 17.70     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִּתירֹוׁש ָלָבן 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1305

 17.70     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִּתירֹוׁש ָאדֹם 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1306

 17.40     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִיְקֵבי ִצּיֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1307

 15.80     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ֵּבית ַסָּבא ִיְקֵבי ִצּיֹון 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1308

 13.20     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִטְבִעי ִיְקֵבי ִצּיֹון 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1309

 12.50     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ָאדֹם ַטֲעָמן 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1310

 20.20     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 1 ִליֶטרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1311

 16.70     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִעְּנֵבי ְירּוָׁשַלִים 750 ַמלִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1312

 19.10     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים מּוָגז ֶקֶדם 750 ַמל ֵאֶפרִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1313

 19.10     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים מּוָגז ֶקֶדם 750 ַמל קֹוְנקֹוִמיץ ֲעָנִביםיֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1314

 31.70     ₪ יֵין ַקְדמֹון 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1315

 5.20       ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִּתירֹוׁש ָאדֹם 187 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1316

 32.00     ₪ יֵין ַׁשְרּדֹוֶנה PC ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1317

 32.30     ₪ יֵין ַסִבְנּיֹון ִּבְלָאן ִּפי ִסי ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1318

 31.00     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה ַסִבְנּיֹון ֶמְרלֹו ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1319

 16.30     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה ָסַבְניֹון ַּכְרֶמל 375 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1320

 22.70     ₪ יֵין ֶמְרלֹו ֶסֶלְקְטד ָיֵבׁש ַּכְרֶמל 750 ָמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1321

 16.30     ₪ יֵין ַהִּנָּצחֹון 750 ַמל ַּכְרֶמל ִמְזָרִחיַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1322

 17.70     ₪ יֵין קֹוְנקֹוְרד 750 ַמל ַּכְרֶמל ִמְזָרִחיַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1323

 17.70     ₪ יֵין ַּכְרֶמל 120 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1324



 17.70     ₪ יֵין מּוְסָקט ָמתֹוק ַּכְרֶמל ִקיְנג ָּדוִידַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1325

 22.70     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה סֹוִביְניֹון ֶסֶלְקְטד ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1326

 22.30     ₪ יֵין ֵאֵמַרְלּד ִריְזִליְנג ֶסֶלְקְטד ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1327

 31.00     ₪ יֵין ֶמְרלֹו ַּכְרֶמל ִמְזָרִחי ִּפי ִסי 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1328

 17.30     ₪ יֵין וָוֵינּו ַּכְרֶמל 750 ַמל ָאדֹם ָיֵבׁשַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1329

 16.70     ₪ יֵין וָוֵינּו ַּכְרֶמל 750 ָמל ָלָבן ָיֵבׁשַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1330

 31.00     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה סֹוִביְניֹון ִּפי ִסי ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1331

 47.00     ₪ יֵין ֶמְרלֹו סֹוִביְניֹון ֲאזֹוִרית ַּכְרֶמל 750ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1332

 47.00     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה סֹוִביְניֹון ֲאזֹוִרית ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1333

 31.00     ₪ יֵין ִׁשיָראז ִּפי ִסי ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1334

 47.00     ₪ יֵין רֹוָזה סֹוִביְניֹון ֲאזֹוִרית ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1335

 22.30     ₪ יֵין רֹוָזה ַחִצי ָיֵבׁש ֶסֶלְקְטד ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1336

 22.70     ₪ יֵין ֻמְסְקטֹו ֶסֶלְקְטד ַּכְרֶמל 750 ַמל 2003ַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1337

 21.70     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה סֹוִביְניֹון ֶמְרלֹו ַּכְרֶמל 2007ַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1338

 48.40     ₪ יֵין ַקַּבְרֶנה ִׁשיָראז ֲאזֹוִרית ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1339

 22.30     ₪ יֵין ְקִריְנָיאנֹו ָּבָאז ַּכְרֶמל 750 ָמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1340

 22.30     ₪ יֵין מֹוְסְקטֹו ְּבָאז ַּכְרֶמל 750 ָמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1341

 21.70     ₪ יֵין ָאדֹם BUZZ ַּכְרֶמל 750 ָמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1342

 22.70     ₪ יֵין ָאדֹם ַחִצי ָיֵבׁש ֶסֶלְקְטד ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1343

 33.70     ₪ יֵין מֹוְסְקטֹו ִּפי ִסי 2017ַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1344

 16.30     ₪ יֵין ַהּיֹוֵבל ָיָׁשן נֹוָׁשן ַּכְרֶמל 750 ַמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1345

 18.30     ₪ יֵין ִׁשיָראז ַקַּבְרֶנה ֶאְקְסֵלְנס ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1346

 18.30     ₪ יֵין רֹוְזִליְנג ַׁשְרּדֹוֶנה ֶאְקְסֵלְנס ַּכְרֶמלַּכְרֶמל ִמְזָרִחייֵינֹות ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםַמּכֶֹלת1347

 18.00     ₪ ַּבְקּבּוק ְלַסּבֹון ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1348

 22.20     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 50 ַסמ ְסֶטֶפְנַפְלְסטַקֲערֹות ְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1349

 9.00       ₪ ַּכִּפּיֹות ִלימֹוָנָדה ּגֹוָלן 6 ְיִחידֹות ִמֶּכֶסףְּכִלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1350

 10.50     ₪ ַּכף ֵעץ ְׁשטּוָחה ְלַאְרּבּול ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1351

 48.00     ₪ ִמְׁשָקל ָמזֹון ִּדיִגיָטִלי ֵאֶלְקְטָרה ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1352

 11.00     ₪ ַמַּגׁש ָמְלִמין ַמְלֵּבן ְּפלּוס ָיִדּיֹות ָּגדֹול רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1353

 41.00     ₪ ַסל ְּכִביָסה ֵחִצי ָעגֹל ְסַטְרֶפְלְסטְּכָלִליְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1354

 28.60     ₪ ַסל ְּכִביָסה ְּפלּוס ֶּפַתח ִקְדִמי ְסַטְרְפַלְסטְּכָלִליְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1355

 45.00     ₪ ַמֲחַבת ְּגַרְנד ַׁשף ְּפלֹוְנל 20 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1356

 96.00     ₪ קֵֹּצץ ְיָרקֹות ְמַאְסֵטר ְסַלְיֶסרְּכִלי ִמְטָּבחְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1357

 42.00     ₪ ָנָּפה ֶמִׁשי ְלֶּקַמח ִעם ְקָעָרה ֶּבן ַעִּמי ְּפַלְסטְּכִלי ִמְטָּבחְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1358

 120.00   ₪ קֵֹּצץ ְיָרקֹות ֵּפרֹות ְסַלְיֶסר 2 ַסִּכיִניםְּכִלי ִמְטָּבחְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1359
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 8.50       ₪ ָיִדּיֹות ְלִסיר ִנירֹוְסָטה ֵּבינֹוִני ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1395

 8.50       ₪ ָיִדּיֹות ְלִסיר ִנירֹוְסָטה ָקָטן ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1396

 3.00       ₪ ּפֹוְתַחן ֻקְפָסאֹות 3 ְיִחידֹות ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1397

 24.00     ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ִנירֹוְסָטה 80245 ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1398

 9.00       ₪ ַּכְפּתֹוִרים ְלִסיר ּתֵֹאם ָסְלָּתם 2 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1399

 10.80     ₪ ְמַסֵּנן ִּכּיֹור ֲאֵמִריָקִאי ִסְּלקּון ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1400

 17.90     ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ִנירֹוְסָטה 4920 ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1401

 4.20       ₪ ַלְקַקן ִסיִליקֹון ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1402

 5.40       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵּביָצה ִסיִליקֹון ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1403

 5.40       ₪ ְמַסְּננֹות ְלִכּיֹור זּוג ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1404

 7.20       ₪ קֹוָלב ְלַהְדָּבָקה 2 וָוִים ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1405

 7.20       ₪ ִמְתֵלה וָו ְלַמֶּגֶבת ָּכפּול ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1406

 9.00       ₪ ּכֹוס ַמג ּפֹוְרֵצָלן ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1407

 10.80     ₪ מֹוֵעְך ָיִדית ְּפַלְסִטיק ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1408

 10.80     ₪ ַמֶּצֶקת ָיִדית ְּפַלְסִטיק ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1409

 12.00     ₪ ִמְּתַּקן ְלִיּבּוׁש ַסּכּום ָעגֹל ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1410

 6.00       ₪ ּפֹוְתָחן ַלַּבְקּבּוק ְוחֵֹּלץ ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1411

 18.00     ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ְזכּוִכית ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1412

 25.30     ₪ ֶטְרמּוס ִנירֹוְסָטה 500 ַמל ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1413

 24.00     ₪ ִמְׁשָקל ָמזֹון ֵמָכִני 5 ִקילֹו ְּגָרם ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1414

 11.00     ₪ ַּפִּטיׁש ֵעץ ְּבִׁשּלּוב ַמֶּתֶכת עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1415

 19.00     ₪ ְּגִמיׁשֹוִנית ְלִחּתּוְך 2 ְיִחידֹות עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1416

 10.70     ₪ ְּפַקק ָואקּום עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1417

 7.20       ₪ ַּכף ֵעץ ְׁשטּוָחה ִמְקצֹוִעית ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1418

 7.20       ₪ ַּכף ֵעץ ִמְקצֹוִעית ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1419

 3.50       ₪ ַצַּלַחת ְּדֶסֶרט ִּפיֵראּוס ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1420

 3.50       ₪ ַצַּלַחת ְּדֶסֶרט ֶוְרִטיגֹו ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1421

 3.50       ₪ ַצַּלַחת ְּדֶסֶרט וִיִקיְנג ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1422

 8.50       ₪ ְקָעָרה ֶוְרִטיגֹו ָמָלִמין ְּפַלְנרֹו 25.4 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1423

 3.40       ₪ ַצַּלַחת ּבּול ֶוְרִטיגֹו ְּפַלְנרֹו 15.2 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1424

 3.80       ₪ ַצַּלַחת ְּפָלָטה ִּפיֵראּוס ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1425

 3.80       ₪ ַצַּלַחת ָּפְלָטה ֶוְרִטיגֹו ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1426

 3.80       ₪ ַצַּלַחת ְּפָלָטה וִיִקיְנג ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1427

 2.60       ₪ ְקָעָרה ִּפיֵראּוס ָמָלִמין 14 ַסמ ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1428

 2.60       ₪ ְקָעָרה ֶוְרִטיגֹו ָמָלִמין 14 ַסמ ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1429



 2.60       ₪ ְקָעָרה וִיִקיְנג ָמָלִמין 14 ַסמ ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1430

 2.80       ₪ ַקֲערּוְרִטיגֹו ָמָלִמין 18 ַסמ ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1431

 2.80       ₪ ְקָעָרה וִיִקיְנג ָמָלִמין 18 ַסמ ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1432

 8.50       ₪ ְקָעָרה ֶוְרִטיגֹו ָמָלִמין ְּפַלְנרֹו 30 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1433

 3.50       ₪ ַצַּלַחת ָמָרק ִּפיֵראּוס ָמָלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1434

 3.50       ₪ ַצַּלַחת ָמָרק וִיִקיְנג ִמְּלִמין ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1435

 9.20       ₪ ֵסט 6 ִצְנָצנֹות ַּתְבִליִנים ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1436

 6.00       ₪ ַּבְקּבּוק ַהָּתָזה ְּפִריְמיּום ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1437

 11.00     ₪ ֵמַהְדֵקי ְסִדין קֹורֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1438

 8.50       ₪ ְמַסֶּנֶנת ְּפלּוס ָיִדית 22 ַסמ ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1439

 3.40       ₪ ַּבְקּבּוק ַלִחיץ ְּפַלְסִטי ָּגדֹולֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1440

 18.00     ₪ ְמַיֵּבׁש ַסּכּום ִנירֹוְסָטה זּוג ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1441

 3.50       ₪ ַּכף ַטְרוּוד ִסיִליקֹון ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1442

 10.80     ₪ ַּכף ַהָּגָׁשה ָיִדית ְּפַלְסִטיק ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1443

 10.80     ₪ ַּכף ָעגֹל ָיִדית ְּפַלְסִטיק ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1444

 10.80     ₪ ַּכף ָעגֹל ְּפלּוס חִֹרית ָיִדית ְּפַלְסִטיק ַקאְרטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1445

 12.70     ₪ ֻּפְמִּפָּיה ְמֻרַּבַעת ִנירֹוְסָטה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1446

 6.00       ₪ ַּבְקּבּוק ַלִחיץ ְּפַלְסִטיק ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1447

 6.00       ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ְּגִמיׁשֹוִנית ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1448

 14.40     ₪ ַמֲחִזיק ַמֶּגֶבת ָואקּום ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1449

 9.80       ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ָעגֹל 30 ַסמ ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1450

 18.00     ₪ ַּכד ְּפלּוס ִמְכֵּסה ֶּפְרֶפְקט ָׁשקּוף ְּפלּוס ֶּפַרחֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1451

 6.00       ₪ סֹוֵגר ַׂשִּקּיֹות 10 ְיִחידֹות ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1452

 4.20       ₪ ַּבְקּבּוק ַהָּתָזה ֶּפְרֶפְקט ִמְסַּפר 3215ֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1453

 18.00     ₪ ַּכד ְּפלּוס ִמְכֵּסה ֶּפְרֶפְקט ִרּבּוִעיםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1454

 10.80     ₪ ּכֹוס ְלִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1455

 4.90       ₪ ּפֹוְתַחן ֻקְפָסאֹות ִׁשּמּוִרים ְפַקְלָמןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1456

 7.00       ₪ ַּתּפּוחֹון ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1457

 5.60       ₪ ַּכְפּתֹור ִנירֹוְסָטה ְלִסיר ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1458

 14.00     ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ֵּבינֹוִני ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1459

 18.00     ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ָּגדֹול ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1460

 7.20       ₪ ִמְּתַּקן ְלֻקִּבּיֹות ֶקַרח זּוג ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1461

 71.00     ₪ ֵסט ֵׁשֶׁשת ִנירֹוְסָטה 7 ֲחָלִקים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1462

 6.00       ₪ ַמְקִטין ֶלָהָבה ְלַגז ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1463

 4.80       ₪ ְּכָפָפה ַּבד ְלִסיר ַחם ֶּפְרֶפְקט OKֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1464



 41.00     ₪ ֶטְרמּוס ִנירֹוְסָטה 1 ִליֶטר ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1465

 71.00     ₪ ֶטְרמּוס ִנירֹוְסָטה 1.8 ִליֶטר ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1466

 6.00       ₪ ּכֹוס ַמג ְּפַלְסִטיק ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1467

 12.00     ₪ ַּכף ִלְגִליָדה ִעם ְקִפיץ ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1468

 10.00     ₪ ּפֹוֵרס ַּתּפּוִחים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1469

 12.60     ₪ ִמְסָּפַרִים ִסיזּוְרס ְּפלּוס ּתֹוְפָסןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1470

 8.50       ₪ ִמְתֵלה ִנירֹוְסָטה ְלַמֶּגֶבת ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1471

 4.20       ₪ ַּתְחִּתית ְלִסיר ַחם ִנירֹוְסָטה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1472

 3.60       ₪ ֶמְלָקַחִים ִנירֹוְסָטה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1473

 18.00     ₪ צֹוֶלה ָּכֵבד ֶרֶׁשת ְּפלּוס ַמַּגׁש ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1474

 14.80     ₪ ַּפִּטיׁש ִלְׁשִניֵצל ַמֶּתֶכת ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1475

 7.60       ₪ ַּבְקּבּוק ְׁשִתָּיה ְסּפֹוְרט ְּפלּוס ַקׁש ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1476

 8.40       ₪ ַּפִּטיׁש ֵעץ ִלְׁשִניֵצל ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1477

 9.60       ₪ ַמֲערֹוְך ֵעץ ָיִדית ְקבּוָעהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1478

 21.00     ₪ ֶקֶרׁש ִחּתּוְך ְזכּוִכית ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1479

 6.00       ₪ מֹוֵזג ַּבְקּבּוִקים זּוג ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1480

 35.20     ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ִנירֹוְסָטה ְנֻקּדֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1481

 54.00     ₪ ִמְּתַּקן ִלְנַיר ַמֶּגֶבת 3 ְּב 1ֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1482

 8.50       ₪ ַּגְלֶּגֶלת ִּפיָצה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1483

 7.00       ₪ ַמְזֵרק ִריָּבה ְלַאִפָיה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1484

 15.50     ₪ ַּבְקּבּוק ְלִמְבְרׁשֹות ִׁשַּנִים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1485

 19.70     ₪ ַטְיֵמר ִּדיִגיָטִלי 99 ַּדּקֹות ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1486

 7.00       ₪ ַּבְקּבּוק ַהָּתָזה 1 ִליֶטר ֶּפְרֶפְקט ִמְסַּפר 3216ֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1487

 9.00       ₪ ְקִליְּפס ִלְסִגיַרת ֲאִריָזה 30 ְיִחידֹות הֹום ִּדיַזּיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1488

 4.50       ₪ ִמְכֵּסה ְלִמיְקרֹוַגל 25 עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1489

 21.70     ₪ ָנָּפה ֶמִׁשי ְלֶּקַמח 26 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1490

 33.60     ₪ ָנָּפה ֶמִׁשי ְלֶּקַמח 36 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1491

 1.80       ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1492

 3.60       ₪ ַסּכּומֹון ְלַאְלָמגֹורֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1493

 3.50       ₪ ִמְּלִחָיה ִמְכֵּסה ְקִפיץ קֹומֹוְּפֵלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1494

 10.20     ₪ ְמַסֵּנן ְלֵּתה ְצָמִחים ֶּבן ַעִּמי ְּפַלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1495

 42.00     ₪ ָנָּפה ֶמִׁשי ְלֶּקַמח 26 ַסמ ְּפלּוס ָיִדיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1496

 10.80     ₪ ִמְּתַּקן ְלַׂשִּקּיֹות ַנְילֹון ֶּבן ַעִּמיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1497

 16.80     ₪ ְמַסֶּנֶנת 12 ַסמ ִעם ָיִדית ֶּבן ַעִּמיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1498

 9.00       ₪ ִּכּסּוי ַלֶּׁשַקע ָלָבן ְלַׁשָּבת קֶֹדׁשֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1499



 9.00       ₪ ִּכּסּוי ַלֶּׁשַקע ָּכסּוף ְלַׁשָּבת קֶֹדׁשֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1500

 8.40       ₪ ַּכד ְלָחָלב ַקְנקֹוַמט ִעם ַסִּכיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1501

 28.00     ₪ ָמֵגן קֶֹדׁש ִּכּסּויִים ַלְּמָתִגים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1502

 9.40       ₪ מֹוֵעְך ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ִנירֹוְסָטהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1503

 9.00       ₪ צֹוֶלה ָּכֵבד ֶרֶׁשת ָּגדֹול 47ֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1504

 8.40       ₪ ּכֹוס ִּביָרה ָהוָואְרדֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1505

 7.00       ₪ ַמָּגׁש ְלַּסּכּום ְּפַלְסִטיק ְסַטְרְפַלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1506

 5.20       ₪ ְמַיֵּבׁש ַסּכּום ָּכפּול ְסַטְרֶפְלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1507

 8.80       ₪ ְמַיֵּבׁש ַסּכּום אֹוָבִלי ְסַטְרֶפְלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1508

 20.50     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ׁשֹוּפ 6 ְיִחידֹות 23 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1509

 18.00     ₪ ּכֹוס ֶאְרקֹוְרֵפל ַמג 25 ַמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1510

 15.80     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ּפרֹוַבְנס 6 ְיִחידֹות 9 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1511

 4.50       ₪ ַקֲעִרית ּדּוָרֵלְקס ְלֵיס 12 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1512

 24.00     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ַאְמִפיְלֶּבל 6 ְיִחידֹות 20 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1513

 4.30       ₪ ַּתְחִּתית ּדּוָרֵלְקס ִּגיגֹוןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1514

 31.70     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ַמג ְלֵיס 6 ְיִחידֹות 31 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1515

 16.60     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ּפרֹוַבְנס 6 ְיִחידֹות 22 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1516

 17.30     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס אּוִניֵבְרס 6 ְיִחידֹות 22 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1517

 23.80     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ַמג ֶוְרַסאי ָׁשקּוף 6 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1518

 27.00     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ַמג ֶוְרַסאי חֹם 6 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1519

 37.00     ₪ ּכֹוס ּדּוָרֵלְקס ְקָוִזי 6 ְיִחידֹות 35 סלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1520

 14.40     ₪ קֹוְלָפן 3 ַמָּצִבים ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1521

 250.00   ₪ ֶטְרמּוס ִּפּקּוק 2 ָוֵחִצי ִליֶטרֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1522

 52.00     ₪ ֶטְרמּוס מֹוְנְּדָיאל 1 ִליֶטר אֹוְרִּגיָנל ְקֵרםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1523

 52.00     ₪ ֶטְרמּוס מֹוְנְּדָיאל 1 ִליֶטר אֹוְרִּגיָנל ָאדֹםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1524

 60.00     ₪ ֶטְרמּוס מֹוְנְּדָיאל 1.8 ִליֶטר ָאדֹםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1525

 7.20       ₪ ַּבְקּבּוק ַלִחיץ ְּפַלְסִטי ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1526

 12.00     ₪ חֵֹּלץ ְּפָקִקים ִנירֹוְסָטה ָקָראטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1527

 48.00     ₪ ֶטְרמּוס 1.8 ִליֶטר ׁשֹוְנצַ 'אְנג ַּפִּסיםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1528

 42.00     ₪ ֶטְרמּוס 1 ִליֶטר ׁשֹוְנצַ 'אְנג ַּפִּסיםֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1529

 4.20       ₪ ּכֹוס ַמג ְּבִלינֹק ַמְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1530

 4.90       ₪ ְמַסֶּנֶנת ִּכּיֹור רֹוֶזְנְׁשֵטין 2 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1531

 4.00       ₪ ְמַסְּננֹות רֹוֶזְנְׁשֵטין ְלִכּיֹור 2 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1532

 4.80       ₪ ַמִּצית ֶלָהָבה ֶּפְרֶפְקט ָּגדֹולֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1533

 9.40       ₪ מּוְלִטי ִּדיְסֶּפְנֶסר ְזכּוִכית רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1534



 12.50     ₪ קֹוְלָפן ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ְׁשוֵיָצִרי ִקיְסַאג ְּפַלְסִטיקֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1535

 8.20       ₪ קֹוְלָפן ַמֶּתֶכת ַרְקס ָזָנהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1536

 6.60       ₪ קֹוְלָפן ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ְּפַלְסִטיקֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1537

 14.40     ₪ קֹוְלָפן ְּפַלְסִטיק וִיְקטֹוִרינֹוְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1538

 7.00       ₪ ַמִּצית ֶלָהָבה ָארְֹך ָּגִמיׁש עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1539

 27.50     ₪ ַקַּלַחת ְקָלאִסיק ֶטְפלֹון 20 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1540

 27.50     ₪ ַקַּלַחת ְקָלאִסיק ֶטְפלֹון 14 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1541

 49.50     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 24 ַסמ ְּגַרְנד ַׁשף ְּפלֹוֵנלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1542

 55.00     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 26 ַסמ ְּגַרְנד ַׁשף ְּפלֹוֵנלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1543

 60.00     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 28 ַסמ ְּגַרְנד ַׁשף ְּפלֹוֵנלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1544

 12.20     ₪ ִצְנֶצֶנת ֶהְרֵמִטי ִאיַטְלִקי 750 ַמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1545

 14.20     ₪ ִצְנֶצֶנת ֶהְרֵמִטי ִאיַטְלִקי 1000 ַמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1546

 11.90     ₪ ּכֹוס ִּדיֻקַּבר 6 ְיִחידֹות רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1547

 17.00     ₪ ַּכד ְמֻרָּבע ִאיְגלּו 1 ִליֶטר רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1548

 5.00       ₪ ְמַסֶּנֶנת 8 ַסמ קֹוְסמֹוֶּפְלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1549

 24.00     ₪ ְמַיֵּבׁש ֵּכִלים ִמְתַקֵּפל ְּפלּוס ַמָּגׁש קֹוְסמֹוֶּפְלְסטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1550

 5.00       ₪ ַאְלֻמִּגית 16 רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1551

 4.70       ₪ ַּכף 30 ְּגדֹוָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1552

 7.00       ₪ ַּכף ִלְגִליָדה ְקׁשּוָחהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1553

 15.00     ₪ ּפֹוֵרס ֵּביִצים ָּכפּול רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1554

 5.00       ₪ ְמַסְּננֹות רֹוֶזְנְׁשֵטין ִעם ָיִדית 4 ְיִחידֹותֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1555

 10.30     ₪ ַמַּגׁש ָמְלִמין ַמְלֵּבן ְּפלּוס ָיִדּיֹות ֵּבינֹוִניֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1556

 13.20     ₪ ַאְלֻמִּגית ְּפלּוס ַּבְקּבּוק רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1557

 8.80       ₪ ַאְלֻמִּגית 15 ִלְתִלָּיה רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1558

 12.50     ₪ ַאְלֻמִּגית ְּכפּוָלה ִלְתִלָּיה רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1559

 12.30     ₪ ַמַּגׁש ָמְלִמין ַמְלֵּבן 29X44 רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1560

 21.20     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 28 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1561

 15.20     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 24 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1562

 51.00     ₪ ִמְסָּפַרִים ְלעֹוף ַאְרקּוסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1563

 8.50       ₪ ּכֹוס ׁשֹופ 6 ְיִחידֹות ֵחֶלק ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1564

 28.80     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 22 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1565

 12.00     ₪ ִצְנֶצֶנת ְּפַלְסִטיק ֶאְקיֹוז 1650 ַמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1566

 9.00       ₪ ּכֹוס ׁשֹופ 6 ְיִחידֹות ַלאב ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1567

 9.00       ₪ ּכֹוס ׁשֹוּפ 6 ְיִחידֹות ַלאב ַּפִּסים ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1568

 9.00       ₪ ּכֹוס ׁשֹוּפ 6 ְיִחידֹות ַלאב ְמעּויַן ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1569



 9.00       ₪ ּכֹוס ׁשֹוּפ 6 ְיִחידֹות ַלאב ִעּגּול ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1570

 9.00       ₪ ּכֹוס ׁשֹוּפ 6 ְיִחידֹות ַלאב ְמֻׁשַּלׁש ַׁשַּמאיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1571

 8.40       ₪ ַמְסֵחַטת ִלימֹון ִעם ִמְכֵּסה ְקלֹוְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1572

 24.00     ₪ ַּפֲעמֹון ְלעּוָגה ְקלֹוְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1573

 4.40       ₪ ִמְּלִחָיה ְּפלּוס ִמְכֵּסה קֹוְמפֹוְרט טּוְזלֹוקֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1574

 6.60       ₪ ִצְנֶצֶנת ְלַתְבִליִנים ַמְלֵּבן ְקלֹוְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1575

 7.20       ₪ ַמְסֵחָטה ְּפִרי ָהָדר ּפֹוְרָטָקלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1576

 30.00     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ַלְקסֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1577

 54.00     ₪ ִסיר ֶטְפלֹון ַּפאְפְיָלה 20 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1578

 60.00     ₪ ִסיר ֶטְפלֹון ַּפאְפְיָלה 22 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1579

 66.00     ₪ ִסיר ֶטְפלֹון ַּפאְפְיָלה 24 ַסמֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1580

 26.40     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 20ַסמ ָּפְפְיָלה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1581

 33.60     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 24 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1582

 36.00     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 26 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1583

 40.00     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 28 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1584

 24.00     ₪ ַמֲחַבת ֶטְפלֹון 18 ַסמ ָּפְפְיָלה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1585

 30.00     ₪ ַמֲחַבת ְּבִליְנצֶ 'ס 25 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1586

 30.00     ₪ ַמֲחַבת ְּבִליְנצֶ 'ס 23 ַסמ ַּפאְפְיָלהֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1587

 7.40       ₪ ַמָּגׁש ְלַּסּכּום ְּפַלְסִטיק טּוָרָאןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1588

 6.50       ₪ ִמְּתַּקן ְלכֹוסֹות ַחד ַּפֲעִמי ֶּבן ַעִּמיֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1589

 11.50     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 1000 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1590

 18.80     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 2200 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1591

 8.50       ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 350 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1592

 12.20     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 890 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1593

 20.00     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 2900 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1594

 14.70     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 1600 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1595

 11.70     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 1500 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1596

 14.00     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 1400 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1597

 15.20     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון סּוֵּפר לּוק 1450 ָמלֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1598

 5.00       ₪ ַמֲאִריְך ְלֶבֶרז ָקָצר ְּפַלְנרֹוֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1599

 5.40       ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 7 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1600

 7.30       ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 12 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1601

 7.20       ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 10 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1602

 13.80     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 18 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1603

 15.00     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 20 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1604



 17.60     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 22 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1605

 12.20     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 16 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1606

 11.00     ₪ ְמַסֶּנֶנת ִנירֹוְסָטה 14 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח וַּבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1607

 216.00   ₪ ָסְלָּתם 16 ִליֶטר ַּכְרֶמלִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1608

 84.00     ₪ ָסְלָּתם ַמֲחַבת 20 ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1609

 92.00     ₪ ָסְלָּתם 2 ָוֵחִצי ִליֶטר ַאּלֹון 18 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1610

 100.00   ₪ ָסְלָּתם 3 ָוֵחִצי ִליֶטר ַאּלֹון 20 ַסמ ָּגבֹוּהַ ִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1611

 110.00   ₪ ָסְלָּתם 5 ִליֶטר ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1612

 126.00   ₪ ָסְלָּתם 4 ָוֵחִצי ִליֶטר ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1613

 130.00   ₪ ָסְלָּתם 7 ִליֶטר ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1614

 142.00   ₪ ָסְלָּתם 6 ִליֶטר ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1615

 151.00   ₪ ָסְלָּתם 10 ִליֶטר ַאּלֹוןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1616

 192.00   ₪ ָסְלָּתם 12 ִליֶטר ַּכְרֶמלִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1617

 100.00   ₪ ָסְלָּתם 3 ָוֵחִצי ִליֶטר ַאּלֹון 24 ַסמ ָרָחבִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1618

 67.00     ₪ ִסיר ָקָראט 2.1 ִליֶטר קֶֹטר 16 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1619

 96.00     ₪ ִסיר ָקָראט 3.1 ִליֶטר קֶֹטר 18 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1620

 109.00   ₪ ִסיר ָקָראט 4 ִליֶטר קֶֹטר 20 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1621

 121.00   ₪ ִסיר ָקָראט 5.2 ִליֶטר קֶֹטר 22 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1622

 134.00   ₪ ִסיר ָקָראט 7.4 ִליֶטר קֶֹטר 24 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1623

 9.60       ₪ סמר ָׁשחֹר ְלִסיִרים ֶּפְרֶפְקטִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1624

 120.00   ₪ ִסיר ָקָראט 3.2 ִליֶטר קֶֹטר 22 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1625

 180.00   ₪ ִסיר ָקָראט 8.6 ִליֶטר קֶֹטר 30 ַסמִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1626

 27.50     ₪ ַקַּלַחת ֶטְפלֹון ְקָלאִסיק 16 רֹוֶזְנְׁשֵטיןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1627

 27.50     ₪ ַקַּלַחת ֶטְפלֹון ְקָלאִסיק 18 רֹוֶזְנְׁשֵטיןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1628

 41.00     ₪ ִסיר ֶטְפלֹון ְקָלאִסיק 16 רֹוֶזְנְׁשֵטיןִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1629

 10.20     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסֹוִנית ְקִליק 2400ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1630

 4.80       ₪ ֻקְפַסת ִאְחסֹוִנית ְקִליק 550ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1631

 5.20       ₪ ֻקְפַסת ִאְחסֹוִנית ְקִליק 850ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1632

 10.00     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסֹוִנית ְקִליק 1600ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1633

 10.40     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון ְקִליק ָקָלאק ָקָטןְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1634

 15.50     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון ְקִליק ְקָלאק ָּגדֹולְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1635

 22.00     ₪ ֻקְפַסת ִאְחסּון ְקִליק ְקַלק ֲעָנקְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1636

 7.80       ₪ ַצַּלַחת ְמֻחֶּלֶקת ְלִמיְקרֹו ְקִליקְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1637

 21.50     ₪ ֻקְפָסא ַמְלְּבִנית ִנְנֶעֶלת ִמְסַּפר 6ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1638

 8.50       ₪ ֻקְפָסא ִאְחסּון ַמְלְּבִנית ְסַטְרֵּפְלסְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1639



 12.50     ₪ ֻקְפָסא ַמְלְּבִנית ִנְנֶעֶלת ִמְסַּפר 5 ְסַטְרֵּפְלסְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1640

 25.00     ₪ ֻקְפָסה ְמֻרַּבַעת ּדּוָרֵלְקס 23 ַסמְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1641

 8.20       ₪ ֻקְפָסה ְמֻרַּבַעת ּדּוָרֵלְקס 11 ַסמְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1642

 18.00     ₪ ֻקְפָסה ְמֻרַּבַעת ּדּוָרֵלְקס 20 ַסמְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1643

 11.20     ₪ ֻקְפָסה ֲעֻגָּלה ּדּוָרֵלְקס 14 ַסמְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1644

 12.70     ₪ ִמְּיָדִנית ְׂשרֹוְך BL1ְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1645

 6.00       ₪ ֻקְפָסא ִאְחסּון ּפֹוֵלי ְטיִים 500 ַמלְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1646

 9.40       ₪ ֻקְפָסא ִאְחסּון ּפֹוֵלי ְטיִים 1.2 ִליֶטרְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1647

 80.00     ₪ ַסּכּום 24 ֲחָלִקים ִמֶּכֶסף ָׁשִביטְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1648

 155.00   ₪ ַסּכּום 24 ֲחָלִקים ִמֶּכֶסף ֶנַטעְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1649

 5.30       ₪ ַּכִּפּיֹות ּגֹוָלן 6 ְיִחידֹות ִמֶּכֶסףְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1650

 7.30       ₪ ַמְזְלגֹות ּגֹוָלן 6 ְיִחידֹות ִמֶּכֶסףְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1651

 31.20     ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ִנירֹוְסָטה 6462 ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ּוַבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1652

 3.40       ₪ ֵסֶפל ַמאּגְ ' ְקִליקְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1653

 5.30       ₪ ַּכִּפּיֹות ַּגִּלית 6 ְיִחידֹות ִמֶּכֶסףְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1654

 7.30       ₪ ַּכּפֹות ּגֹוָלן 6 ְיִחידֹות ִמֶּכֶסףְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1655

 2.80       ₪ ַצַּלַחת ֲעֻמָּקה ְקִליקְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1656

 2.80       ₪ ַצַּלַחת ְׁשטּוָחה 24 ַסמ ְקִליקְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1657

 90.00     ₪ ַסּכּום 24 ֲחָלִקים ִנירֹוְסָטה ָקָראטְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1658

 24.00     ₪ ַּכּפֹות ִמֶּכֶסף ְׂשִניר 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1659

 16.90     ₪ ַּכִּפית ִמֶּכֶסף ְׂשִניר 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1660

 24.00     ₪ ַמְזְלגֹות ִמֶּכֶסף ְׂשִניר 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1661

 4.40       ₪ ַצַּלַחת ּדּוָרֵלְקס ֲעֻמָּקה 21 ַסמְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1662

 5.40       ₪ ַצַּלַחת ּדּוָרֵלְקס ְׁשטּוָחה 23 ָוֵחִצי ַסמְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1663

 5.70       ₪ ַצַּלַחת ּדּוָרֵלְקס ֲעֻמָּקה 51 ַסמְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1664

 54.00     ₪ ּכֹוסֹות ַּדּקֹות ֶטְרִמיִסיל 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1665

 4.20       ₪ ַצַּלַחת ָמְלִמין ְמֻרָּבע ְּדֶסֶרט ֶּפְרֶפְקטְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1666

 4.00       ₪ ַצַּלַחת ָקִליר 19 ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1667

 6.20       ₪ ַצַּלַחת ָקִליר 25 ָוֵחִצי ַסמ רֹוֶזְנְׁשֵטיןְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1668

 24.00     ₪ ּכֹוסֹות ֵרֶנה ָּגבֹוַּה 305 ַמל 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1669

 21.60     ₪ ּכֹוסֹות ֲאדּוָרה ָּגבֹוַּה 390CCְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1670

 21.60     ₪ ּכֹוסֹות ֵרֶנה ָנמּוְך 215 ַמל 6 ְיִחידֹותְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1671

 21.60     ₪ ּכֹוסֹות ֶאְדְרֵסן ָנמּוְך 305CCְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1672

 21.60     ₪ ּכֹוסֹות ֶאְדְרֵסן ָּגבֹוַּה 385CCְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1673

 30.00     ₪ ּכֹוסֹות ִמיְסְקט 6 ְיִחידֹות 260 ַמל ַלאבְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1674
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 17.00     ₪ ַסְלֶסָלה ִאְרּגּוִנית ִלְתִלָּיה ַאְּסִקיִליַסְלְסָלאֹותְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1710

 2.60       ₪ ַקֲעִרית ִמיֵלנּו ָקָטןַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1711

 3.40       ₪ ְקָעָרה ִמיֵלנּו ֵּבינֹוִני 200ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1712

 18.20     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 60 ַסמ ַאִּדירַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1713

 16.90     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 50 ַסמ ַאִּדירַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1714

 14.20     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 45 ַסמ ַאִּדירַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1715

 12.00     ₪ ַמִים ַאֲחרֹוִנים ֶּפְרֶפְקטַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1716

 15.80     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 45 ַסמ ְסֶטֶפְנַפְלְסטַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1717

 28.40     ₪ ִּגיִגית אֹוָבִלית 55 ַסמ ְסֶטֶפְנַפְלְסטַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1718

 2.80       ₪ ְקָעָרה ְּגִמיָׁשה ּפֹוֵלי ְטיִים ִמְסַּפר 1ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1719

 3.80       ₪ ְקָעָרה ְּגִמיָׁשה ּפֹוֵלי ְטיִים ִמְסַּפר 2ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1720

 5.60       ₪ ְקָעָרה ְּגִמיָׁשה ּפֹוֵלי ְטיִים ִמְסַּפר 3ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1721

 6.30       ₪ ְקָעָרה ְּגִמיָׁשה ּפֹוֵלי ְטיִים ִמְסַּפר 4ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1722

 7.70       ₪ ְקָעָרה ְּגִמיָׁשה ּפֹוֵלי ְטיִים ִמְסַּפר 5ַקֲערֹות ּוְסָפִליםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1723

 42.00     ₪ ֵסֶפל ְנִטיַלת ָיַדִים ִנירֹוְסָטה ִצְבעֹוִני ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ּוַבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1724

 7.30       ₪ ַמְזְלגֹות ַּגִּלית ִמֶּכֶסף 6 ְיִחידֹותַמְזְלגֹות ַּבְרֶזלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1725

 18.00     ₪ ַסִּכין ֶלֶחם ָקָראטַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1726

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָאדֹם ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1727

 15.00     ₪ ַסִּכין ִפיְקסֹול ָעגֹלַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1728

 5.20       ₪ ַסִּכין ִפיְקסֹולַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1729

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָירֹק ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1730

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָירֹק ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1731

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָּכחֹול ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1732

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָלָבן ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1733

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָלָבן ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1734

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָׁשחֹר ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1735

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָאדֹם ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1736

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס חֹם ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1737

 17.60     ₪ ַסִּכין וִיְקטֹוִרינֹוְקס ָעגֹל ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1738

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס חֹם ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1739

 17.60     ₪ ַסִּכין וִיְקטֹוִרינֹוְקס ְׁשִּפיץ ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1740

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָׁשחֹר ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1741

 13.20     ₪ ַסִּכין ַאְרקּוס ָּכחֹול ָחָלקַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1742

 66.00     ₪ ַסִּכין ְּבַׂשר ַאְרקּוסַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1743

 17.60     ₪ ַסִּכין וִיְקטֹוִרינֹוְקס ְׁשִּפיץ ִׁשַּנִיםַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1744



 15.00     ₪ ַסִּכין ִפיְקסֹול ְׁשִּפיץַסִּכיִניםְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1745

 7.30       ₪ ֻּפְמִּפָּיה ְׁשטּוָחה ִנירֹוְסָטה ֶּפְרֶפְקטֲאִביְזֵרי ִמְטָּבח ּוַבִיתְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1746

 4.20       ₪ ַצַּלַחת ּדּוָרֵלְקס ְׁשטּוָחה 19 ַסמְּכֵלי אֶֹכלְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1747

 11.20     ₪ ֻקְפָסה ְמֻרַּבַעת ּדּוָרֵלְקס 14 ַסמְּכֵלי ִאְחסּוןְּכֵלי ִמְטָּבחׁשֹונֹות1748

 17.60     ₪ ָּבלֹוִנים 100 ְיִחידֹות ִׂשְמָחהַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1749

 2.00       ₪ ַּגְפרּוֵרי ְּבִטיחּות 10 ֲחִבילֹות ֶׁשל 40ֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1750

 7.00       ₪ ּגּוִמּיֹות ֵׂשָער ִסיִליקֹון 70 ְיִחידֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1751

 4.90       ₪ ֶּדֶבק ְסִטיק UHU ָּגדֹולַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1752

 9.30       ₪ ּכֹוִסּיֹות ֲחֻנָּכה ְּפַלְסִטיק 9 ְיִחידֹות ְּפלּוס ְּפִתילּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1753

 1.30       ₪ ּכֹוִסית ְלֵנרֹוִנים ִׁשּוּוק ַׁשַּמאיֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1754

 4.50       ₪ לֹוְרד ַאְרְטֵליְן 70ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1755

 4.50       ₪ לֹוְרד ַאְרְטֵליְן 90ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1756

 3.80       ₪ ָיֶעה ְּפלּוס ּגּוִמי ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1757

 3.40       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ִצָּפְרַנִים ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1758

 12.00     ₪ ַמֵּגב ִרְצָּפה ַמֶּתֶכת ָׂשׂשֹון ִצּיֹון ְּפלּוס ַהְבָרָגה ָרָחבֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1759

 9.70       ₪ ָיֶעה ְּפלּוס ֵמֵקל ִמְתַקֵּפל ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1760

 42.00     ₪ ֵסט ַּפח ּוִמְבֶרֶׁשת ְלַאְסָלה ִליְּפְסִקיֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1761

 9.20       ₪ ָיֶעה ְּפלּוס ּגּוִמי ְּפלּוס ִמְבֶרֶׁשת ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1762

 7.60       ₪ ְּדִלי ְּפלּוס ִּפיָה ֶּבן ַעִּמיֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1763

 44.00     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ִעם ֵּפָדל 42 ִליֶטר ְסַטְרְפַלְסטֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1764

 40.00     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ִעם ֵּפָדל 6 ִליֶטר ְסְטֶפְנְּפַלְסטֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1765

 41.00     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ְּפלּוס ִמְכֵסה 30 ִליֶטר ְסֶטֶפְנְּפֵלְסטֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1766

 12.70     ₪ ַּפח ׁשֹוַבְך ְמֻרָּבע ַפְנְטֵסי 5 ִליֶטרֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1767

 34.00     ₪ ַסל ְּכִביָסה ְמֻיָּזן טּוְרִקי 63 ִליֶטרֲאִביְזֵרי ִנָּקיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹות1768

 5.20       ₪ ְמַפֵּצל 2 ְּתָקִעים ְלַחְׁשַמלמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות1769

 7.00       ₪ ְמַפֵּצל ְמֻׁשָּלׁש 3 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות1770

 8.50       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵׂשָער מּורִמְבְרׁשֹות ְלַׁשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1771

 3.30       ₪ ֵנר ַהְבָּדָלה ַצָּמה ּדֹוַנג ַמְעַּגל ַהָּׁשָנהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1772

 6.30       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ָׁשבּוַע ּכֹוס ַׁשְלֶהֶבתֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1773

 1.42       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְּבַפִחית ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1774

 1.80       ₪ ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ִצְבעֹוִני ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1775

 24.40     ₪ ֵנרֹות 72 ֶּדה לּוְקס ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1776

 3.20       ₪ ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ֲעבֹוַדת ָיד ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1777

 7.40       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְׁשבּוִעי ְּבּכֹוס ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1778

 1.20       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְּבַפִחית ְמנֹוָרה ֵנר ָּדִודֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1779



 6.70       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְׁשבּוִעי ְמנֹוָרה ִּבְפַלְסִטיקֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1780

 6.70       ₪ ֵנרֹות ְּבַפִחית 50 ְיִחידֹות מּוָצִרים ִּכיִמִּייםֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1781

 8.70       ₪ ִמְׁשַחת ַנֲעַלִים ְּפלּוס ָיִדית ְּפלּוס ְספֹוג ָאִריְסטֹוְקָרטִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1782

 2.00       ₪ ַּגְפרּוֵרי ְּבִטיחּות 10 ֲחִבילֹות ֶׁשל 40 ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1783

 3.30       ₪ ַּגְפרּוִרים ֲאֻרִּכים ְּכ - 45 ְיִחידֹות ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1784

 6.70       ₪ ֵנרֹות ְּבַפִחית 50 ְיִחידֹות אֶֹפלֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1785

 3.40       ₪ ִמְׁשַחת ַנֲעַלִים ְּפלּוס ָיִדית ְּפלּוס ְספֹוג ָאִריְסטֹוְקָרטִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1786

 10.00     ₪ ּכֹוִסּיֹות ְלֵנרֹוִנים ַׁשְלֶהֶבת ְקִריְסָטלֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1787

 2.80       ₪ ֵנרֹות ַׁשָּבת 8 ְיִחידֹות ָּפאָלאסֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1788

 2.80       ₪ ֵנרֹות ַׁשָּבת 10 ְיִחידֹות ָּפאָלאסֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1789

 2.80       ₪ ֵנרֹות ַׁשָּבת 16 ְיִחידֹות ָּפאָלאסֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1790

 2.80       ₪ ֵנרֹות ַׁשָּבת 20 ְיִחידֹות ָּפאָלאסֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1791

 1.70       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְּבַפח ְׁשָרָגא 24 ָׁשעֹותֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1792

 2.90       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְּבִּצְנֶצֶנת ְׁשָרָגא 30 ָׁשעֹותֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1793

 10.00     ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ָׁשבּוַע ּכֹוס ְּפַלְסִטיק ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1794

 4.70       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 72 ָׁשעֹות ְּבּכֹוס ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1795

 3.60       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ְּבִּצְנֶצֶנת ְׁשָרָגא 48 ָׁשעֹותֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1796

 8.00       ₪ ֵנֻרֵּנם 2 ְיִחידֹות ְּפלּוס ּכֹוִסּיֹות ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1797

 3.70       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ֶׁשֶמן ַזִית ְּבּכֹוס ְׁשָרָגא 26 ָׁשעֹותֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1798

 5.20       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ֶׁשֶמן ַזִית ְּבּכֹוס ְׁשָרָגא 48 ָׁשעֹותֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1799

 15.50     ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ָׁשבּוַע ּכֹוס ְׁשָרָגא ֶׁשֶמן ַזִיתֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1800

 7.20       ₪ ֵנר ַהְבָּדָלה ּדֹוַנג ֵנֻרֵּנם ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1801

 6.10       ₪ ֵנֻרֵּנם 2 ָׁשעֹות 24 ְיִחידֹות ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1802

 20.30     ₪ ֵנֻרֵּנם 4 ָׁשעֹות 72 ְיִחידֹות ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1803

 24.70     ₪ ֵנֻרֵּנם 6 ָׁשעֹות 72 ְיִחידֹות ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1804

 15.00     ₪ ֵנֻרֵּנם 5 ָׁשעֹות 36 ְיִחידֹות ְּפלּוס ֶׁשֶמן ַזִית ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1805

 22.50     ₪ ֵנֻרֵּנם 5 ָׁשעֹות 72 ְיִחידֹות ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1806

 6.40       ₪ ֵנרֹות ְּבַפִחית 50 ְיִחידֹות ֶלָהָבה ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1807

 7.40       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה ָׁשבּוַע ֶלָהָבה ְׁשָרָגא ַׁשַעָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1808

 9.30       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 9 ָיִמים ֶלָהָבה ְׁשָרָגא ַׁשַעָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1809

 3.40       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 2 ָיִמים ֶלָהָבה ְׁשָרָגאֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1810

 4.20       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 3 ָיִמים ֶלָהָבה ְׁשָרָגא ַׁשַעָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1811

 5.40       ₪ ֵנר ַהְבָּדָלה ּדֹוַנג ֲעבֹוַדת ָיד אֹורֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1812

 10.00     ₪ ֵנרֹות ֵליל ַהֵּסֶדר 102 ְיִחידֹות ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1813

 6.70       ₪ ֵנר ָּתִמיד ֶׁשֶמן ַזִית 26 ָׁשעֹות ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1814



 14.70     ₪ ֵנר ַהְבָּדָלה ּדֹוַנג ָׁשטּוַח ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1815

 10.00     ₪ ְסִביבֹון קֹוְפָצִני ְמַנֵּגן ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1816

 6.00       ₪ ְסִביבֹון ַמְדִליק אֹור ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1817

 17.60     ₪ ַמֲחִזיק ֵנר 2 ְיִחידֹות ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1818

 3.10       ₪ ֵנרֹות ַׁשָּבת ִמְסַּפר 4 ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1819

 7.80       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 7 ָיִמים ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1820

 9.00       ₪ ֵנר ְנָׁשָמה 9 ָיִמים ֵנר ִמְצָוהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1821

 4.70       ₪ ֶעְרַּכת ַיְקֶנַהְז ְלַׁשָּבת ְוַחגֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1822

 6.10       ₪ ֵסט ַׁשָּמִׁשים 1 ְּפלּוס 7 ָּגדֹול ֵנרֹות ְצַפתֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1823

 7.80       ₪ ֵסט ַׁשָּמִׁשים 8 ְיִחידֹות 25 ַסמ ֵנרֹות ַהָּצפֹוןֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1824

 5.60       ₪ ֵנר ַׁשַעָוה 2 ַׁשָּמִׁשים ַרָּבִני ֵנרֹות ַהָּצפֹוןֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1825

 8.00       ₪ ַׁשְרִביט ַהְדָלָקה ֵנרֹות ְצַפת 15 ְיִחידֹות 25 ַסמֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1826

 3.50       ₪ ַּגְפרּוִרים ֲאֻרִּכים ְּכ 45 ְיִחידֹות ַהָּנֵמלֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1827

 2.40       ₪ ִמְּתַּקן ִלְנַיר ֶּדֶבק ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1828

 7.40       ₪ ֲחֻנִּכָּיה ְּפלּוס ּכֹוִסּיֹות ְזכּוִכית ְּפלּוס ּכֹוס ְלַׁשָּמׁשּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1829

 9.00       ₪ ֲחֻנִּכָּיה ְּפלּוס ּכֹוִסּיֹות ְזכּוִכית ַׁשְלֶהֶבתּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1830

 13.00     ₪ ֲחֻנִּכַּית ְּפַלְסִטיק ְּפלּוס ִצּנֹוִרּיֹות ְּפלּוס ְּפִתילֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1831

 4.70       ₪ ּכֹוִסּיֹות ְזכּוִכית ַלֲחֻנָּכה 9 ְיִחידֹות ְמנֹוָרהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1832

 1.40       ₪ ְּפִתיל ָצף 50 ְיִחידֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1833

 2.00       ₪ ְּפִתילֹות ְלִצּנֹוִרית ַהָּזָהב ְּפִתיִלַּיתּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1834

 4.00       ₪ ִצּנֹוִרית ַהָּזָהב ְּפִתיִלַּית ְּפלּוס ְּפִתילֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1835

 1.80       ₪ ְּפִתיל ָצף ְמֻתָּמן ְמנֹוָרה 48 ְיִחידֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1836

 33.40     ₪ ַלִּפידֹוִנים ֶעְרַּכת ֶׁשֶמן ַזִית ְּבכֹוִסּיֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1837

 3.80       ₪ ֲחֻנִּכָּיה ַּפח ְּפלּוס ַּגב ִליָלִדים ַׁשְלֶהֶבתּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1838

 34.70     ₪ ְּגִביַע אֹור ֶׁשֶמן ַזִית ַלָּמאֹור ַטֲעָמןּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1839

 39.00     ₪ ְּגִביַע אֹור ֶׁשֶמן ַזִית ַלָּמאֹור ְּבכֹוִסּיֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1840

 6.00       ₪ ּכֹוִסּיֹות ֲחֻנָּכה ְזכּוִכית 9 ְיִחידֹות ְּבֵסטּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1841

 6.00       ₪ ּכֹוִסּיֹות ֲחֻנָּכה ְזכּוִכית 9 ְיִחידֹות ַמְקסּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1842

 17.40     ₪ ִצּנֹוִרית ַהֶּפֶלא ְּפלּוס ְּפִתילֹות ִמְסַּפר 4ּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1843

 12.00     ₪ ִצּנֹוִרית ַהֶּפֶלא ְּפלּוס ְּפִתילֹות ֵּבינֹוִני ִמְסַּפר 2ּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1844

 10.70     ₪ ִצּנֹוִרית ַהֶּפֶלא ְּפלּוס ְּפִתילֹות ָקָטן ִמְסַּפר 1ּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1845

 2.70       ₪ ְּפִתילֹוִנים ָצף ְמֻׁשֶּׁשה 48 ְיִחידֹות עֹוֵדדּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1846

 3.80       ₪ ִצינִֹריֹות ּוְפִתילֹות 9 ְיִחידֹות ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1847

 24.00     ₪ ֲחֻנִּכָּיה אֹור ַהֶּפֶלא נֹוְזִלי ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1848

 33.40     ₪ ֵנרֹות ִחּמּום ֶׁשֶמן ַזִית 40 ְיִחידֹות ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1849



 2.70       ₪ ְּפִתיל ָצף ְמֻתָּמן ֵנר ִמְצָוה 50 ְיִחידֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1850

 2.60       ₪ ְּפִתיל ָצף ָעגֹל 50 ְיִחידֹות ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1851

 12.70     ₪ ֲחֻנִּכָּיה ְּפלּוס ּכֹוִסּיֹות ְּפלּוס ִצּנֹוִרית ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1852

 1.85       ₪ ְּפִתילֹות ִמּלּוי ַלִּצּנֹוִרית ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1853

 10.00     ₪ ַמֲעָמד ְלֵנרֹות ִחּמּום ֵנר ִמְצָוהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1854

 13.40     ₪ ִצּנֹוִרית ַהֶּפֶלא ְּפלּוס ְּפִתילֹות ִמְסַּפר 3ּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1855

 25.40     ₪ ִצּנֹוִרית ַהֶּפֶלא ִמְסַּפר 5ּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1856

 2.00       ₪ ְּפִתילֹות ֶצֶמר ֶּגֶפן ַׁשְלֶהֶבת 50 ְיִחידֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1857

 6.00       ₪ ַמַּגׁש ַלֲחֻנִּכָּיה ְמֻרָּבע ָּבֶזה ַמְדִליִקיןּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1858

 2.40       ₪ ְּפִתילֹות ֶצֶמר ֶּגֶפן ָארְֹך ַׁשְלֶהֶבת 50 ְיִחידֹותּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1859

 19.90     ₪ ַסנֹו ֵקיי 400ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1860

 20.20     ₪ ַסנֹו ֵקיי 300ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1861

 20.80     ₪ ַסנֹו ֵקיי 500ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1862

 16.40     ₪ ַסנֹו ֵקיי 600ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1863

 15.40     ₪ ַסנֹו ֵקיי 800 ִלְנָמִליםַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1864

 27.40     ₪ ַסנֹו ֵקיי 2000ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1865

 20.00     ₪ ַסנֹו ֵקיי ַרב קֹוֵטלַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1866

 18.20     ₪ ַסנֹו ֵקיי 300 ְּפלּוס ְל - 6 ֲחָדִׁשיםַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1867

 16.20     ₪ ֶרְיד קֹוֵטל ְמעֹוְפִפים 8 ָׁשעֹותַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1868

 28.00     ₪ ַסנֹו ֵקיי 333ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1869

 12.00     ₪ ֶמּגִ 'ק סּוֵּפר קֹוֵטל 500 ַמלַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1870

 8.20       ₪ ֶמּגִ 'ק ַּדי ִּתַּקן קֹוֵטל 300 ַמלַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1871

 9.80       ₪ ַסנֹו ֵקיי 400 ָקָטןַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1872

 29.20     ₪ ַסנֹו ֵקיי 4000ַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1873

 16.20     ₪ ֶרְיד ַמְקס ַמְׁשִמיד ִּתיָקִנים ּוְנַמִליםַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1874

 16.20     ₪ ֶרְיד ַמְקס ַמְׁשִמיד ְנָמִליםַּתְרִסיִסיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1875

 11.00     ₪ ַסנֹוַמט 30 ַטְבִלּיֹות ֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1876

 23.60     ₪ ַסנֹוַמט ַמְכִׁשיר ַחְׁשַמִּלי ְּפלּוס 30 ַטְבִלּיֹותֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1877

 16.00     ₪ ַסנֹו ַּדי ַּכּדּוִרית רֹוְלאֹוןֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1878

 16.70     ₪ ַסנֹו ַּדי ַּתְרִסיס 125 ָסָמקֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1879

 16.70     ₪ ַסנֹו ַּדי ַּכּדּוִרית רֹוְלאֹון ּג'ּוְנֵּגלֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1880

 13.80     ₪ ַסנֹוַמט ִמּלּוי נֹוְזִלי ְלַמְכִׁשיר ַחְׁשַמִּליֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1881

 17.10     ₪ ַסנֹו ַּדי ַּכּדּוִרית רֹוְלאֹון ְּפלּוס ָאלֹוֵוָרהֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1882

 17.30     ₪ ַסנֹו ַּדי ַּכּדּוִרית רֹוְלאֹון ַּתֲחִליב ֶיֶלדֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1883

 36.00     ₪ ַסנֹוַמט ַמְכִׁשיר ְסַמְרט ְּפלּוס ִמּלּוי 45 ֵלילֹותֶנֶגד ַיּתּוִׁשיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1884



 8.05       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵׂשָער ֻיְקָרִתית ָאִריְסטֹוְקָרטִמְבְרׁשֹות ְלַׁשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1885

 15.00     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵׂשָער ַמְסֵרק ִמְתַקֵּפל ּג'ּוִדיִמְבְרׁשֹות ְלַׁשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1886

 18.20     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ֵׂשָער ּגֹוִדיִמְבְרׁשֹות ְלַׁשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1887

 4.70       ₪ ַמְבִריק ַנֲעַלִים ָאִריְסטֹוְקָרטִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1888

 3.75       ₪ נֹוֵזל ְלַנֲעַלִים ָאִריְסטֹוְקָרט ָׁשחֹרִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1889

 5.10       ₪ ַּפְנֵטר נֹוֵזל ְלַנֲעַלִים ְקָלאִסיק ָׁשחֹרִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1890

 3.95       ₪ ִמְׁשָחה ַּפְנֵטר ְלַנֲעַלִים ְּפלּוס ְספֹוג 60 ַמלִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1891

 11.20     ₪ ַּפְנֵטר ִמְׁשָחה ְלַנֲעַלִים ְּפלּוס ְספֹוג 200 ְּגָרםִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1892

 4.10       ₪ ַּפְנֵטר ָספּוג ְלַנֲעַלִיםִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1893

 4.20       ₪ ַמְדֵּבקֹות ֲעֻגּלֹות 32 ַּדף ַטְנֵקסַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1894

 10.00     ₪ נֹוֵזל ְלַנֲעַלִים ָאִריְסטֹוְקָרט 3 ְּבַמֲאָרזִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1895

 6.90       ₪ ִמְׁשַחת ַנֲעַלִים ָאִריְסטֹוְקָרט ְׁשפֹוֶפֶרתִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1896

 7.90       ₪ ִמְׁשָחה אֹוִלָטה ְלַנֲעַלִים ְּפלּוס ְספֹוג 75 ַמלִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1897

 15.90     ₪ ִמְׁשָחה ְלַנֲעַלִים ָקָנָדה ְּפלּוס ְספֹוגִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1898

 4.35       ₪ ְקיּוי ִמְׁשַחת ַנֲעַלִים ָעגֹל ְּבַפח ָקָטןִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1899

 11.50     ₪ ְספֹוג ְלַנֲעַלִים ְקיּוי ֶאְקְסְּפֵרס ָׁשחֹרִמְׁשחֹות ַנֲעַלִיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1900

 9.20       ₪ ַמְּזַּכִרּיֹות זַֹהר 400 ַּדף ִנְדָּבק ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1901

 3.00       ₪ ַמֲעָטפֹות ָקְלוּו 25 ְיִחידֹות 114X162ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1902

 8.00       ₪ ֵנר ַהְבָּדָלה ּדֹוַנג ָטהֹור ְּדלּוְקס ְמנֹוָרהֵנרֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות1903

 1.80       ₪ ֶסֶרט ַמָּתָנה ֵּביָצה ָקְלוּו 3 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ּפּוִריםׁשֹונֹותׁשֹונֹות1904

 2.80       ₪ ּגּוִמּיֹות ִסּכֹות ֵׂשָער מֹרִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1905

 12.00     ₪ ּגּוִמּיֹות ֵׂשָער ּגֹוִדי ְללֹא ַמֶּתֶכתִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1906

 9.70       ₪ ִסּכֹות ְקִליְּפִסים ַלֵּׂשָער 6 ְיִחידֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1907

 11.40     ₪ ַמְסֵרק ָסִמיְך אֹוִלָטהִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1908

 12.60     ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 3 ִסּכֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1909

 19.70     ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 4 ִסּכֹות ַמֶּתֶכתִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1910

 10.60     ₪ ּגּוִמּיֹות ֵׂשָער ּגֹוִדי ְקַטּנֹות 250 ְיִחידֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1911

 17.70     ₪ ִסּכֹות ְּפַלְסִטיק ִצְבעֹוִני ּגֹוִדיִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1912

 10.60     ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 36 ּגּוִמּיֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1913

 10.60     ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 51 ּגּוִמּיֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1914

 14.00     ₪ ּגּוִמּיֹות ִסיִליקֹון ְסקֹוִניִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות1915

 7.00       ₪ ַסנֹו ַאְנִטי ָקָאֶלק ֵמִסיר ַאְבִנית נֹוֵזלֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1916

 16.00     ₪ ַסנֹו ַּדי נֹוֵזל ְּפלּוס ַמְׁשֵאָבה ּדֹוֶחה ַיּתּוִׁשיםֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1917

 10.00     ₪ ְׁשַרְפַרף ִמיִני ְקִליקֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1918

 11.40     ₪ ַמְסֵרק ָסִמיְך ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1919



 7.50       ₪ ַמד חֹם ַלֲחַדר ִׁשּוּוק ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1920

 12.30     ₪ ַמד חֹם ִּדיִגיָטִליֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1921

 3.20       ₪ קֵֹּצץ ִצָּפְרַנים ָּגדֹול ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1922

 2.20       ₪ קֵֹּצץ ִצָּפְרַנים ָקָטן ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1923

 5.40       ₪ קֵֹּצץ ִצָּפְרַנים ְּפלּוס ַמְחָסִנית ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1924

 16.20     ₪ ַאְרַּגז ִאְחסּון ְּפלּוס ַּגְלַּגִּלים ַאִּדיר 15ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1925

 18.00     ₪ ַאְרַּגז ִאְחסּון ַאִּדיר 20ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1926

 30.00     ₪ ַאְרַּגז ִאְחסּון ַאִּדיר 40ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1927

 41.00     ₪ ַאְרַּגז ִאְחסּון ַאִּדיר 60 ְּפלּוס ַּגְלַּגִּליםֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1928

 20.60     ₪ ַמד חֹם ִּדיִגיָטִלי ָמִהיר ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1929

 16.70     ₪ ָׁשִטיַח ָלַאְמַּבְטָיה נֹוָפרֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1930

 11.40     ₪ ַּפח ַאְׁשָּפה ְּפלּוס ִמְכֵּסה ִמְתַנְדֵנד ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1931

 12.70     ₪ ַסנֹו ִאיְנְסֶטָלטֹור 200 ְּגָרםֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1932

 16.20     ₪ ְׁשַרְפַרף ָּגדֹול ְקִליקֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1933

 132.00   ₪ ֶקֶרׁש ִּגהּוץ ְּפִריְמיּום 1122 ּגֹוְלד ַליְןֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1934

 24.00     ₪ ָׁשִטיַח ְּכִניָסה ְלֶדֶלת ֵּדקֹוָרִטיִבי ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1935

 18.00     ₪ ָׁשִטיַח ְּכִניָסה ְלֶדֶלת ֶּפְרֶפְקט 60/40ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1936

 18.00     ₪ ְקִליְּפס ָלֶעְגָלה ָּגדֹול ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1937

 13.00     ₪ קֹוָלב ֶּדֶלת 6 וָוִים ָקָראטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1938

 50.60     ₪ ִמְׁשָקל ָאָדם ִּדיִגיָטִלי ָקָראטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1939

 96.00     ₪ ְמַיֵּבׁש ְּכִביָסה ְּפַלְסִטיק ָּפאסֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1940

 7.20       ₪ קֹוָלב ַהְדָּבָקה ְלַמֶּגֶבת ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1941

 4.60       ₪ ּגּוִמי ְלַהְׁשָחָלה 10 ֶמֶטרֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1942

 3.20       ₪ ּגּוִמּיֹות ֵחן ְּבַׂשִּקית ִמְסַּפר 14ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1943

 19.80     ₪ ַמד חֹם ֶּגְליּום ֵאקֹולֹוִגי ְללֹא ַּכְסִּפיתֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1944

 24.00     ₪ ַמֲחִזיקּוִנים ָלֲעָגָלה זּוג ָאִריְסטֹוְקָרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1945

 17.60     ₪ ְׁשַרְפַרף ָעגֹל ָּגבֹוַּה ְסַטְרֶפְלְסטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1946

 8.20       ₪ סֹוֵגר ֲארֹונֹות 2 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1947

 7.60       ₪ סֹוֵגר ֲארֹונֹות ָקָטן 2 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1948

 8.20       ₪ סֹוֵגר ֲארֹונֹות ָּגדֹול 2 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1949

 7.70       ₪ ְקִליְּפס ִלְתִלָּיה 8 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1950

 8.80       ₪ ִמְתֵלה ָואקּום ָּגדֹול 2 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1951

 8.20       ₪ ִמְתֵלה ָואקּום ֵּבינֹוִני 3 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1952

 8.20       ₪ ִמְתֵלה ָואקּום ָקָטן 4 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1953

 6.30       ₪ ָמֵגן ֶׁשַקע 3 ְיִחידֹות קֹורֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1954



 50.00     ₪ ְמַיֵּבׁש ְּכִביָסה ִנירֹוְסָטה ָקָראטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1955

 12.00     ₪ קֹוָלב ֵעץ 3 ְיִחידֹות ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1956

 26.40     ₪ ִצּנֹור ַאְמַּבְטָיה 1 ָוֵחִצי ְמַטר ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1957

 24.00     ₪ ָׁשִטיַח ְּכִניָסה ְלֶדֶלת ֶּפְרֶפְקט 74 ַעל 45ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1958

 28.80     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ֶּפְרֶפְקט 120X37ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1959

 6.40       ₪ ַמֲחִזיק ְסקֹוְטׁש ָואקּום ָּגדֹול ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1960

 12.00     ₪ ְקִליְּפס ַמְגֵנִטי ִלְתִלָּיה 4 ְיִחידֹותֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1961

 24.00     ₪ ִמְּתַּקן ִלְתִלַּית ַמְטֲאֵטא ָואקּום ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1962

 21.00     ₪ וִילֹון ָלַאְמַּבְטָיה 180X180 נֹוָפרֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1963

 7.00       ₪ ַאְטֵבי ְּכִביָסה ִמְסּתֹוֵבב ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1964

 24.00     ₪ ָׁשִטיַח ָלַאְמַּבְטָיה ָקָראטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1965

 48.00     ₪ ַטָּבעֹות ְלַמִּפּיֹוִנים ָזָהב ְּפלּוס ַיֲהלֹום ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1966

 11.00     ₪ קֹוָלב ָחָצִאּיֹון ֵעץ 3 ְיִחידֹות ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1967

 8.50       ₪ קֹוֶלְבְקִטיָפה 3 ְיִחידֹות ָקָראטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1968

 36.00     ₪ ִצּנֹור ַאְמַּבְטָיה 1 ָוֵחִצי ְמַטר ְּפלּוס רֹאׁש ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1969

 30.00     ₪ ִצּנֹור ַאְמַּבְטָיה 2 ְמַטר ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1970

 18.00     ₪ רֹאׁש ִמְקַלַחת ָלַאְמַּבְטָיה ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1971

 9.20       ₪ ַׁשְרְׁשָראֹות זֹוֲהִרים ְלֻּסָּכה ֶמְטרֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1972

 8.40       ₪ קֹוָלב ֶּדֶּלת 5 וָוִים ֶּבן ַעִּמיֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1973

 24.50     ₪ ַמַּדף ִניָאָגָרה ֶּבן ַעִּמי ְּפַלְסטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1974

 20.00     ₪ ַמד חֹם ִּדיִגיָטִלי ָמִהיר ְוָגִמיׁש אֹוִלָטהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1975

 12.20     ₪ ַמד חֹם ִּדיִגיָטִלי ָמִהיר אֹוִלָטהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1976

 5.40       ₪ קֵֹּצץ ִצּפְֹרַנִים ְּפלּוס ַמְחָסִנית ְּפרֹו ְּביּוִטיֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1977

 2.20       ₪ קֵֹּצץ ִצּפְֹרַנִים ָקָטן ְּפרֹו ְּביּוִטיֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1978

 3.20       ₪ קֵֹּצץ ִצּפְֹרַנִים ָּגדֹול ְּפרֹו ְּביּוִטיֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1979

 12.60     ₪ ְׁשַרְפַרף סּוֵּפר ִעם ּגּוִמּיֹות ְסַטְרְפַלְסטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1980

 14.00     ₪ ִּכֵּסא ִעם ָיִדּיֹות ַלֶּיֶלד ְסַטְרֶפְלְסטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1981

 18.70     ₪ ַמָּדף ְיָרקֹות ְסַטְרְפַלְסטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1982

 13.40     ₪ ִמְתֵלה ָואקּום ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1983

 100.00   ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ָקָנָדה 140X55ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1984

 67.00     ₪ ִּכּסּוי ֶקֶרׁש ִּגהּוץ 3 ִׁשְכבֹות ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1985

 30.70     ₪ ְסֵטְיק ְלִנּקּוי ְלַמְגֵהץ ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1986

 57.50     ₪ ִּכּסּוי ֶקֶרׁש ִּגהּוץ 4 ִׁשְכבֹות ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1987

 3.60       ₪ ַסּבֹוִנָיה קֹורֹוֵנט עֹוַלם ַהַּבִיתֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1988

 9.50       ₪ ִמְתֵלה ְלַמֶּגֶבת ְרוִיֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1989



 11.30     ₪ ֲאִזּקֹוִנים 3.6 ִמִלי ֶמֶטר 100 ְיִחידֹותֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1990

 9.50       ₪ ַאְּמַגִּזית ִמּלּוי ַּגז ְלַמִּציתֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1991

 3.20       ₪ ְנָעִצים ְמֻצִּפים ָקָלוּוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1992

 3.60       ₪ קֹוָלב וָו ִלְתִלָּיה ִסיִליקֹוןֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1993

 35.00     ₪ ַנַעל ֶטְפלֹון ְלַמְגֵהץ ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1994

 15.70     ₪ ּתֹוְפָסן ִלְמַטֲאֵטא ּבֹוֵדד ָקָנָדהֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1995

 4.50       ₪ ַמֲחִזיק ְנַיר טֹוָאֵלט ְּפלּוס ְקִפיץ רֹוֶזְנְׁשֵטיןֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1996

 38.00     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ֶּפרֹוְפֶׁשְנ 140X50ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1997

 38.00     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ֵּבְיִסיק 140X50ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1998

 41.00     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ִסיְלֶבר 140X50ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות1999

 55.00     ₪ ִּכּסּוי ְלֶקֶרׁש ִּגהּוץ ַמְקס 140X50ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2000

 4.00       ₪ ַסּבֹוִנָיה ְּפַלְנרֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2001

 9.00       ₪ ַסּבֹוִנָיה ִנְצֶמֶדת ִניֵקל ְּפַלְנרֹוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2002

 29.30     ₪ ִאְרּגּוִנית ְקַטָּנה טֹוְנטֹון 4 ְמֵגרֹותֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2003

 28.20     ₪ ִאְרּגּוִנית ֵּבינֹוִנית טֹוְנטֹון 3 ְמֵגרֹותֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2004

 10.00     ₪ קֹוָלב ִליָלִדים ְפלֹוָרה 6 ְיִחידֹותֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2005

 153.00   ₪ ֶקֶרׁש ִּגהּוץ EGE 120X40ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2006

 101.00   ₪ ֶקֶרׁש ִּגהּוץ ִּדיַנֵּמק EGE 110X33ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2007

 22.80     ₪ ָׁשִטיַח ָלַאְמַּבְטָיה הֹום קֹוְמפֹוְרטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2008

 2.60       ₪ ִסּכֹות ִּבָּטחֹון ָקָלוּוֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2009

 49.00     ₪ ַמֵּקל קֵֹּצץ 200W ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2010

 52.00     ₪ ְמַעְרֵּבל ְיָדִני 200W ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2011

 112.00   ₪ ְמַאְוֵרר ְּתִלָּיה 18 ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2012

 42.00     ₪ ְּבֶלְנֵּדר ַמֵּקל ַסָּבן ֵקֵנִדימּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2013

 5.20       ₪ ְמַפֵּצל ָּכפּול 2 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2014

 84.00     ₪ ָּפְלָטה ְלִבּׁשּול ָיִחיד ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2015

 35.00     ₪ ְּבֶלְנֵּדר ַמֵּקל ְּפָלִטינּום ֵאֶלְקְטִריקמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2016

 60.00     ₪ ַמֵקל קֵֹּצץ ִנירֹוְסָטה ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2017

 81.00     ₪ ְּבֶלְנֵּדר ַמֵקל ְּפלּוס ּכֹוס ְמֻעָּצב ּגֹוְלְּדַליְןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2018

 81.00     ₪ ְּבֶלְנֵּדר ַמֵקל ְמֻעָּצב ְּפלּוס ּכֹוס ּגֹוְלְּדַליְןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2019

 203.00   ₪ ִמיְקרֹוַגל ֵמָכִני ּגֹוְלְּדַליְןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2020

 1.70       ₪ סֹוְללֹות ָסְמקּו AA X 4מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2021

 1.70       ₪ סֹוְללֹות ָסְמקּו AAA X 4מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2022

 7.00       ₪ ְמַפֵּצל 3 ְׁשָקִעים ִלְתַׁשֵּמלמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2023

 24.00     ₪ ְמַפֵּצל 2 ְּתָקִעים ְלַחְׁשַמל ָסאקֹומּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2024



 12.70     ₪ נּוַרת ִנְּסקּו 17W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2025

 13.20     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר 4 ְׁשָקִעים ִסִּמיקּוםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2026

 13.20     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר 5 ְׁשָקִעים ִסִּמיקּוםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2027

 18.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 3 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2028

 18.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 4 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2029

 18.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 5 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2030

 14.40     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 2 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 1 ֶׁשַקעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2031

 19.20     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 3 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 1 ֶׁשַקעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2032

 23.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 4 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 1 ֶׁשַקעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2033

 28.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 5 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 1 ֶׁשַקעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2034

 29.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 3 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 3 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2035

 29.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 3 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 4 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2036

 29.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 3 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 5 ְׁשָקִעיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2037

 72.00     ₪ ַמְגֵהץ ֵאִדים ְקֵרִמי יּוְנַדאי 2800מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2038

 7.50       ₪ נּוַרת ֵסִמקֹום 10W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2039

 13.00     ₪ ֶּכֶבל ַמֲאִריְך 1 ֶמֶטר ֵסִמקֹום 1 ֶׁשַקעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2040

 13.50     ₪ ְמנֹוַרת ַלְיָלה ְּפלּוס ַמְפֵסק סֹולמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2041

 8.90       ₪ סֹוְללֹות ּדּוָרֶסל AA X 4 ִּדיְּפלֹוָמטמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2042

 8.70       ₪ סֹוְללֹות ּדּוָרֶסל AAA X 4 ִּדיְּפלֹוָמטמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2043

 18.40     ₪ סֹוְללֹות ּדּוָרֶסל C X 2 ִּדיְּפלֹוָמטמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2044

 20.00     ₪ סֹוְללֹות ּדּוָרֶסל D X 2 ִּדיְּפלֹוָמטמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2045

 19.80     ₪ סֹוְלַלת ּדּוָרֶסל 9 וֹוְלט ִּדיְּפלֹוָמטמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2046

 52.00     ₪ ְׁשעֹון ַׁשָּבת ִּדיִגיָטִלי אֹוֵמָגה 7/24מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2047

 10.00     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 10W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2048

 8.80       ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 7W ֵלד ָלָבן E27מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2049

 8.80       ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 7W ֵלד ָלָבן E14מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2050

 8.80       ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 5W ֵלד ָלָבן E27מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2051

 8.80       ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 5W ֵלד ָלָבן E14מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2052

 8.00       ₪ נּוַרת אֹוֵמָגה 10W ֵלד ָלָבן ִמְבָצעמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2053

 16.00     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 9W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2054

 17.60     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 12W ֵלד ָלָבן E14מּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2055

 16.00     ₪ ְׁשעֹון ַׁשָּבת ָרִגיל אֹוֵמָגהמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2056

 20.50     ₪ ְׁשעֹון ַׁשָּבת ָרִגיל אֹוֵמָגה ְּפלּוס ְמחֹוִגיםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2057

 19.20     ₪ נֹוָרה סֹול 35W ְסִּפיְרל E27 ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2058

 14.50     ₪ ְׁשעֹון ַׁשָּבת ַטְיֵמר אֹוֵמָגהמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2059



 45.60     ₪ ְׁשעֹון ַׁשָּבת ַטְיֵמר ְלַמְזַגן אֹוֵמָגהמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2060

 15.00     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 15W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2061

 15.00     ₪ נּוַרת ַאְּפ ָאס ַאל 13 ָוֵחִציW ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2062

 17.80     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 17W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2063

 27.00     ₪ נּוַרת ַאְּפ ֵאס ַאל 22W ֵלד ָלָבןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹותׁשֹונֹות2064

 7.80       ₪ קֹוָלִבים 10 ְיִחידֹות ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןׁשֹונֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות2065

 6.40       ₪ ַמְחִזיק ַמְפְּתחֹות ַלֲחגֹוָרה ָקְלוּוׁשֹונֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות2066

 10.60     ₪ ַּדְפֶּדֶפת 40 ַּדף 10 ְיִחידֹות A5ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2067

 7.00       ₪ ַמֶחֶּבֶרת ְּכִריָכה חּוָמה 40 ַּדף 10 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2068

 18.30     ₪ ַּדְפֶּדֶפת 40 ַּדף 10 ְיִחידֹות A4ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2069

 0.10       ₪ ִּתיק אֹו ַקְלָמר ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2070

 4.20       ₪ ֶסֶרט ַהְדָּבָקה ָרָחבַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2071

 1.50       ₪ ֵסט ַהְנָּדָסה ָקָטן קֹוְמּבֹוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2072

 6.30       ₪ ֶעְפרֹון ְׁשִּפיץ סּוֵּפר ְּגִריּפ 3 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2073

 2.30       ₪ לֹוְרד ַהְדָּגָׁשה ְׁשַנְיֶּדרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2074

 1.20       ₪ ִּתיק ָּגִמיׁש ֵחִצי ָׁשקּוף ּפֹוְליֹוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2075

 6.80       ₪ ֵנר ְלֶדֶבק ַחם 5 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2076

 4.20       ₪ ַמְדֵּבקֹות ֲעֻגּלֹות 32 ַּדף ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2077

 1.70       ₪ ִטיֶּפְקס ַּבְקּבּוק ָקָלאס אֹוִפיס 20 ָמלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2078

 2.50       ₪ ִמְסָּפַרִים ָיִדית ְׁשחָֹרה ָקָלאס אֹוִפיסַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2079

 1.00       ₪ ִמְסָּפַרִים ְקַטּנֹות ָקָלאס ָקְלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2080

 2.50       ₪ ִמְסָּפַרִים ִמְׂשַרִדי ָקָלאס אֹוִפיס ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2081

 3.00       ₪ ְּבלֹוק ָצהֹב ְקַלְסִריָקה 50 ַּדף A4ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2082

 7.00       ₪ ַנְילֹון ְלִּמְסָמִכים ּפֹוְליֹו 50 ְקַלְסִריקַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2083

 1.30       ₪ ֶּדֶבק ָּפאֹוֶאְרַגלֹו 1 ְיִחיָדה ִליֵדרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2084

 3.70       ₪ ְּבלֹוק ִצּיּור ֶרַבע ִּגָּליֹון ָקְלוּו 240 ְּגָרםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2085

 4.70       ₪ ֵסלֹוֵטְיּפ ְׁשלְֹׁשת ֶרְבֵעי 8 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2086

 3.40       ₪ ֶּדֶבק ְׂשָפתֹון נֹוְזִלי 20 ְּגָרם זּוג ָקְלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2087

 4.20       ₪ ֵסלֹוֵטְיּפ ָרָחב ָקְלוּו ָׁשקּוף אֹו חֹםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2088

 4.40       ₪ ִמְסִקין ֵטְיּפ 2 ָקְלוּו (ְנָיר)ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2089

 8.90       ₪ ִצְבֵעי ַּפְסֵטל ַאָּסְטָרא 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2090

 2.80       ₪ ֶּדֶבק ַמָּגע ְׁשפֹוֶפֶרת 50 ָסָמקַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2091

 10.20     ₪ ֶּדֶבק נֹוֵזל ִּביג ַרב ַּתְכִליִתי 100 ַמלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2092

 7.70       ₪ ֶעְפרֹונֹות ּוָמַחק ֵזִפיר 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2093

 18.30     ₪ ַּדְפֶּדֶפת 40 ַּדף 10 ְיִחידֹות A4 ֶחְׁשּבֹוןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2094



 7.00       ₪ לּוַח ִּכיס ְׁשבּוִעי ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2095

 7.80       ₪ לּוַח ִּכיס ּדּו יֹוִמי ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2096

 8.50       ₪ ֶׁשַעּתּון לּוַח ִּכיס ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2097

 8.50       ₪ יֹוַמן ַרֲאיֹונֹות ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2098

 12.70     ₪ לּוַח ִקיר ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2099

 4.80       ₪ חֹוֶבֶרת ְצִביָעה ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2100

 8.50       ₪ לּוַח ָזִמין ת ש ע ח ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2101

 10.00     ₪ יֹוַמן ִמְׂשַרִדי ָרִמיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2102

 1.60       ₪ ִמְסָּפַרִים ָיִדית ְּפַלְסִטיק ְקַטּנֹות ַסְרֵּגלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2103

 4.80       ₪ ָּבלֹוִנים 20 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2104

 1.40       ₪ ֵעִטים ְקִריְסָטל ִצְבעֹוִני 5 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2105

 12.00     ₪ ְרצּועֹות ִקּׁשּוט ְנָיר נֹוֵצץ ָּגַלְקִסיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2106

 1.00       ₪ ִּפְנָקס קֹוֲהנֹור ִמְסַּפר 2 50 ַּדףַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2107

 0.70       ₪ ַסְרֵּגל ַמֶּתֶכת 15 ַסמַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2108

 29.50     ₪ ֶאְקָּדח ְלֶדֶבק ַחםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2109

 6.90       ₪ ִּפְנָקס ּתֵֹאם ֵסט ֲעִפיפֹוןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2110

 5.50       ₪ ְנַיר ֲעִטיָפה ֲעִפיפֹון 2 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2111

 14.00     ₪ ַקְלָמר ֲעִפיפֹון ֶּדֶגם נֹוף ְוִצּפֹוִריםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2112

 4.00       ₪ יֹוַמן ַמֲעֶרֶכת ָׁשעֹות ֲעִפיפֹוןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2113

 19.50     ₪ ַקְלָמר ֲעִפיפֹון ֶּדֶגם ְסקֹוִטיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2114

 6.30       ₪ ְּפַלְסַטִליָנה ְּפלּוס ַמַערֹוְך ְּפלּוס ַׁשְּבלֹוָנה ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2115

 0.70       ₪ ִּפְנָקס ֶאְקְסְטָרא אֹוִפיס ִמְסַּפר 1 50 ַּדףַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2116

 1.30       ₪ ִּפְנָקס ֶאְקְסְטָרא אֹוִפיס ִמְסַּפר 3 50 ַּדףַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2117

 17.00     ₪ ַמְחֵׁשב ִזירֹו ֻׁשְלָחִני 928ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2118

 4.90       ₪ ֶמַּנֵקב ְנָיר ִאיִׁשי אּוִניֶבְרִסיָטה ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2119

 5.00       ₪ ֶּדֶבק נֹוֵזל ִּביג ַרב ַּתְכִליִתי 50 ַמלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2120

 6.40       ₪ ַאְבַקת נֹוְצִצים 4 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2121

 21.00     ₪ ֶאְקָּדח ְלֶדֶבק ַחם 40 ּוָואטַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2122

 2.90       ₪ ִסּכֹות ִלְמַהֵּדק אֹוִפיס 5000 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2123

 7.80       ₪ ֵסלֹוֵטְיּפ ָרָחב ֶּפְרֶפְקט ָׁשקּוף אֹו חֹםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2124

 2.80       ₪ ְמַחֵּדד ָחָלק 4 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2125

 5.00       ₪ ִסּכֹות ָסְבָתא מּורַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2126

 4.80       ₪ ְקָלֵסר אֹוְקָטב ַמַּפל ֶמְטרֹוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2127

 2.10       ₪ ְנָיר ֵממֹו ָחבילה ִמּלּויַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2128

 5.60       ₪ ְנָיר ֵממֹו ְּפלּוס ִמְּתַּקןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2129



 6.90       ₪ ְּבלֹוק ְּכִתיָבה ְמֻקָּׁשט ְסָטנּוְּפְלְסט 3/4ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2130

 3.40       ₪ ִּפְנָקס ְמֻקָּׁשט ָקָטן ַסְטנֹוֶּפְלְסטַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2131

 5.40       ₪ ִּפְנָקס ְמֻקָּׁשט ֵּבינֹוִני ַסְטנֹוֶפְלַסטַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2132

 7.00       ₪ ַנְילֹון ִמְסָמִכים ּפֹוְליֹו 50 ְיִחידֹות 45 ַמְיקַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2133

 4.90       ₪ ַמְדֵּבקֹות ַפאְנָטה 32 ִּגְליֹונֹות ִלְבנֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2134

 9.20       ₪ טּוִׁשים אֹוֵמָגה ָעִבים 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2135

 5.00       ₪ טּוִׁשים אֹוֵמָגה ַּדִּקים 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2136

 10.00     ₪ ִצְבֵעי ּגּוָאׁש אֹוֵמָגה 7 ְיִחידֹות ַנְצַנִּציםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2137

 9.00       ₪ טּוִׁשים אֹוֵמָגה ָעִבים זֹוֲהִרים 8 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2138

 2.40       ₪ ְּפַלְסֵטִליָנה אֹוֵמָגה 8 ְצָבִעים 150 ְּגָרםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2139

 11.40     ₪ ֶעְפרֹונֹות ַׁשֲעָוה אֹוֵמָגה 10 ְיִחידֹות ָעִביםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2140

 9.20       ₪ טּוִׁשים ּדּו ְצָדִדי אֹוֵמָגה 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2141

 4.90       ₪ ִצְבֵעי ַמִים אֹוֵמָגה 12ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2142

 6.10       ₪ ִצְבֵעי ַּפְסֵטל ֶׁשֶמן ַּפְנָּדה אֹוֵמָגה 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2143

 2.20       ₪ ֶּדֶבק ְּפַלְסִטי 120 ְּגָרם אֹוֵמָגהַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2144

 6.90       ₪ ֶּדֶבק ְּפַלְסִטי 500 ְּגָרם אֹוֵמָגהַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2145

 9.20       ₪ ִצְבֵעי ַּפְסֵטל ֵּבק 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2146

 15.00     ₪ ִצְבֵעי ַּפְסֵטל ֵּבק 18 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2147

 2.30       ₪ לֹוְרד ַזְרָחן ְׁשַנְיֶּדר ָּכחֹולַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2148

 2.30       ₪ לֹוְרד ַזְרָחן ְׁשַנְיֶּדר ָירֹקַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2149

 2.30       ₪ לֹוְרד ַזְרָחן ְׁשַנְיֶּדר ָורֹדַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2150

 8.50       ₪ לֹוְרד ַזְרָחן ְׁשַנְיֶּדר 4 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2151

 5.10       ₪ ְמַחֵּדד גֶ 'ִני ַמֶּתֶכת 4 ְיִחידֹות ְּבַבִּליְסָטרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2152

 6.80       ₪ ֶעְפרֹונֹות ּוָמַחק ֶׁשֶּטְדֶלר 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2153

 8.20       ₪ ִעָּפרֹון ִצְבעֹוִני נֹוִריס ֶׁשֶּטְדֶלר 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2154

 5.60       ₪ ַמַחִּקים ְלָבִנים ֶׁשֶּטְדֶלר 10 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2155

 3.40       ₪ ִצְבֵעי ֵעץ ֲאֻרִּכים 12 ְיִחידֹות OLEGNAַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2156

 1.80       ₪ עֹוֶפֶרת ְלִעָּפרֹון ְׁשִּפיץ 3 ְיִחידֹות ִמיְקרֹוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2157

 7.80       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט C4 ָׁשחֹרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2158

 7.80       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט C4 ָסגֹלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2159

 7.80       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט C4 ְּתֵכֶלתַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2160

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָׁשחֹרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2161

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָאדֹםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2162

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָּכחֹולַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2163

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָירֹק ָּבִהירַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2164



 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָצהֹבַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2165

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ְּתֵכֶלתַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2166

 3.60       ₪ ֵעט ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפ ָירֹקַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2167

 7.00       ₪ לֹוְרד ִטיֶּפְקס יֹוִניַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2168

 4.50       ₪ לֹוְרד ַאְרְטֵליְן 70 ָׁשחֹרַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2169

 5.80       ₪ ֵעט זַֹהר ַהְיַלְיֶטר 6 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2170

 4.80       ₪ ֵצלֹוֵטְיּפ 8 ְיִחידֹות מּוִניְקסַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2171

 4.20       ₪ ֶּדֶבק ְסִטיק ַמְקִסי ְּגלּו 3 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2172

 7.00       ₪ ְמַהֵּדק ִסּכֹות יּוָנא 207ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2173

 2.80       ₪ ְמַחֵּדד ֵאיכּוִתי ָקְלוּו 4 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2174

 6.40       ₪ ַקְלָמר 2 ִּכיִסים ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2175

 6.20       ₪ לֹוְרד ְללּוַח ָמִחיק ְלַאְנטֹו 4 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2176

 4.50       ₪ טּוׁש 10 ְיִחידֹות ּדּו ְצָדִדי BBXַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2177

 6.30       ₪ טּוׁש 12 ְיִחידֹות ַּגְמּבֹו ִסיִניַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2178

 1.70       ₪ ִסּכֹות ִלְמַהֵּדק יֹוָנה 3 ְיִחידֹות ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2179

 13.40     ₪ ַמְחֵׁשב ַמָּדִעי ָקִנקֹו 350MSַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2180

 1.60       ₪ ַאְלּבֹום ְּתמּונֹות 36 ִּכיִסים ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2181

 5.40       ₪ ַנְילֹון ְלִּמְסָמִכים 50 ְיִחידֹות A5 ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2182

 5.50       ₪ ֵעט ּגֶ 'ל 3 ְיִחידֹות ַטְּנפּון ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2183

 5.50       ₪ ֵעט ַלְחָצן 3 ְיִחידֹות ַטְּנפּוןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2184

 3.40       ₪ ֵעט ַטְּנפּון ַלְחָצן 3 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2185

 2.50       ₪ ִמְסָּפַרִים ִהְנִגיְנג ָיִדית ּגּוִמי ָקָטןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2186

 4.60       ₪ טּוׁש זַֹהר ָרָחב 4 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2187

 6.80       ₪ ֶּדֶבק ַחם 5 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2188

 4.50       ₪ ִמְסָּפַרִים 6 ָוֵחִצי ָיִדית ּגּוִמי ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2189

 3.10       ₪ ְמַחְּזֵקי חִֹרים ָלִניר ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2190

 1.80       ₪ ַמְדֵּבקֹות ָׁשם ַּתְלִמיד 10 ַּדף ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2191

 2.10       ₪ לֹוְרד ִטיֶּפְקס ִסיִניַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2192

 2.50       ₪ ִמְסָּפַרִים ְקַטּנֹות ָקָלוּו פנהאַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2193

 4.20       ₪ ִסיָמִנּיֹות ִּדְגלֹוִנים 5 ְצָבִעיםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2194

 5.00       ₪ ִצְבֵעי ַּפְסֵטל 12 ְיִחידֹות קֹולֹור ָּפֶפסַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2195

 4.20       ₪ לֹוְרד ִטיֶּפְקס ְּפלּוס ִטיֶּפְקס נֹוְזִלי ִאַּגלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2196

 19.70     ₪ ַמְנעּול ְלאֹוַפַּנִים ְּפלּוס ִמֶּפַתח ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2197

 1.80       ₪ ַמְדֵּבקֹות ֲעֻגּלֹות ִצְבעֹוִני 10 ַּדף ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2198

 11.20     ₪ ֵעט ַּגל 8 ְיִחידֹות ָהלֹו קֹולֹורַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2199



 10.00     ₪ ַמְחֵׁשב ֵאֶלְקְטרֹוִני KK 268Aַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2200

 0.80       ₪ ַסְרֵּגל ַמֶּתֶכת 15 ַסמ ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2201

 5.60       ₪ טּוׁש ְללּוַח ָרָחב 4 ְיִחידֹות ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2202

 3.50       ₪ ִעָּפרֹון ָירֹוק ָּגִמיׁש 12 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2203

 4.30       ₪ ִּדיְסֶּפְנֶסר ְלִניָיר ֶּדֶבק ָקָטן ַסְנָמהַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2204

 5.30       ₪ ֵעט נֹוֵצץ 6 ְיִחידֹות ְּבַקְלָמר ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2205

 10.60     ₪ ֵעט נֹוֵצץ 12 ְיִחידֹות ְּבַקְלָמר ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2206

 2.30       ₪ ֶעְפרֹון ְׁשִּפיץ סּוֵּפר ְּגִריּפ האויועַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2207

 4.50       ₪ ַמְחֵׁשב ֵאֶלְקְטרֹוִני KK402 ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2208

 2.80       ₪ ַסִּכין ִחּתּוְך ַיָּפִני ָרָחב ַהֵּיַאְקִסיןַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2209

 9.00       ₪ ֵעט ַפיְן ַליְן ַמְרֵקר 10 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2210

 1.70       ₪ ִסּכֹות ִלְמַהֵּדק ִמְסַּפר 10 3 ְיִחידֹות YONEַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2211

 2.80       ₪ ַסִּכין ִחּתּוְך ָרָחב ַיָּפִני ֵאיכּוִתיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2212

 17.60     ₪ ְנָיר ְלַמְדֶּפֶסת A4 קֹוִּפי ַרְיטַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2213

 4.50       ₪ ַמְחֵׁשב סֹוְלָלה KK402ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2214

 7.00       ₪ ַקְלָמר ַצר ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2215

 4.90       ₪ ַקְלָמר ְּדמּוי עֹור ָקָלוּוַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2216

 3.80       ₪ ִמְסָּפַרִים 8 ָיִדית ּגּוִמי ְּפִריְנסַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2217

 13.00     ₪ טּוׁש גַ 'ְמּבֹו ֵּגאּוטֹו 12 ְיִחידֹות ָעִביםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2218

 7.50       ₪ טּוׁש גַ 'ְמּבֹו ַקְריֹוָקה 6 ְיִחידֹות ָעִביםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2219

 14.90     ₪ טּוׁש גַ 'ְמּבֹו ַקְריֹוָקה 12 ְיִחידֹות ָעִביםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2220

 6.20       ₪ טּוׁש גַ 'ְמּבֹו וִי ַקְריֹוָקה 12 ְיִחידֹות ַּדִּקיםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2221

 12.60     ₪ לֹוְרד ּדּו ְצָדִדי ַקְריֹוָקה 10 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2222

 5.50       ₪ ְנָיר ֲעִטיָפה 2 ִּגְליֹונֹות ָקָלוּו ִאיַטְלִקיַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2223

 2.10       ₪ ְנָיר ֵממֹו ֲחִביַלת ִמּלּויַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2224

 2.90       ₪ ֶּדֶבק ְסִטיק ָאמֹס 22 ְּגָרםַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2225

 6.90       ₪ ֶמַּנֵקב ֶקְנּגּורּו DP480ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2226

 4.00       ₪ ְמַהֵּדק ִסּכֹות ָקִנָּגרֹו 10ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2227

 9.20       ₪ ְמַהֵּדק ִסּכֹות 26/6 ֶקְנּגּורּו 45ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2228

 9.60       ₪ ָּבלֹוִנים 50 ְיִחידֹות ִׂשְמָחהַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2229

 6.40       ₪ ָּבֵצק ִּבְגִביַע אֹוֵמָגהַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2230

 1.20       ₪ ּבּועֹות ַסּבֹון ִּבְפַלְסִטיקַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2231

 2.10       ₪ ָחֵמׁש ֲאָבִנים ְּבלּוַח ָקְלוּוַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2232

 5.60       ₪ ֶחֶבל ְקִפיָצה ְּפלּוס ָמָּנה ָקָלוּוַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2233

 7.80       ₪ ַמְנעּול ְלאֹוַפַּנִיםַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2234



 40.00     ₪ חֹוֶתֶמת ְלַהְרָּכָבה ַעְצִמיתַצֲעצּוִעיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2235

 30.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ּגֹוְלף 309ְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2236

 42.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ּגֹוְלף 610 ַׁשָּבתְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2237

 48.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ִּדיִגיָטִלי ָּגדֹולְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2238

 48.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ּגֹוְלף ָּגדֹול 870ְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2239

 66.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר רֹוֵטטְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2240

 20.40     ₪ ְׁשעֹון ִקיר ִצְבעֹוִני ּגֹוְלףְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2241

 4.40       ₪ ֶעְפרֹון ְׁשִּפיץ ַּפְילֹוט סּוֵּפר ְּגִריּפַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2242

 4.60       ₪ עֹוֶפֶרת ְלִעָּפרֹון ְׁשִּפיץ ַּפְילֹוט 3 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2243

 3.00       ₪ ְּפִתילֹות ַהֶּפֶלא ְלַׁשָּבת ַוֲחֻנָּכהּכֹוִסּיֹות ּוְפִתילֹותׁשֹונֹותׁשֹונֹות2244

 10.00     ₪ ִצְבֵעי ּגּוָאׁש אֹוֵמָגה 7 ְיִחידֹותַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִּתיִקיםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2245

 17.70     ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 52 ּגּוִמּיֹותִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות2246

 8.50       ₪ ִקּׁשּוֵטי ֵׂשָער ּגֹוִדי 60 ִסּכֹות רֹאׁשִקׁשּוֵטי ֵׂשַערׁשֹונֹותׁשֹונֹות2247

 12.00     ₪ ֻקְפָסא ְלִטיְׁשיּו ֶּפְרֶפְקטֲאִביָזִרים ַלַּבִיתׁשֹונֹותׁשֹונֹות2248

 54.00     ₪ ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ּגֹוְלף ֵמָכִניְׁשעֹוִניםׁשֹונֹותׁשֹונֹות2249

 9.20       ₪ ֶהִּפי ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ְמֻרָּכז 1 ִליֶטרֲאֵחִריםְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2250

 13.10     ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ָלָבן 4 ִליֶטרסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2251

 13.10     ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסְנֵׁשיְן 4 ִליֶטרסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2252

 13.10     ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ָורֹד 4 ִליֶטרסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2253

 13.10     ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ְּתֵכֶלת 4 ִליֶטרסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2254

 13.10     ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה 4 ִליֶטרסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2255

 8.20       ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ְמֻרָּכז ָטאצ' 1 ִליֶטרֶמּגִ 'ק ָטאצ'ְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2256

 8.20       ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ְמֻרָּכז ֶמּגִ 'ק 1 ִליֶטרֶמּגִ 'ק ָטאצ'ְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2257

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ַמְקִסיָמהַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2258

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ֶטַבעַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2259

 9.00       ₪ ֶמּגִ 'ק נֹוֵזל ְלִנּקּוי ְרָצפֹות 2 ִליֶטרַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2260

 9.10       ₪ סֹוד ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ְמֻרָּכז 900 ַמלסֹודְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2261

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ָלָבןַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2262

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ָירֹקַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2263

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ָורֹדַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2264

 16.20     ₪ ַּבִּדין ֵּבּיִּבי 2 ִליֶטרַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2265

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ָצהֹבַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2266

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ָּכחֹולַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2267

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ַיֲעַרת ְּדַבׁשַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2268

 22.60     ₪ ַּבִּדין 4 ִליֶטר ֵריַח ָאִביב ְמַרֲעֵנןַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2269



 13.30     ₪ ַּבִּדין ֶּדִפי ְמַיֵּבׁש 40 ְיִחידֹות ָורֹדַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2270

 13.30     ₪ ַּבִּדין ֶּדִפי ְמַיֵּבׁש 40 ְיִחידֹות ָּכחֹולַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2271

 13.30     ₪ ַּבִּדין ַּתְרִסיס ְלְּמַיֵּבׁש ָּכחֹולַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2272

 13.30     ₪ ַּבִּדין ַּתְרִסיס ְלְּמַיֵּבׁש ָורֹדַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2273

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ָּכחֹולַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2274

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ַסְחָלִביםַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2275

 13.30     ₪ ַּבִּדין ַּתְרִסיס ְלְּמַיֵּבׁש ֵּבּיִּביַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2276

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ִּפְרֵחי ָאִביבַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2277

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ָיִקיְנטֹוןַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2278

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ֶאְקְסְטָרא ָלֶבְנֵּדרַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2279

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ֵּבּיִּביַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2280

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ֶצֱאָרםַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2281

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ַּגְלמֹורַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2282

 18.00     ₪ ַּבִּדין ְמֻרָּכז 960 ַמל ַאְלֶּגְנטַּבִדיןְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2283

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ִּביֹו ָלָבןַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2284

 14.30     ₪ ַסנֹו ַמְקִסיָמה ְלְּמַיֵּבׁש ְמַרֵּכְך ּוְמַבֵּׂשםַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2285

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ְפֶרׁשַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2286

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ּווַיְיט ַמְסקַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2287

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר קֹולַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2288

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ְיִחידֹותַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2289

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ַמְסקַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2290

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ֵסְנסַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2291

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר אּולַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2292

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ָלֶבְנֵּדרַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2293

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ְּגָרם ֵנֶטלַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2294

 9.00       ₪ ֶמּגִ 'ק נֹוֵזל ִנּקּוי ְרָצפֹות 2 ִליֶטרַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2295

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ְּבלּוַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2296

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר סֹופַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2297

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ַּגְנֵטלַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2298

 13.70     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו ְמֻרָּכז 1 ִליֶטר ְּפלֹוָרלַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2299

 19.90     ₪ ְמַרֵּכְך ְּכִביָסה ַסנֹו 4 ִליֶטר ְּפלֹוָרלַסנֹוְמַרְּכֵכי ְּכִביָסהׁשֹונֹות2300

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ּוָבָצל 65 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2301

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ִּפיֶרה ְּפלּוס ְיָרקֹות 55 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2302

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּפְסָטה ֻמוְקֶרֶמת 55 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2303

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה קּוְסקּוס ְּפלּוס ְיָרקֹות 55 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2304



 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ְסָּפֵגִטי 65 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2305

 18.20     ₪ ָמָרק עֹוף ֲאִמיִּתי אֹוֶסם 400 ְּגַרם ְּבֵמיָכלַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2306

 20.80     ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות אֹוֶסם 400 ְּגַרם ְּבֵמיָכלַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2307

 20.70     ₪ ָמָרק ָּבָצל אֹוֶסם 400 ְּגַרם ְּבֵמיָכלַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2308

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּפְסָטה ַעְגָבִנּיֹות 62 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2309

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּפְסָטה ְּברֹוֶטב ִּפיָצה אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2310

 11.60     ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף 1 ִקילֹו ְּגַרם ְּבַׂשִּקית אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2311

 14.60     ₪ ָמָרק ַזְך 400 ְּגַרם אֹוֶסם ְרִכיִבים ִטְבִעִּייםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2312

 13.00     ₪ ָמָרק ְּבַטַעם עֹוף ָעִדיף ַזְך אֹוֶסם 400 ְּגַרםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2313

 3.90       ₪ ָמָרק ָנֵמס ֲאפּוָנה אֹוֶסם זּוגַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2314

 12.70     ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות אֹוֶסם 220 ְּגַרם ְּבֵמיָכלַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2315

 12.70     ₪ ָמָרק ָּבָצל אֹוֶסם 220 ְּגַרם ְּבֵמיָכלַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2316

 3.90       ₪ ָמָרק ָנֵמס ַעְגָבִנּיֹות ְּפלּוס ְקרּוטֹוִנים אֹוֶסם זּוגַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2317

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה קּוְסקּוס ְּפלּוס ֲעָדִׁשים 84 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2318

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה קּוְסקּוס ַעְגָבִנּיֹות אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2319

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּפְסָטה ִּפְטִרּיֹות 64 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2320

 6.20       ₪ ָמָנה ַחָּמה ַּפְסָטה ַעְגָבִנּיֹות 66 ְּגַרם אֹוֶסםַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2321

 3.90       ₪ ָמָרק ָנֵמס ַעְגָבִנּיֹות ִּפיַקְנִטי אֹוֶסם זּוגַמַרֵקי אֶֹסםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2322

 8.60       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים ִעם ְיָרקֹות אֹוֶסםַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2323

 8.60       ₪ ַּפְסָטה ְּברֹוֶטב ִּפְטִרּיֹות ֻמוְקָרם אֹוֶסםַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2324

 8.60       ₪ אֹוֶרז ְּבִסְגנֹון ְסָפַרִּדי אֹוֶסםַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2325

 3.35       ₪ ָמָנה ַחָּמה ֲארּוָחה ְּבצִ 'יק קּוְסקּוס ְיָרקֹותַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2326

 3.35       ₪ ָמָנה ַחָּמה ֲארּוָחה ְּבצִ 'יק ִּפיֶרה ְּפלּוס ָּבָצלַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2327

 3.35       ₪ ָמָנה ַחָּמה ֲארּוָחה ְּבצִ 'יק ִּפיֶרה ְּפלּוס ִּפְטִרּיֹותַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2328

 8.60       ₪ אֹוֶרז ִעם ִאיְטִרּיֹות וִיָרקֹות אֹוֶסםַּתְבִׁשיִליםְמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2329

 31.60     ₪ ֶּפְּפִסי קֹוָלה 6 ַּבְקּבּוִקים ַמֲאָרז 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2330

 5.30       ₪ ֶּפְּפִסי קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2331

 5.30       ₪ ֶסֶבן ַאְּפ 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2332

 5.30       ₪ ִמיִריְנָּדה ַּתּפּוִזים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2333

 5.30       ₪ ֶסֶבן ַאְּפ ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2334

 5.30       ₪ ֶּפְּפִסי ַמְקס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2335

 32.00     ₪ ֶּפְּפִסי ַמְקס 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ְּפלּוס 2 ִחָּנםֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2336

 31.60     ₪ ֶּפְּפִסי ַמְקס 6 ַּבְקּבּוִקים ְּבַמֲאָרז 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2337

 31.60     ₪ ִמיִריְנָּדה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוִקים ְּבַמֲאָרזֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2338

 31.60     ₪ ֶסֶבן ַאְּפ 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוִקים ְּבַמֲאָרזֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2339



 31.60     ₪ ֶסֶבן ַאְּפ 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ָּדֵיאט 6 ַּבְקּבּוִקים ְּבַמֲאָרזֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2340

 33.90     ₪ ֶּפְּפִסי ַמְקס 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 8 ְּבַמֲאָרזֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2341

 3.50       ₪ ֶּפְּפִסי ַמְקס 500 ַמלֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2342

 5.30       ₪ ִמיִריְנָּדה ִלימֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶּפְּפִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2343

 4.40       ₪ ָאר ִסי קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרָאר ִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2344

 26.40     ₪ ָאר ִסי קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוִקיםָאר ִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2345

 22.30     ₪ ָאר ִסי קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 1 ְּפלּוס 5 ִחיָּנםָאר ִסיִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2346

 33.30     ₪ ִּביָרה ַקְרְלְסֵּבְרג 330 ַמל 6 ְּבַמֲאָרזִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2347

 4.70       ₪ ּגֹוַמְקס ַנְקָטר ַמְנּגֹו 1 ִליֶטר ַקְרטֹוִניתַנְקָטרִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2348

 4.70       ₪ ּגֹוְמְקס ַנְקָטר ֲאַפְרֵסק 1 ִליֶטר ַקְרטֹוִניתַנְקָטרִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2349

 4.70       ₪ ּגֹוַמְקס ַנְקָטר ָאָנָנס 1 ִליֶטר ַקְרטֹוִניתַנְקָטרִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2350

 4.70       ₪ ּגֹוְמְקס ַנְקָטר ַּתּפּוִחים 1 ִליֶטר ַקְרטֹוִניתַנְקָטרִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2351

 4.70       ₪ ּגֹוַמְקס ַנְקָטר קֹוקֹוס ָאָנָנס 1 ִליֶטר ַקְרטֹוִניתַנְקָטרִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2352

 5.60       ₪ ִּפיָקִסי ָּגזֹוז ַּתּפּוַח ִלימֹון ְּגָראס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2353

 5.60       ₪ ִּפיָקִסי ָּגזֹוז ּתּות ַליְים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2354

 5.60       ₪ ִּפיָקִסי ָּגזֹוז ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2355

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ַּתּפּוַח ַליְים מּוָגז ָעִדין 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2356

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ֵּפירֹות ַיַער מּוָגז ָעִדין 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2357

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ֲאַפְרֵסק מּוָגז ָעִדין 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2358

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ִעְּנֵבי ִריְזִליְנג מּוָגז 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2359

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ַּתּפּוַח מּוָגז ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2360

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ֶאְׁשּכֹוִלית מּוָגז ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2361

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ַמְנָּדִריָנה מּוָגז ָעִדין 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2362

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ִלימֹוַניְיד 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2363

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ִלימֹוָנָדה ְוֻרוָּדה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2364

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ֲעָנִבים מּוָגז ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2365

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ּתּות ַליְים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2366

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ַּתּפּוִזים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2367

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס ֲאַבִּטיַח מּוָגז ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרמּוָגז ָעִדיןִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2368

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַּתּפּוִזים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2369

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2370

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ּתּות ָּבָנָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2371

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות ָּדֵיאטּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2372

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַמְנּגֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2373

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֲעָנִבים ְלָבִנים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2374



 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ִמיְׁשֵמׁש 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2375

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַסְּבֶרס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2376

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ּתּות ִמְׁשֵמׁש 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2377

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2378

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֲאַפְרֵסק ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2379

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַאָּגס ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2380

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֻּדוְבְּדָבן ַאָּגס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2381

 5.70       ₪ ּגַ 'אְמּפ מּוָגז ֶאְׁשּכֹוִלית ֲאֻדוָּמה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2382

 5.70       ₪ ּגַ 'אְמּפ מּוָגז ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2383

 5.70       ₪ ּגַ 'אְמּפ מּוָגז ַּתּפּוַח 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2384

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2385

 5.90       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַּתּפּוִחים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2386

 5.80       ₪ ּגַ 'אְמּפ ַאִּייס ִטי ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרּגַ 'אְמּפְ ִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2387

 6.90       ₪ קֹוָקה קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2388

 6.90       ₪ ְסְּפַריְיט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2389

 6.90       ₪ קֹוָקה קֹוָלה ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2390

 6.90       ₪ ְסְּפַריְיט ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2391

 41.40     ₪ קֹוָקה קֹוָלה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ְּבַמֲאָרזקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2392

 6.70       ₪ ָפְנָטה אֹוָרְנְג 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2393

 6.70       ₪ ַפאְנָטה אֹוָרְנְג ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2394

 6.70       ₪ ָפְנָטה ֶאְקזֹוִטי 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2395

 6.70       ₪ ַפאְנָטה ַּתּפּוז ַמְנּגֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2396

 6.90       ₪ ְסְּפַריְיט 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ֻמוְפָחת ֻסוָּכרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2397

 6.90       ₪ ְסְּפַריְיט ִזירֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2398

 39.80     ₪ קֹוָקה קֹוָלה 2 ִליֶטר ַמֲאָרז ֶׁשל 6 ְיִחידֹותקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2399

 39.80     ₪ קֹוָקה קֹוָלה ִזירֹו 2 ִליֶטר ַמֲאַרז 6 ְיִחידֹותקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2400

 6.70       ₪ ָפְנָטה ּתּות 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2401

 6.90       ₪ קֹוָקה קֹוָלה ִזירֹו ִלימֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2402

 6.90       ₪ ְסְּפַריְיט ִלימֹון ַליְים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2403

 2.00       ₪ ֵמי ֵעֶדן 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2404

 12.80     ₪ ֵמי ֵעֶדן ֲחִצי ִליֶטר ִׁשיִּׁשָּיהַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2405

 15.60     ₪ ֵמי ֵעֶדן 0.75 ִליֶטר ִׁשיִּׁשָּיהַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2406

 11.70     ₪ ֵמי ֵעֶדן 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוִקיםַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2407

 5.65       ₪ ְנִביעֹות ְּפלּוס, 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ַמִים ֲאַפְרֵסקַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2408

 11.28     ₪ ֵמי ֵעין ֶּגִדי 2 ִליֶטר 6 ְיִחידֹותַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2409



 11.80     ₪ ַמִים ַסן ֶּבְנֶּדטּו 6 ַּבְקּבּוִקיםַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2410

 12.80     ₪ ֵמי ַסן ֶּבְנֶּדטּו ֲחִצי ִליֶטר ִׁשיִּׁשָּיהַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2411

 9.36       ₪ ֵמי ַאְקוָוה נֹוָבה ָוֵחִצי ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוקַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2412

 10.20     ₪ ֵמי ַאְקוָוה נֹוָבה 2 ִליֶטר 6 ַּבְקּבּוקַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2413

 1.70       ₪ ֵמי ַאְקוָוה נֹוָבה 2 ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2414

 5.00       ₪ ֵמי ְׁשוֶוְּפס ֵּפירֹות ַיַער 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2415

 5.00       ₪ ֵמי ְׁשוֶוְּפס ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2416

 5.00       ₪ ֵמי ְׁשוֶוְּפס ַּתּפּוִחים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2417

 5.80       ₪ ְׁשוֶוְּפס מּוָגז ָעִדין ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2418

 5.00       ₪ ֵמי ְׁשוֶוְּפס ַּתּפּוַח 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2419

 5.60       ₪ ִּביָרה טֹוּבּוְרג ֵרד ַּבְקּבּוק 330 ַמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2420

 4.60       ₪ ִּביָרה ַמאְלִטי 330 ַמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2421

 25.70     ₪ ִּביָרה ַמאְלִטי 330 ַמל 6 ְּבַמֲאָרזִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2422

 33.70     ₪ ִּביָרה טֹוּבּוְרג 330 ַמל 6 ְּבַמֲאָרזִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2423

 6.80       ₪ ִּביָרה ַמאְלט ְסָטאר 1 ָוֵחִצי ִליֶטרִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2424

 4.15       ₪ ִּביָרה ֶנֶׁשר ַמאְלְטְסַטר 330 ַמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2425

 5.40       ₪ ִּביָרה ַמַּכִּבי 330 ַמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2426

 33.70     ₪ ִּביָרה ַמַּכִּבי 330 ַמל 7.9 ָאחּוז 6 ַּבְקּבּוִקיםִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2427

 32.20     ₪ ִּביָרה ַמַּכִּבי 330 ַמל 6 ַּבְקּבּוִקיםִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2428

 33.70     ₪ ִּביָרה טֹוּבּוְרג ֵרד 330 ַמל 6 ְּבַמֲאָרזִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2429

 5.60       ₪ ִּביָרה ַקְרְלְסֵּבְרג ַּבְקּבּוק 330 ַמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2430

 6.80       ₪ ִּביָרה ֶנֶׁשר ַמאְלט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2431

 6.80       ₪ ִּביָרה ֶנֶׁשר ַמאְלט 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ָּדֵיאטִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2432

 8.10       ₪ ִּביָרה ֲהיַיִןִיֵקן 330 ָמלִּביָרהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2433

 4.00       ₪ ַמְׁשֶקה ֵאֶנְרִּגָּיה ֵאיְקס ֶאל 250 ַמלַמְׁשֶקה ֵאֶנְרִּגָּיהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2434

 6.60       ₪ ֲעָנִביָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2435

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ַמְׁשֶקה ַקלַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2436

 6.60       ₪ ֶאְׁשּכֹוִליָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2437

 6.60       ₪ ֶאְׁשּכֹוִליָנה ָּדֵיאטַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2438

 6.60       ₪ ּתּוִּתיָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ְסְּפִריְנגַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2439

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ָּדֵיאטַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2440

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ִלימֹון ַמְׁשֶקה ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2441

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ַּתּפּוַח ַרֲעָנן 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2442

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ַמְנּגֹו ֲעִסיִסי 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2443

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ְמלֹון ִלימֹון ַנְעַנע 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2444



 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ֲאַפְרֵסק - ַּתּפּוחַ ַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2445

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה ַּתּפּוז ָאדֹום ְּבֶוְסט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2446

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַמְנּגֹו ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2447

 2.20       ₪ ֵמי ֵעֶדן ֲחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2448

 5.00       ₪ ֵמי ְׁשוֶוְּפס ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַמִים ִמיֵנָרִלִּייםִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2449

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוז 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2450

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַמְנּגֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2451

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2452

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ֶאְׁשּכֹוִלית ָאָנָנס ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2453

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ּתּות ָּבָנָנה 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2454

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַעְגָבִנּיֹות 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2455

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַמְנּגֹו 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2456

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ֲאַפְרֵסק 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2457

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ִלימֹוַנְעַנע 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2458

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוִזים 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2459

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוִחים 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2460

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוִחים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2461

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוִחים ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2462

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ּתּות ָּבָנָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2463

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ַאָּגס ַסְּבֶרס ַּתּפּוַח 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2464

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ֵּפרֹות ְטרֹוִּפִּיים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2465

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ֵּפרֹות ַקִיץ 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2466

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַּתּפּוַח ָּדֵיאט 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2467

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ִרּמֹוִנים 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2468

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2469

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַאָּגִסים 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2470

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2471

 4.70       ₪ ְסְּפִריְנג ַמְנּגֹו ָּבָנָנה 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוִניתְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2472

 6.60       ₪ ְסְּפִריְנג ָאָנָנס ָּבָנָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2473

 5.80       ₪ ְׁשֶוְּפס ִלימֹוָנָדה ְוֻרָּדה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2474

 5.80       ₪ ְׁשֶוְּפס ּתּות ַלְים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2475

 5.80       ₪ ְׁשֶוְּפס ַּתּפּוִחים ְללֹא ֻסָּכר 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2476

 5.80       ₪ ְׁשֶוְּפס ָאָנָנס ְללֹא ֻסָּכר 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְסְּפִריְנגִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2477

 9.40       ₪ סֹוָדה ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ְרִביִעּיֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2478

 2.60       ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2479



 2.55       ₪ סֹוָדה ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2480

 3.20       ₪ סֹוָדה ַאְלֶּדְרָּבִרי ִליִצי ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2481

 3.20       ₪ סֹוָדה ֵּפרֹות ַיַער ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2482

 3.20       ₪ סֹוָדה ָאָנָנס ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2483

 10.40     ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְּבַמֲאָרזסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2484

 12.60     ₪ סֹוָדה ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 5 ְּפלּוס 1 ִחָּנםסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2485

 11.00     ₪ סֹוָדה ָאָנָנס ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְיִחידֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2486

 11.00     ₪ סֹוָדה ֵּפרֹות ַיַער ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְיִחידֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2487

 15.30     ₪ סֹוָדה ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ִׁשּיִּׁשָּיה ְּבַמֲאָרזסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2488

 2.60       ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס ִלימֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2489

 10.40     ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס ִלימֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְיִחידֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2490

 3.20       ₪ סֹוָדה ִלימֹון ַלְים ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2491

 11.00     ₪ סֹוָדה ִלימֹון ַלְים ֶטְמּפֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְיִחידֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2492

 2.60       ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס ַנְעַנע 1 ָוֵחִצי ִליֶטרסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2493

 10.40     ₪ סֹוָדה ְׁשֶוְּפס ִלימֹון ּגִ 'יְנֶּגר 1 ָוֵחִצי ִליֶטר 4 ְיִחידֹותסֹוָדהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2494

 3.40       ₪ ַאּיס ִלי ַקְרחֹוִנים 8 ְיִחידֹות 100 ַמלִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2495

 24.30     ₪ ְטרֹוִּפיְקס 40 ְיִחידֹות ַמְׁשֶקה ַטַעם ְּפִריִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2496

 11.00     ₪ ְטרֹוִּפיְקס 18 ְיִחידֹות ַמְׁשֶקה ַטַעם ֲעָנִביםִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2497

 9.20       ₪ ִאיְגלּו ְׁשלּוק ַּכְרִמית 60 ְיִחידֹותִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2498

 29.00     ₪ ַמין ְּדִריְנק 40 ְיִחידֹות ַמְׁשֶקה ַטַעם ְּפִריִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2499

 13.60     ₪ ַמין ְּדִריְנק 18 ְיִחידֹות ַמְׁשֶקה ַטַעם ְּפִריִאיְגלּו ְוַׂשִּקּיֹותִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2500

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2501

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַּתּפּוִזים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2502

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֶאְׁשּכֹוִלּיּות 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2503

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַּתּפּוִזים ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2504

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֶאְׁשּכֹוִלּיּות ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2505

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ּתּות ָּבָנָנה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2506

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַּתּפּוִחים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2507

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַמְנּגֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2508

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ָאָנָנס ָּפִסיְפלֹוָרה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2509

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֲעָנִבים ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2510

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַּתּפּוַח ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2511

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֲאַפְרֵסק ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2512

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ָאָנָנס ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2513

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ַמְנּגֹו ָצלּול 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2514



 5.90       ₪ ְּפִרַגת ָאָנָנס קֹוקּוס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2515

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ָאָנָנס ִלימֹון 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2516

 5.50       ₪ ַנְסֵטי ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶטְמּפֹוִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2517

 5.50       ₪ ַנְסֵטי ֲאַפְרֵסק ָּדֵיאט 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶטְמּפֹוִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2518

 5.50       ₪ ַנְסֵטי ַמְנּגֹו ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶטְמּפֹוִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2519

 5.50       ₪ ַנְסֵטי ֲעָנִבים 1 ָוֵחִצי ִליֶטרֶטְמּפֹוִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2520

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ֲאַפְרֵסק 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2521

 5.90       ₪ ְּפִרַגת ִלימֹוַנְעַנע 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְּפִרַגתִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2522

 6.90       ₪ קֹוָקה קֹוָלה ִזירֹו 1 ָוֵחִצי ִליֶטרקֹוָקה קֹוָלהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2523

 6.60       ₪ ַּתּפּוִזיָנה WOW ַמְׁשֶקה ַקל 1 ָוֵחִצי ִליֶטרַּתּפּוִזיָנהִמיִצים ּוַמְׁשָקאֹות ַקִּליםַמּכֶֹלת2524

 7.90       ₪ ִריָּבה ְּבַטַעם ֻּדוְבְּדָבִנים 820 ְּגָרם ֵמיָטבִריָּבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2525

 7.90       ₪ ִריָּבה ְמעֹוֶרֶבת 820 ְּגָרם ֵמיָטבִריָּבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2526

 7.90       ₪ ִריַּבת ּתּות ָׂשֶדה 820 ְּגָרם ֵמיָטבִריָּבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2527

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2528  14.70     ₪ ֶחְמַאת ּבֹוְטִנים ַטֲעָמן 510 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

 12.00     ₪ ִמְמַרח ֱאגֹוֵזי לּוז ַהַּׁשַחר 350 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2529

 11.40     ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹוָלד ַהַּׁשַחר 400 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2530

 7.20       ₪ ִמְמַרח ַּפְנָּדה ַחְלָבה ׁשֹוקֹו ָוִניל 400 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2531

 7.30       ₪ ִמְמַרח ַּפְנָּדה ׁשֹוקֹוָלד ֱאגֹוִזים 400 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2532

 4.80       ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹו ָּדרֹוָמה 400 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2533

 11.40     ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹוָלִדי ֵמיַטב 1 ִקילֹו ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2534

 11.40     ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים 500 ְּגָרם ִצְנֶצֶנתִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2535

 17.30     ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים 850 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2536

 4.70       ₪ ִמְמַרח ׁשֹוקֹו ַטֲעָמן 400 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2537

 12.80     ₪ ִמְמַרח ֶּפֶסק ְזַמן ֵעִּלית 350 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2538

 21.60     ₪ ִמְמַרח ֶּפֶסק ְזַמן ֵעִּלית 700 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2539

 8.00       ₪ ִמְמַרח ָקָקאֹו צ'ֹוָקָטה 450 ְּגָרםִמְמַרח ׁשֹוקֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2540

 16.10     ₪ ִמְמַרח ָאבֹוָקדֹו צִ 'יִריָנה 1 ִקילֹו ְּגָרםִמְמַרח ָאבֹוָקדֹוִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2541

 9.60       ₪ ַחְלָבה ַלּיט ְללֹא ֻסָּכר 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2542

 1.90       ₪ ַחְלָבה ַאְחדּות 100 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2543

 1.90       ₪ ַחְלָבה ְמֻצֶּפה 80 ְּגָרם ַאְחָוהַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2544

 7.90       ₪ ַחְלָבה 500 ְּגָרם ְּבלֹוק ַאְחָוהַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2545

 9.00       ₪ ַחְלָבה ִעם ִּפיְסטּוק ַאְחָוה 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2546

 7.70       ₪ ַחְלָבה ׁשֹוקֹו ָוִניל 400 ְּגָרם ְּבַּמָּגׁשַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2547

 9.90       ₪ ַחְלָבה ַלּיט ַאְחָוה 11 ְיִחידֹותַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2548



 9.90       ₪ ַחְלָבה 12 ְיִחידֹות ַּבֲאִריַזת ַׁשי ַאְחָוהַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2549

 7.90       ₪ ַחְלָבה 500 ְּגָרם ְּבלֹוק ַאְחדּותַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2550

 8.00       ₪ ְטִחיָנה ָזָהב 500 ְּגָרם ְּפַלְסִטיקַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2551

 7.20       ₪ ִמְמַרח ַּפְנָּדה ַחְלָבה ָוִניל 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2552

 9.00       ₪ ִמְמַרח ַחְלָבה ַאְחָוה 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2553

 8.20       ₪ ַחְלָבה ְמֻסְלֶסֶלת ַאְחדּות 250 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2554

 8.30       ₪ ְטִחיָנה ַאְחדּות 500 ְּגָרם ִטְבִעי ְּפַלְסִטיקַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2555

 0.85       ₪ ַחְלָבה ַאְחָוה 50 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2556

 8.30       ₪ ְטִחיָנה ַאְחָוה ְּבֵראִׁשית 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2557

 9.00       ₪ ִמְמַרח ְטִחיָנה ִעם ׁשֹוקֹוָלד ַאְחָוה 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2558

 9.00       ₪ ִמְמַרח ְטִחיָנה ִעם ִסְּלָאן ַאְחָוה 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2559

 9.00       ₪ ִמְמַרח ֻׂשְמׂשּום ְּפלּוס ׁשֹוקֹוָלד ָּדֵיאט ַאְחָוהַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2560

 9.00       ₪ ִמְמַרח ְטִחיָנה ִעם ְּדַבׁש ַאְחָוה 400ַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2561

 9.80       ₪ ַחְלָבה ְללֹא ֻסָּכר ַאְחָוה 400 ְּגָרםַחְלָבהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2562

 10.40     ₪ ִמְמַרח ֻׂשְמׂשּום ָמֵלא ַטַעם ַחְלָבה ִּבי ֵאְנד ִּדיְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2563

 11.00     ₪ ִמְמַרח ָחרּוִבים ְּפלּוס ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 350 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2564

 19.40     ₪ ִמְמַרח ְׁשֵקִדים ְוָחרּוִבים 400 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2565

 19.40     ₪ ִמְמַרח ָחרּוִבים ֶוֱאגֹוִזים 400 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2566

 19.40     ₪ ִמְמַרח ָחרּוִבים ִטְבִעי 400 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2567

 10.40     ₪ ִמְמַרח ָחרּוִבים ַטַעם ׁשֹוקֹוָלד ִּבי ֵאְנד ִּדיְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2568

 10.40     ₪ ִמְמַרח ַחְלָבה ְּבַטַעם ָוִניל ִּבי ֵאְנד ִּדי 350 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2569

 12.00     ₪ ִסְּלָאן ְּדַבׁש ְּתָמִרים 900 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2570

 5.40       ₪ ִמְמַרח ְּתָמִרים ַטֲעֵמי ַהָּגִליל 480 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2571

 17.40     ₪ ִסְּלָאן ִטְבִעי ְּדַבׁש ְּתָמִרים 900 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2572

 17.40     ₪ ִסְּלָאן ִטְבִעי ְּתָמִרים 720 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2573

 3.80       ₪ ִמְמַרח ְּתָמִרים ּפֹוִליָבה 450 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2574

 4.60       ₪ ִמְמַרח ְּתָמִרים ַיְרֵּדן 450 ְּגָרםְּתָמִרים ְוָחרּוִביםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2575

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2576  10.00     ₪ ֶחְמַאת ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 350 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2577  22.70     ₪ ִמְמַרח ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי1 ִקילֹו ְּגָרם ָאדֹםֶחְמַאת ּבׇ

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2578  10.00     ₪ ֶחְמַאת ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 350 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2579  22.70     ₪ ֶחְמַאת ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 1 ִקילֹו ְּגָרם ָירֹקֶחְמַאת ּבׇ



ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2580  11.70     ₪ ִמְמַרח ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי ְּפלּוס ְּדַבׁש 350 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2581  11.10     ₪ ֶחְמַאת ּבֹוְטִנים ִּבי ֵאְנד ִּדי 350 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

ְטִנים אֹו ֻׂשְמׂשּוםִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2582  19.40     ₪ ֶחְמַאת ֻׂשְמׂשּום ִּבי ֵאְנד ִּדי 700 ְּגָרםֶחְמַאת ּבׇ

 9.40       ₪ קֹוְנִפיטּוָרה ּתּות 340 ְּגָרם ָמָיהקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2583

 9.40       ₪ קֹוְנִפיטּוָרה ִמְׁשֵּמׁש 340 ְּגָרם ָמָיה ָּכֵׁשר ְלֶפַסחקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2584

 9.40       ₪ קֹוְנִפיטּוָרה ֻּדְבְּדָבִנים 340 ְּגָרם ָמָיהקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2585

 9.40       ₪ קֹוְנִפיטּוָרה ְׁשִזיִפים 340 ְּגָרם ָמָיהקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2586

 9.40       ₪ קֹוְנִפיטּוָרה ֻאְכָמִנּיֹות 340 ְּגָרם ָמָיהקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2587

 10.50     ₪ ַמֲעָדן ּתּות ָׂשֶדה ָמָיה 280 ְּגָרםקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2588

 10.50     ₪ ַמֲעָדן ֻּדְבְּדָבִנים ָמָיה 280 ְּגָרםקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2589

 10.50     ₪ ַמֲעָדן ֻאְכָמִנּיֹות ָמָיה 280 ְּגָרםקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2590

 10.50     ₪ ַמֲעָדן ִמְׁשֵּמׁש ָמָיה 280 ְּגָרםקֹוְנִפיטּוָרהִמְמָרִחים ְוִרּבֹותַמּכֶֹלת2591

 5.80       ₪ ֶאְצְּבעֹות וַַוֵפל ֵאגֹו ַּכְרִמית 110 ְּגָרםַּכְרִמית ַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2592

 5.10       ₪ ִּביְסְקוִיט ִּתירֹוׁש 175 ְּגָרם ֲהַדרעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2593

 6.70       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ְמֻמוָּלא ׁשֹוקֹוָלד 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2594

 6.70       ₪ עּוִגּיֹות ִמיֵני ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס אֹוֶסם 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2595

 8.20       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2596

 8.20       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ַקְרמּוִגית ׁשֹוקֹוָלד 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2597

 5.90       ₪ עּוִגּיֹות ְּגָרנֹוָלה ׁשֹוקַֹלד ַמן 250 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2598

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ִמיֵני ׁשֹוקֹוָלד 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2599

 5.90       ₪ עּוִגּיֹות ְּגָרנֹוָלה ַמן 250 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2600

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ַטַעם ֶחְמָאה ַמן 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2601

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ׁשֹוקֹוָלד ְסִטיְקס ַמן 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2602

 3.70       ₪ עּוִגּיֹות ַמן קֹוִקיָלה ֶחְמָאה 180 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2603

 7.60       ₪ ִעיּנּוִגּיֹות ַמן 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2604

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ׁשֹוקֹוָלד 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2605

 4.80       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ּכֹוָכִבים 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2606

 4.80       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ָיֵרַח 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2607

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ָקָרֵמל 300 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2608

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ִחָּטה ְמֵלָאה ְללֹא ֻסוָּכר 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2609

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ַמן ְּגָרנֹוָלה ְללֹא ֻסוָּכר 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2610

 5.60       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ׁשֹוקֹו ֶזָהָבה 250 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2611

 5.60       ₪ עּוִגּיֹות ַּגן ַחּיֹות ָוִניל 250 ְּגָרם אֹוֶסםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2612



 4.00       ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס 250 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2613

 4.00       ₪ ֻּדוְבָׁשִנּיֹות ֶּבְרָמן 180 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2614

 23.40     ₪ עּוִגּיֹות ּתּוִפיֵני ְיהּוָדה ָוִניל 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2615

 13.00     ₪ עּוִגּיֹות ִמְזָרִחּיֹות ַעַּבאִדי 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2616

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות ֶחְמָאה ֶּגֶטְניּו 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2617

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות ָוִניל ֶּגֶטְניּו 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2618

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות ְּגָרנֹוָלה ֶּגֶטְניּועּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2619

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות ִקָּנמֹון ֶּגֶטְניּו 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2620

 3.40       ₪ ׁשֹוָבִבים ִּביְסְקוִיט ֵחִצי ְמֻצוֶּפה 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2621

 3.40       ₪ עּוִגּיֹות ֶסְנְּדִביץ' ׁשֹוקֹו ָוִניל ֶּגֶטְניּועּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2622

 3.40       ₪ עּוִגּיֹות ֶסְנְּדִביץ' ָוִניל ֶּגֶטְניּועּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2623

 4.00       ₪ ִּביְסְקוִיט ִחּיּוְך ָקָטן ֶּבְרָמן 230 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2624

 4.00       ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ְמֻמוָּלאֹות ׁשֹוקֹוָלד 220 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2625

 4.00       ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ְלָקֶפה 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2626

 4.00       ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ִריָּבה 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2627

 11.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ׁשֹוקֹוצִ 'יְּפס 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2628

 12.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן טֹוָּפז 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2629

 12.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ִחּיּוְך ָקָטן 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2630

 12.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ַּכְרֶמל ְמֻצוָּפה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2631

 12.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ִמיּלּוי ּתּות 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2632

 12.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ִמיּלּוי ׁשֹוקֹו 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2633

 11.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ָקֶפה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2634

 11.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ִריָבה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2635

 11.40     ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2636

 4.00       ₪ עּוִגּיֹות ֶּבְרָמן ְמַפְּנקֹות 180 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2637

 14.10     ₪ ִּביְסְקוִיט ַׁשי ְמֻצוֶּפה ֲהַדר 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2638

 7.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות 350 ְּגָרם ִפיָלאסעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2639

 5.50       ₪ ִּביְסְקוִיט ְמֻצֶּפה ׁשֹוקֹו ֶאגֹו 115 ְּגָרםַּכְרִמית ִּביְסְקוִיטַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2640

 6.80       ₪ רֹוַגַלְך ַאְחָוה 400 ְּגָרם ְּבַמָּגׁשעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2641

 9.70       ₪ עּוִגּיֹות ִּדְקִלּיֹות ׁשֹוקֹו ַאְחָוה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2642

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ָמרֹוָקִאּיֹות ַאְחָוה 500 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2643

 8.90       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ֵעִּלית ׁשֹוקֹו 500 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2644

 6.80       ₪ ִקְצִּפּיֹות ַאְחָוה 180 ְּגָרם ְּבַמָּגׁשעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2645

 18.40     ₪ עּוִגּיֹות ָסאָפאִרי ּתּוִפיֵני ְיהּוָדה 1.2 ִקילֹו ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2646

 23.20     ₪ ִּביְסְקוִיט רֹוְנּדֹו ְמֻצוָּפה 1.2 ִקילֹו ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2647



 18.40     ₪ ִּביְסְקוִיט ׁשֹוִנים ְיהּוָדה 1.2 ִקילֹו ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2648

 23.30     ₪ עּוִגּיֹות ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס ּתּוִפיֵני ְיהּוָדה 1.2 ִקילֹו ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2649

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ִּדְקִלּיֹות ׁשֹוקֹו ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2650

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ִּדְקִלּיֹות ִקיָּנמֹון ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2651

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ִּדְקִלּיֹות ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2652

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ַמֲעמּול ַאְחָוה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2653

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ְמֻמוָּלאֹות ַאְחָוה 600 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2654

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפס ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2655

 6.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּגָרנֹוָלה ֵּפירֹות ַיַער ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2656

 6.70       ₪ עּוִגּיֹות ְּבָראּוִניס צִ 'יְּפס ַאְחָוה 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2657

 6.80       ₪ רֹוַגַלְך ַאְחָוה ִקיָּנמֹון 400 ְּגָרם ַּבַּמָּגׁשעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2658

 6.80       ₪ רֹוַגַלְך ַאְחָוה ָוִניל ׁשֹוקֹו 400 ְּגָרם ְּבַמָּגׁשעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2659

 6.80       ₪ רֹוַגַלְך ַאְחָוה ׁשֹוקֹו ָוִניל 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2660

 18.70     ₪ עּוִגּיֹות ֶסְנְּדִביץ' ֲהַדר 1.2 ִקילֹו ְּגָרם ׁשֹוקֹועּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2661

 4.30       ₪ עּוִגּיֹות ִחּיּוִכים ָוִניל 150 ְּגָרם ֲחִגיָגהעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2662

בׇן 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2663  7.20       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס לׇ

 8.20       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ַקְרמּוִגית ִחְלָּבה 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2664

 8.20       ₪ עּוִגּיֹות אֹוֶסם ַקְרמּוִגית 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2665

 8.00       ₪ ִּביְסְקוִיט ִעם ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס 157 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2666

 9.50       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ְללֹא ְּגלּוֵטן אֶֹסםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2667

 8.90       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ֵעִּלית 500 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2668

 2.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶסְנְּדִביץ' ֲהַדר 150 ְּגָרם ָוִנילעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2669

 2.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶסְנְּדִביץ' ֲהַדר 150 ְּגָרם ׁשֹוקֹועּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2670

 13.00     ₪ עּוִגּיֹות ִמְזָרִחּיֹות ַעַּבאִדי ֶמַלח 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2671

 13.00     ₪ עּוִגּיֹות ִמְזָרִחּיֹות ַעַּבאִדי ָּפִריְך 400 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2672

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּליתַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2673

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּלית ְׁשלּוקַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2674

 8.70       ₪ ֻּדוְבָׁשִנּיֹות 600 ְּגָרם ֵחֶפץעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2675

 10.70     ₪ ַוֵפל ְקַרְנץ ׁשֹוקֹוָלד ַעְלָמה 30 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2676

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ֻׂשְמׂשּום 350 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2677

 12.60     ₪ ֵׁשְנק ְּבַטַעם ָוִניל ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2678

 12.60     ₪ ֵׁשְנק ְּבַטַעם ׁשֹוקֹוָלד ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2679

 12.60     ₪ ֵׁשְנק ְּבַטַעם ִקָּנמֹון ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2680

 12.60     ₪ ְּכָעִכים ְמלּוִחים ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2681

 12.60     ₪ עּוִגּיֹות ׁשֹוקֹוצִ 'יְּפס ֵעיֵני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2682



 12.60     ₪ ֻׁשְמׂשּוִמּיֹות ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2683

 12.60     ₪ עּוִגּיֹות ָמרֹוָקִאּיֹות ֵעיֵני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2684

 12.60     ₪ עּוִגּיֹות ָּבֵצק ָעִלים ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2685

 3.70       ₪ עּוִגּיֹות ְנֵמסֹות ִמּלּוי ָקָקאֹו ֱאגֹוז 150 ְּגָרםעּוִגּיֹות ַהָּגִביעַ ַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2686

 3.70       ₪ עּוִגּיֹות ְנֵמסֹות ִמּלּוי ָקָקאֹו ׁשֹוקֹו 150 ְּגָרםעּוִגּיֹות ַהָּגִביעַ ַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2687

 3.70       ₪ עּוִגּיֹות ְנֵמסֹות ִמּלּוי ָקָקאֹו ַׁשֶּמֶנת 150 ְּגָרםעּוִגּיֹות ַהָּגִביעַ ַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2688

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְּבָראּוִניסעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2689

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְׁשָמִרים ֶּבְריֹוׁשעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2690

 9.70       ₪ עּוַגת ַהָּזָהב ְקַרְנץ ְׁשָמִריםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2691

 9.70       ₪ עּוַגת ַהָּזָהב ַּתּפּוז ְללֹא ֻסָּכרעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2692

 9.70       ₪ עּוַגת ַׁשִיׁש ְללֹא ֻסָּכר ַאְנִטיקֹוִביץ'עּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2693

 7.50       ₪ עּוַגת ַּתּפּוז ַאְחדּות 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2694

 7.50       ₪ עּוַגת ַאְנְּגִלית ַאְחדּות 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2695

 7.50       ₪ עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפס ַאְחדּות 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2696

 7.50       ₪ עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ַאְחדּות 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2697

 7.50       ₪ עּוַגת ַׁשִיׁש ַאְחדּות 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2698

 4.80       ₪ עּוַגת ְּדַבׁש ַאְחדּות 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2699

 8.40       ₪ עּוַגת ְׁשָמִרים ׁשֹוקֹוָלד ַאְחדּות 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2700

 0.90       ₪ ַמַאִפין ׁשֹוקֹוָלד ַאְחדּות 50 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2701

 0.90       ₪ ַמַאִפין ִריָּבה ַאְחדּותעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2702

 8.40       ₪ עּוַגת ְׁשָמִרים ֶּפֶרג ַאְחדּות 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2703

 8.40       ₪ עּוַגת ְׁשָמִרים ִקָּנמֹון ֱאגֹוִזים ַאְחדּותעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2704

 0.90       ₪ ַמַאִפין ׁשֹוקֹוָלד ַאְחדּותעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2705

 8.70       ₪ עּוַגת ַאְחדּות ְללֹא ֻסָּכר ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפס 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2706

 8.70       ₪ עּוַגת ַאְחדּות ַּתּפּוַח ֵעץ 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2707

 8.70       ₪ עּוַגת ַאְחדּות ְללֹא ֻסָּכר ֶׁשֵּיׁש 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2708

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ַּתּפּוַח ֵעץ 400 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2709

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ׁשֹוקֹוָלדעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2710

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ֶׁשֵּיׁשעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2711

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ַּתּפּוזעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2712

 9.70       ₪ עּוַגת ְּדַבׁש ְוַתּפּוַח ַאְנִטיקֹוִביץ'עּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2713

 7.50       ₪ עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ָלָבן ַאְחָוה 450 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2714

 0.90       ₪ ַמַאִפין ׁשֹוקֹוָלד ַאְחדּות 45 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2715

 0.90       ₪ ַמַאִפין ָוִניל ַאְחדּות 45 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2716

 9.50       ₪ עּוַגת ַּתּפּוִחים ְללֹא ֻסָּכר ַאְחדּותעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2717



 9.60       ₪ עּוַגת ֵּפרֹות ַיַער ְללֹא ֻסָּכר ַאְחדּותעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2718

 8.70       ₪ עּוַגת ַאְחדּות ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפס ֲעִׁשיָרהעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2719

 8.70       ₪ עּוַגת ְּבָראּוִניס 400 ְּגָרם ַאְחָוהעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2720

 0.90       ₪ ַמַאִפין ְּדַבׁש ַאְחדּות 45 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2721

 9.70       ₪ עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ַאְנִטיקֹוִביץ'עּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2722

 9.70       ₪ עּוַגת ַמַאִפיֶנס ַּתּפּוז ַאְנִטיקֹוִביץ'עּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2723

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְּדַבׁש ְּפלּוס ַּתּפּוַח ֵעץעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2724

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ׁשֹוקֹוָלד ֵּפרּוִריםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2725

 15.00     ₪ עּוַגת ָּבָראּוִניז ׁשֹוקֹוָלד ֵעִּלית 330 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2726

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְּבָראּוִניס ׁשֹוקֹוָלדעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2727

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ַּדְמָקה ׁשֹוקֹו ָוִנילעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2728

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְּבָראּוִניס ָּפאד ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2729

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ַּדְמָקה ְּדַבׁשעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2730

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם סֹוְפֶלה ׁשֹוקֹו ָוִנילעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2731

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְׁשָמִרים ׁשֹוקֹוָלדעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2732

 15.20     ₪ עּוַגת ְּבָראּוִניז טֹוְרִטּית ֵעִּלית 380 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2733

 14.00     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ְׁשָמִרים ִרַּבת ָחָלבעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2734

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ׁשֹוקֹוָלד ְּפלּוס ֱאגֹוִזיםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2735

 15.20     ₪ עּוַגת ְּבָראּוִניז ֶּפֶסק ְזַמן ֵעִּלית 380 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2736

 15.00     ₪ עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ָלָבן ֵעִּלית 380 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2737

 9.50       ₪ עּוַגת ְּדַבׁש ֵעִּלית 270 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2738

 8.60       ₪ ִּפינֹוְקיֹות ֶּפֶסק ְזַמן עּוִגּיֹות ֵעִּליתעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2739

 8.60       ₪ ִּפינֹוְקיֹות ָנֵמס עּוִגּיֹות ֵעִּלית 200 ְּגָרםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2740

 14.70     ₪ עּוַגת ְקַרְנץ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדיםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2741

 14.70     ₪ עּוַגת ְקַרְנץ ֶּפֶסק ְזַמן ְמָגִדיםעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2742

 8.60       ₪ ִּפינֹוְקיֹות טֹוְרִטּית ֵעִּליתעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2743

 5.80       ₪ ַאִּצְנעֹות ַוְפִלים ֵאגֹו ַּכְרִמית 110 ְּגָרםַּכְרִמית ַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2744

 22.40     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר אֶֹסם 1.75 ִקילֹו ְּגָרם ָוִנילֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2745

 13.10     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ׁשֹוקֹו 500 ְּגָרם אֶֹסםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2746

 8.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר 500 ְּגָרם אֶֹסם ָוִנילֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2747

 6.30       ₪ ֶּפִתי ֶּבר ֶּגֶטְניּו 400 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2748

 6.30       ₪ ֶּפִתיֶּבר ֶּגֶטְניּו ׁשֹוקֹו 400 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2749

 18.70     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ֲהַדר 1.8 ִקילֹו ְּגָרם ׁשֹוקֹוֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2750

 18.70     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ֲהַדר 1.8 ִקילֹו ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2751

 5.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ְללֹא ֻסָּכר ֲהַדר 150 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2752



 23.00     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתיֶּבר ָמִרי ְיהּוָדה 1.8 ִקילֹו ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2753

 16.40     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתיֶּבר ְיהּוָדה 750 ְּגָרם ֶקַמח ָמֵלאֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2754

 21.40     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתיֶּבר ֶּגֶטְניּו 1.6 ִקילֹו ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2755

 22.80     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתיֶּבר ֲחִגיָגה 1.75 ִקילֹו ְּגָרם ׁשֹוקֹוֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2756

 3.60       ₪ ִּביְסְקוִיט ַחִצי ְמֻצֶּפה ֲהַדר 175 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2757

 18.70     ₪ ִּביְסְקוִיט ָּגִליל 1.8 ִקילֹו ְּגָרם ֲהַדרֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2758

 18.70     ₪ ִּביְסְקוִיט ַקָסָטה ָהָדר 1.8 ִקילֹו ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2759

 14.20     ₪ ִּביְסְקוִיט ַחִצי ֶיַרח ְמֻצֶּפה ֲהַדר 600 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2760

 5.30       ₪ ֵּפרּוֵרי ִּביְסְקוִיט ֲהַדר ָוִניל 300 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2761

 5.30       ₪ ֵּפרּוֵרי ִּביְסְקוִיט ֲהַדר ׁשֹוקֹו 300 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2762

 8.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר 500 ְּגָרם אֶֹסם ׁשֹוקֹוֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2763

 8.30       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר 500 ְּגָרם אֶֹסם ָקָרֵמלֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2764

 17.70     ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתי ֶּבר ֲחִגיָגה 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2765

 7.70       ₪ ִּביְסְקוִיט ֶּפִתיֶּבר ֵעִּלית 500 ְּגָרם ְּפלּוס ַׁשיֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2766

 4.00       ₪ ִּביְסְקוִיט ַקָסָטה ֲהַדר 250 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2767

 5.90       ₪ ֶּפִתיֶּבר ִּבְסֶקוִיט ְקָלאִסי ֲהַדר 500 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2768

 5.90       ₪ ֶּפִתיֶּבר ִּביְסְקוִיט ָקָקאֹו ֲהַדר 500 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2769

 7.40       ₪ ִּביְסְקוִיט ִעם ׁשֹוקֹוָלד ַמְקלֹות ְּגרֹוסֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2770

 6.70       ₪ ַעְרָּגִלּיֹות ַמֶּׁשהּו ַמֶּׁשהּו ׁשֹוקֹו 300 ְּגָרםַעְרָּגִלּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2771

 6.70       ₪ ַעְרָּגִלּיֹות ַמֶּׁשהּו ַמֶּׁשהּו ּתּות ָׂשֶדה 300 ְּגָרםַעְרָּגִלּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2772

 6.70       ₪ עּוִגּיֹות ִּביס ַטַעם ֶחְמָאה אֶֹסם 300 ְּגָרםַעְרָּגִלּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2773

 7.80       ₪ עּוִגּיֹות ַהְפָסַקת ָקֶפה אֶֹסם 230 ְּגָרםַעְרָּגִלּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2774

 6.70       ₪ ַעְרָּגִלּיֹות ַמֶּׁשהּו ַמֶּׁשהּו ֶּפֶטל 300 ְּגָרםַעְרָּגִלּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2775

 6.80       ₪ ְּגִביֵעי ְּגִליָדה ַעְלָמה 24 ְיִחידֹותְּגִביֵעי ְּגִליָדהַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2776

 5.40       ₪ ְּגִביֵעי ִטילֹון ְּגִליָדה ַעְלָמה 24 ְיִחידֹותְּגִביֵעי ְּגִליָדהַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2777

 15.70     ₪ ַמּצֹות ָאִביב 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2778

 10.70     ₪ ַמּצֹות ָאִביב 400 ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2779

 4.50       ₪ ֶקַמח ַמָּצה ָאִביב 500 ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2780

 1.95       ₪ ֶקַמח ַמָּצה ָאִביב 200 ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2781

 20.70     ₪ ַמּצֹות ְיהּוָדה 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2782

 12.80     ₪ ַמּצֹות ְיהּוָדה 400 ְּגָרםַמּצֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2783

 15.70     ₪ רַֹגַלְך ְלַאִפָיה ֵּביִתית ּבֹוְנזֹורֲאִפָּיה ַעְצִמיתַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2784

 6.00       ₪ ְקֶרֶקר ְּדָגִנית ֲהַדר 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2785

 7.20       ₪ ְקֶרֶקר ָּבָצל אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2786

 18.40     ₪ ַלְחִמית ִׁשיפֹון אֶֹסם 920 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2787



 25.40     ₪ ַלְחִמית 1 ִקילֹו ְּגָרם ְללֹא ְּגלּוֵטן אֶֹסםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2788

 6.00       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2789

 6.20       ₪ ְקֶרֶקר ֻׂשְמׂשּום אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2790

 6.90       ₪ ְקֶרֶקר ִּפיַקְנִטי אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2791

 6.40       ₪ ַלְחִמית סּוִּבין ִחָּטה אֶֹסם 230 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2792

 5.70       ₪ ְקֶרֶקר ָזָהב 150 ְּגָרם אֶֹסםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2793

 6.40       ₪ ַלְחִמית ֱאגֹוִזים אֶֹסם 160 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2794

 21.40     ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר 1 ִקילֹו ְּגָרם אֶֹסםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2795

 18.40     ₪ ְקֶרֶקר ֻׂשְמׂשּום אֶֹסם 1 ִקילֹו ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2796

 18.40     ₪ ַלְחִמית סּוִּבין ִחָּטה אֶֹסם 920 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2797

 18.40     ₪ ַלְחִמית ִחָּטה ְמֵלָאה אֶֹסם 1 ִקילֹו ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2798

 20.50     ₪ ְקֶרֶקר ָזָהב אֶֹסם 900 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2799

 6.40       ₪ ַלְחִמית ִחָּטה ְמֵלָאה אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2800

 6.40       ₪ ַלְחִמית ַּכְפִרית אֶֹסם 190 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2801

 7.30       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר ַּדל ַנְתָרן אֶֹסם 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2802

 4.70       ₪ ְקֶרֶקר ָמּלּוַח 120 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2803

 6.70       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר 210 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2804

 18.20     ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר ֲהַדר 900 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2805

 18.20     ₪ ְקֶרֶקר ֻׂשְמׂשּום ָהָדר 1 ִקילֹו ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2806

 10.50     ₪ אֹוְבֶלִטים ֵּבֵרט 500 ְּגָרם ִקיֶמלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2807

 5.50       ₪ ְקֶרֶקר ִחִּטית ְמֵלָאה ַּכְרֶמל 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2808

 5.50       ₪ ְקֶרֶקר ִחיִטית ִׁשיפֹון ַּכְרֶמל 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2809

 17.40     ₪ ַּפת ּבֹוֶקר ְקֶרֶקר ִחָּטה ְמֵליָאה ַּכְרֶמל 1 ִקילֹו ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2810

 6.00       ₪ ְקֶרֶקר ָּדָגן ֲהַדר 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2811

 13.30     ₪ ָּפִתית ְׁשֵוִדי 300 ְּגָרם ֲאִריָזה ֶחְסכֹוִניתְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2812

 13.30     ₪ ָּפִתית ִחָּטה ְמֵליָאה 250 ְּגָרם ֲאִריָזה ֶחְסכֹוִניתְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2813

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוֵׁשי קֹוְקֵטְיל ָמּלּוַח 350 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2814

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ְּבַטַעם ָּבָצל ַׁשֶּמֶנת 300 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2815

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִּתיָרס 325 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2816

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ַזְעָּתר 300 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2817

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ְּדָגִנים 325 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2818

 10.60     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ָמּלּוַח 350 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2819

 1.90       ₪ ְקֶרֶקר ֻׂשְמׂשּום ֲהַדר 110 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2820

 13.50     ₪ ְקֶרֶקר ָּפִריְך ֻׂשְמׂשּום ֲהַדר 600 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2821

 6.40       ₪ ַלְחִמית ִׁשיפֹון אֶֹסם 230 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2822



 6.70       ₪ ְקֶרֶקר 6 ְּדָגִנים 200 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2823

 6.70       ₪ ְקֶרֶקר ִחָּטה ְמֵלָאה ְּפלּוס ִּפְׁשָּתן 300 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2824

 6.70       ₪ ְקֶרֶקר ׁשּום ִעְׂשֵבי ִּתּבּול ֵּבְיְּגל 285 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2825

 21.00     ₪ עּוִגּיֹות ִחּיּוִכים ֲחִגיָגה 6 ְיִחידֹות ֶׁשל 150 ְּגָרםֶּפִתי ֶּברַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2826

 4.30       ₪ עּוִגּיֹות ִחּיּוִכים ׁשֹוקֹו 150 ְּגָרם ֲחִגיָגהעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2827

 1.90       ₪ ְקֶרֶקר ָּבָצל ֲהַדר 110 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2828

 13.30     ₪ ָּפִתית 6 ְּדָגִנים 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2829

 13.30     ₪ ָּפִתית ִׁשיפֹון 300 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2830

 7.30       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר ִחָּטה ְמֵלָאה אֶֹסם 300 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2831

 6.40       ₪ ַלְחִמית ָּבָצל אֶֹסם 230 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2832

 6.40       ₪ ַלְחִמית ַחִמָׁשה ְּדָגִנים אֶֹסם 190 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2833

 6.40       ₪ ַלְחִמית ְללֹא ְּגלּוֵטן 200 ְּגָרם אֶֹסםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2834

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ַׁשֶּמֶנת ָּבָצל 260 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2835

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ַזְעָּתר 260 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2836

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים קֹוְקֵטְיל ָמּלּוַח 300 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2837

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ִעּגּוֵלי ָמּלּוַח 300 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2838

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ְמֻׁשָּלֵׁשי ֻׂשְמׂשּום 300 ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2839

 10.70     ₪ ִנְׁשנּוִׁשים ְקֶרֶקר ֻׂשְמׂשּום 300 ְּגָרם ֵּבְיְּגלְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2840

 8.40       ₪ ְקֶרֶקר ַּדק ַּכְפִרי ִפיְטֵנס 150 ְּגָרם אֶֹסםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2841

 5.30       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר ֲהַדר 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2842

 9.40       ₪ עּוִגּיֹות ְּגָרנֹוָלה ֻּכְּסֵמי ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2843

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר 5 ְּדָגִנים ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2844

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר ֻּכְּסִמין אֹוְרָּגִני ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2845

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר ִׁשיפֹון ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2846

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר ֻּכְּסִמין ְללֹא ֶמַלח ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2847

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר ֻּכְּסִמין ֲאִביָבה 200 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2848

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְלַיד ַהָּקֶפה ַּפּפּוָׁשדֹו 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2849

 12.60     ₪ עּוִגּיֹות ְמּמּוָלאֹות ֵעיֵני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2850

 3.40       ₪ עּוִגּיֹות ֶסְנְּדִביץ' ׁשֹוקֹו ֶּגֶטְניּו 220 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2851

 2.80       ₪ עּוִגּיֹות ְּפִריכֹות ׁשֹוקֹו ֶּגֶטְניּו 225 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2852

 10.00     ₪ עּוִגּיֹות ַקּלֹות ֲאִביָבה ְללֹא ֻסוָּכר 200 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2853

 8.20       ₪ עּוִגּיֹות ׁשֹוקֹו צִ 'יְּפס אֹוֶסם 220 ְּגָרםעּוִגּיֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2854

 10.10     ₪ עּוַגת ַהַּבִית אֶֹּסם ׁשֹוקֹוצִ 'יְּפסעּוגֹותַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2855

 14.40     ₪ ַוְפִלים ַמְּנַעִמית ְמֻצִּפים 40 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2856

 3.90       ₪ ַוֵפל ָמן ֵמִחָטה ְמֵלָאה 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2857



 5.70       ₪ ָוְפִלית ָמן 10 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2858

 3.40       ₪ ַוֵפל ָמן ׁשֹוקֹו 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2859

 3.40       ₪ ַוֵפל ָמן ִלימֹון 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2860

 3.40       ₪ ַוֵפל ָמן ָקֶפה 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2861

 3.40       ₪ ַוֵפל ָמן ָוִניל 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2862

 4.70       ₪ ַוְפִלים ְמֻצִּפים ָמן 250 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2863

 3.40       ₪ ַוֵפל ָמן ַחְלָבה 180 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2864

 8.50       ₪ ַוֵפל ֱאגֹוִזית ָמן 10 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2865

 6.10       ₪ ַוֵפל ְמֻצֶּפה ָמן 10 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2866

 7.20       ₪ ַוֵפל ָמן 500 ְּגָרם ׁשֹוקֹוָלדַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2867

 7.20       ₪ ַוֵפל ָמן 500 ְּגָרם ִלימֹוןַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2868

 5.20       ₪ ַוֵפל ָמן ׁשֹוקֹו ְללֹא ֻסָּכר 180 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2869

 5.20       ₪ ַוֵפל ָמן ָוִניל ְללֹא ֻסָּכר 180 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2870

 2.30       ₪ ַוֵפל ַעְלָמה ְקַרְנץ ׁשֹוקֹו 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2871

 2.30       ₪ ַוֵפל ַעְלָמה ְקָלאִסיק ׁשֹוקֹו 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2872

 9.30       ₪ ַוְפִלים ְללֹא ֻסָּכר ֲהַדר 250 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2873

 2.40       ₪ ַוֵפל ַמְּנַעִמית ׁשֹוקֹו 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2874

 2.40       ₪ ַוֵפל ַמְּנַעִמית ִלימֹון 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2875

 2.70       ₪ רֹוְלָעִדין ְּגִליִלּיֹות ֱאגֹוִזים 100 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2876

 12.70     ₪ ַוֵפל ְמֻצֶּפה ׁשֹוקֹוָלד ָעִדין 40 ְיִחידֹותַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2877

 2.30       ₪ ַוֵפל ַעְלָמה ְקַרְנץ ָׁשחֹר ָלָבן 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2878

 2.20       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ׁשֹוקֹו ַעְלָמה 100 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2879

 2.20       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֱאגֹוז ַעְלָמה 100 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2880

 2.80       ₪ ַוְפִלים ֲהַדר 210 ְּגָרם ֱאגֹוִזיםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2881

 4.60       ₪ ַוֵפל ַעְלָמה ְללֹא ֻסָּכר ׁשֹוקֹו 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2882

 11.10     ₪ ֲאִפיִפּיֹות ׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ְּגלּוֵטן ֵעִּלית 400 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2883

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּלית ּבּוָטִניםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2884

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּלית ַחְלָבהַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2885

 7.00       ₪ ֲאִפיִפּיֹות ַוֵפל ְללֹא ְּגלּוֵטן ֵעִּלית 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2886

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּלית ָלָבןַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2887

 3.70       ₪ ַּבְפּלֹות ׁשֹוקֹוָלד ֵעִּלית 200 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2888

 12.00     ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ְללֹא ֻסָּכרַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2889

 9.80       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ֶרַבע ְלֶׁשַבע ֵעִּלית ָמִרירַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2890

 3.00       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ַמְּנַעִמית ֱאגֹוִזים 100 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2891

 3.00       ₪ ְּגִליֵלי ַוֵפל ַמְּנַעִמית ׁשֹוקֹוָלד 100 ְּגָרםַוְפִליםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2892



 6.40       ₪ ְקֵרם ְקֶרֶקר ִחָּטה ְמֵלָאה ֲהַדר 250 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2893

 1.90       ₪ ְקֶרֶקר טֹוָּפז ֲהַדר 110 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2894

 9.40       ₪ ְקֶרֶקר ֻּכְּסִמין ָמֵלא ֲאִביָבה 150 ְּגָרםְקֶרְקִריםַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2895

 12.60     ₪ רַֹגַלְך ֵעיִני 600 ְּגָרםרַֹגַלְך ּוְׁשְטרּוֵדלַמֲאִפיםַמּכֶֹלת2896

 26.70     ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות ִמְּתָּבל 1 ִקילֹו ְּגָרםִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2897

 12.60     ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ִמְּתָּבל 1 ִקילֹו ְּגָרםִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2898

 13.70     ₪ ַאְבַקת ְטׁשּוֵלְנט ִמְּתָּבל 300 ְּגָרםִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2899

 20.70     ₪ ָמָרק ְיָרקֹות ִמְּתָּבל 1 ִקילֹו ְּגָרםִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2900

 14.60     ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות 400 ְּגָרם ִמְּתָּבלִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2901

 14.70     ₪ ָמָרק ָּבָצל 400 ְּגָרם ִמְּתָּבלִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2902

 13.50     ₪ ָמָרק ְיָרקֹות 350 ְּגָרם ִמְּתָּבלִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2903

 17.80     ₪ ָמָרק ָּבָצל ִמְּתָּבל 400 ְּגָרם ָּכֵׁשר ְלֶפַסחִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2904

 13.30     ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ִמְּתָּבל ְללֹא ֶמַלח 350 ְּגָרםִמְּתָּבלָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2905

 4.30       ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ַקל ָנֵמס ָקנּור 10 ְיִחידֹותיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2906

 4.30       ₪ ָמָרק ַעְגָבִנּיֹות ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2907

 13.10     ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ָקנּור 400 ְּגָרםיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2908

 16.00     ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ָקנּור ְרִכיִבים ִטְבִעי 400 ְּגָרםיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2909

 20.20     ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות ָקנּור 400 ְּגָרם ְרִכיִבים ִטְבִעייּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2910

 20.20     ₪ ָמָרק ָּבָצל ָקנּור 400 ְּגָרם ְרִכיִבים ִטְבִעייּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2911

 4.30       ₪ ָמָרק ִּתיָרס ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2912

 4.30       ₪ ָמָרק ַעְגָבִנּיֹות ְּפלּוס ָקרֹוטֹו ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2913

 4.30       ₪ ָמָרק ַטַעם עֹוף ָקרֹוטֹו ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2914

 4.30       ₪ ָמָרק ֲעָדִׁשים ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2915

 4.30       ₪ ָמָרק ַעְגָבִנּיֹות ָחִריף ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2916

 4.30       ₪ ָמָרק ְיָרקֹות ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2917

 9.60       ₪ ִּפיֶרה ְּבַטַעם ֵּביִתי ָקנּור 270 ְּגָרםיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2918

 4.30       ₪ ָמָרק ֲאפּוָנה ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2919

 3.90       ₪ ָמָרק ָנֵמס ַטַעם עֹוף אֹוֶסם זּוגַמַרֵקי אֶֹסםָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2920

 3.90       ₪ ָמָרק ָנֵמס ִּפְטִרּיֹות אֹוֶסם זּוגַמַרֵקי אֶֹסםָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2921

 4.30       ₪ ָמָרק ִּפְטִרּיֹות ָנֵמס ָקנּור זּוגיּוִניִליֶברָמָרִקים ְוַתְבִׁשיִליםַמּכֶֹלת2922

 5.90       ₪ ּגֶ 'ִלי ּתּות אֶֹּסםּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2923

 5.90       ₪ ּגֶ 'ִלי ִמְׁשֵּמׁש אֶֹּסם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2924

 5.90       ₪ ּגֶ 'ִלי ֶּפֶטל אֶֹּסם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2925

 5.90       ₪ ּגֶ 'ִלי ָאָנָנס אֶֹּסם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2926

 25.50     ₪ ּגֶ 'ִלי ּתּות אֶֹּסם 1 ִקילֹו ְּגָרם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2927



 2.90       ₪  ּגֶ 'ִלי ְמַתֵּבל ַטַעם ִמְׁשֵּמׁש 80 ְּגָרם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2928

 2.90       ₪  ּגֶ 'ִלי ְמַתֵּבל ַטַעם ֶּפֶטל 80 ְּגָרם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2929

 5.90       ₪ ַּגֵּלי ֵּפרֹות ְטרֹוִּפִּיים אֶֹּסם 85 ְּגָרם ּגֶ 'ִלי ִאיְנְסֶטְנטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2930

 22.80     ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל אֶֹּסם 1 ִקילֹו ְּגָרםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2931

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2932

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ׁשֹוקֹוָלד אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2933

 11.10     ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ִמְּתַּבל 500 ְּגָרםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2934

 2.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ִמְּתַּבל 85 ְּגָרםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2935

 15.90     ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ָמָיה 1 ִקילֹו ְּגָרםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2936

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ִרַּבת ָחָלב 84 ְּגָרם אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2937

 5.20       ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ִּפְצּפּוֵצי ׁשֹוקֹוָלד אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2938

 3.10       ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ִאיְנְסַטְנט ָמָיהּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2939

 3.10       ₪ ּפּוִדיְנּג ׁשֹוקֹוָלד ִאיְנְסַטְנט ָמָיהּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2940

 3.10       ₪  ּגֶ 'ִלי ִמְׁשֵּמׁש ִאיְנְסַטְנט ָמָיהּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2941

 3.10       ₪  ּגֶ 'ִלי ּתּות ִאיְנְסַטְנט ָמָיהּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2942

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ָוִניל ָצְרָפִתי 80 ְּגָרם אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2943

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ַטַעם ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר 95 ְּגָרם אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2944

 4.90       ₪ ּפּוִדיְנּג ֵּפרֹות ְטרֹוִּפִּיים אֶֹּסםּפּוִדיְנּגמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2945

 8.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד צִ 'יְּפס ָּדרֹוָמה 250 ְּגָרםִקׁשּוֵטי עּוָגהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2946

 9.20       ₪ ִריצ' ָקֶפה ַּתֲחִליף ָחָלב 427 ַמלַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2947

 7.70       ₪ ִריצ' ְלִבּׁשּול ְוַהְקַרָמה 220 ַמלַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2948

 8.30       ₪ ִריצ' ַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפה 212 ַמלַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2949

 15.20     ₪ ִריצ' ַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפה 425 ַמלַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2950

 13.40     ₪ ַקֶּצֶפת ִצְמִחית ַהָּׁשף ַהָּלָבן ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2951

 7.60       ₪ ַקֶּצֶפת ִצְמִחית ַהָּׁשף ַהָּלָבן ְּתנּוָבה 250 ְּגָרםַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2952

 18.30     ₪ ַקֶּצֶפת ִצְמִחית ַׁשף ָלָבן ְּתנּוָבה 250 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותַקֶּצֶפת ְלַהְקָצָפהמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2953

 2.95       ₪ ֻׂשְמׂשּום ַמְרָּגִנית 100 ְּגָרםקֹוקּוס ְוֻׂשּוְמשּוםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2954

 6.60       ₪ קֹוקּוס ָּדרֹוָמה 400 ְּגָרם ַּבָדץקֹוקּוס ְוֻׂשּוְמשּוםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2955

 10.70     ₪ ֻׂשְמׂשּום ָּדרֹוָמה 400 ְּגָרםקֹוקּוס ְוֻׂשּוְמשּוםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2956

 8.30       ₪ ֻׂשְמׂשּום ִּכי טֹוב 200 ְּגָרםקֹוקּוס ְוֻׂשּוְמשּוםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2957

 10.60     ₪ ִצְמַקאּו ֶאִפיכֹל 500 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2958

 11.20     ₪ ִצְמַקאּו ַהַּׁשַחר 400 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2959

 3.30       ₪ ֻסָּכִרּיֹות ְלעּוָגה ְמָזֶרה ׁשֹוקֹו ָעֶלהִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2960

 10.00     ₪ ָמִלית ֻאְכָמִנּיֹות ּפֹוִליָבה 400 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2961

 10.00     ₪ ָמִלית ַּתּפּוִחים ְוִקָּנמֹון ּפֹוִליָבה 400 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2962



 10.00     ₪ ָמִלית ֻּדְבְּדָבִנים ּפֹוִליָבה 400 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2963

 2.70       ₪ ַּתְמִצית ֲאִפָּיה רּום ַאְרֵזי ָנאִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2964

 2.40       ₪ קֹוקּוס ָּדרֹוָמה 100 ְּגָרם ַּבָדץִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2965

 7.40       ₪ ֶקַמח ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרם ַּבָדץִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2966

 10.80     ₪ ַאְבַקת ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2967

 1.90       ₪ ַאְבַקת ֻסָּכר ָּדרֹוָמה 100 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2968

 3.10       ₪ קֹוְרְנְפלֹור ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2969

 1.80       ₪ ַּתְמִצּיֹות ְלַאִפָיה ַמְרָּגִנית ָּדרֹוָמהִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2970

 4.30       ₪ ֵּפרּוֵרי ֶלֶחם 400 ְּגָרם ָּדרֹוָמהִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2971

 3.30       ₪ ֻסָּכִרּיֹות ְלעּוָגה ְמָזֶרה אֹוֶּפְנֵהיַמרִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2972

 9.40       ₪ ְׁשִביֵבי ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ָמָיה 400 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2973

 7.40       ₪ ִצּפּוי ִלְׁשִניֶצל ָמָיה 500 ְּגָרם ִּפיַקְנִטיִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2974

 7.40       ₪ ִצּפּוי ִלְׁשִניֶצל ָמָיה 500 ְּגָרם ׁשּוםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2975

 2.80       ₪ ֵּפרּוֵרי ֶלֶחם ֻמְזָהִבים 200 ְּגָרם ָּדרֹוָמהִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2976

 8.00       ₪ ִצְמַקאּו צִ 'יְּפס ָלָבן ָּדרֹוָמה 250 ְּגָרםִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2977

 10.70     ₪ ִסירֹוּפ ׁשֹוקֹוָלד 600 ְּגָרם ֶאִפיכֹלִסירֹוּפ ְלִקׁשּוטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2978

 10.70     ₪ ִסירֹוּפ ַמּיֶּפל 600 ַמל ֶאִפיכֹלִסירֹוּפ ְלִקׁשּוטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2979

 10.90     ₪ ִסירֹוּפ ׁשֹוקֹוָלד 700 ַמל ֵמיָטבִסירֹוּפ ְלִקׁשּוטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2980

 10.90     ₪ ִסירֹוּפ ַמּיֶּפל 700 ַמל ֵמיָטבִסירֹוּפ ְלִקׁשּוטמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2981

 4.20       ₪ ִׁשְמִרית ַׂשִּקיתַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2982

 7.10       ₪ ִׁשְמִרית ְּפלּוס ְמַׁשֵּפר ֲאִפָּיה זּוגַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2983

 10.00     ₪ ְׁשָמִרים ְיֵבִׁשים ִאיְנְסֶטְנט ָּפאָקא 500 ְּגָרםַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2984

 1.80       ₪ ֻסָּכר ָוִניל ָּדרֹוָמה 10 ְיִחידֹותַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2985

 2.50       ₪ ֶקַמח ִחָּטה ָלָבן ָּדָגן 1 ִקילֹו ְּגָרםַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2986

 5.20       ₪ ְמַׁשֵּפר ֲאִפָּיה ֵּביִתי ְׁשִטיְּבל 30 ְּגָרםַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2987

 1.80       ₪ ַאְבַקת ֲאִפָּיה ַמְרָּגִנית ָּדרֹוָמה 10 ְיִחידֹותַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2988

 3.10       ₪ ְׁשָמִרים ְיֵבִׁשים ִאיְנְסֶטְנט ָמָיה 125 ְּגָרםַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2989

 3.20       ₪ ְׁשָמִרים ֻקִּבּיֹותַאְבקֹות ּוְׁשָמִריםמּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2990

 7.40       ₪ ִצּפּוי ִלְׁשִניֶצל ָמָיה 500 ְּגָרם ִעְׂשֵבי ִּתּבּולִמּלּוי ְוִצּפּוימּוָצֵרי ֲאִפָּיהַמּכֶֹלת2991

 6.10       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם ִטְבִעי 80 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2992

 6.10       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם ִּתיָרס 80 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2993

 6.60       ₪ ְּפִריכֹוִנים אֶֹסם ַּדל ַנְתָרן 140 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2994

 4.70       ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז ָמֵלא ְמֻצּפֹות 80 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2995

 5.00       ₪ ְּפִריִכּיֹות ִּתיָרס ְמֻצּפֹות ֶּבְרָמן 60 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2996

 6.10       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם ִמּלּוַח 80 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2997



 10.70     ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז 100 ְּגָרם ַמֲאַרז 3 ְיִחידֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2998

 11.40     ₪ ְּפִריכֹוִנים אֶֹסם אֶֹרז ָמֵלא 310 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת2999

 3.70       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם 23 ְּגָרם ַזְעָּתרְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3000

 3.70       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם 23 ְּגָרם ׁשּום ָּבָצלְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3001

 3.80       ₪ ִּפיֵטְנס ְפִריִכּיֹות 22 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3002

 8.60       ₪ ְּפִריִכּיֹות ַּדּקֹות 3 ְּדָגִנים ִּפיֵטְנס 3 ְיִחידֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3003

 8.60       ₪ ְּפִריִכּיֹות ַּדּקֹות ְּפלּוס ִקינֹוָאה ִּפיֵטְנס 3 ְיִחידֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3004

 17.20     ₪ ִּפיֵטְנס ְפִריִכּיֹות 22 ְּגָרם 5 ְיִחידֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3005

 3.40       ₪ ְּדָגִנּיֹות אֶֹרז ָמֵלא 100 ְּגָרם ֶּפַרחְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3006

 3.40       ₪ ְּדָגִנּיֹות אֶֹרז ְוִתיָרס 100 ְּגָרם ֶּפַרחְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3007

 3.40       ₪ ְּדָגִנּיֹות אֶֹרז ְוִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל 100 ְּגָרם ֶּפַרחְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3008

 3.40       ₪ ְּדָגִנּיֹות אֶֹרז ְוֻכֶּסֶמת 100 ְּגָרם ֶּפַרחְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3009

 3.40       ₪ ְּדָגִנּיֹות ַחְמָׁשה ְּדָגִנים 100 ְּגָרם ֶּפַרחְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3010

 4.40       ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז ֶּפַרח 40 ְּגָרם ַּבְרִּביְקיּוְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3011

 4.40       ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז ֶּפַרח 40 ְּגָרם ַּתּפּוַח ִקָּנמֹוןְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3012

 4.40       ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז ֶּפַרח 40 ְּגָרם ַזְעָּתר ֶׁשֶמןְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3013

 5.60       ₪ ְּפִריִכּיֹות ֻּכֶּסֶמת ַּדל ַנְתָרן ֶּפַרח 130 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3014

 5.60       ₪ ְּפִריִכּיֹות ֻּכֶּסֶמת ֶּפַרח 140 ְּגָרם 4 ֲאִריזֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3015

 7.90       ₪ ֻסָּכְרִזית 300 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3016

 22.70     ₪ ֻסָּכְרִזית 1200 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3017

 18.00     ₪ ִדיַאִטיְּפ ַמְמִּתיק נֹוְזִלי ֻסָּכְרִזית 220 ַמלַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3018

 24.00     ₪ ֻסָּכְרִזית ְּכמֹו ֻסָּכר ַאְבָקה 100 ְּגָרםַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3019

 16.30     ₪ ֻסָּכְרִזית ָּפֵטְנט 700 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3020

 10.00     ₪ ֻסָּכר חּום 1 ִקילֹו ְּגָרם ָמָיהַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3021

 10.00     ₪ ֻסָּכר ְּדְמֶרָרה 1 ִקילֹו ְּגָרם ָמָיהַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3022

 16.00     ₪ ְסוִיט לּוז 200 ַׂשִּקּיֹות ַמְמִּתיקַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3023

 6.40       ₪ ֻסָּכר חּום ְּדְמֶרָרה 1 ִקילֹו ְּגָרםַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3024

 25.80     ₪ ֻסָּכְרַלְיט ַמְמִּתיק נֹוְזִלי 220 ַמלַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3025

 27.80     ₪ ֻסָּכְרַלְיט ַמְמִּתיק ַאְבָקה ִצְנֶצֶנת 105 ְּגָרםַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3026

 28.60     ₪ ֻסָּכְרִזית ֵמַהֶּטַבע ְסִטְּוָיה 100 ַׂשִּקּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3027

 13.30     ₪ ֻסָּכְרִזית ֵמַהֶּטַבע ְסִטיוְֶיה 75 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3028

 26.70     ₪ ֻסָּכְרִזית ְסִטיוּוָיה נֹוְזִליַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3029

 30.70     ₪ ֻסָּכְרִזית ֵמַהֶּטַבע ְסִטיוְָיה 100 ְּגָרםַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3030

 20.20     ₪ סּוַּכְרלֹוז ַמְמִּתיק 100 ַׂשִּקּיֹות 1 ְּגָרםַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3031

 13.30     ₪ ֻסָּכְרִזית ְקָלאִסי 100 ַׂשִּקּיֹות ַמְמִּתיקַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3032



 10.00     ₪ ֻסָּכר ְּדְמֶרָרה 1 ִקילֹו ְּגָרם ָמָיה ְּבַׂשִּקיתַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3033

 30.50     ₪ ֻסָּכְרִזית סּוַּכְרלֹוז 300 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3034

 27.80     ₪ ֻסָּכְרִזית ְסִטְּוָיה 300 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3035

 11.90     ₪ ֻסָּכְרִזית סּוַּכְרלֹוז 75 ַטְבִלּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3036

 25.70     ₪ ֻסָּכְרִזית סּוַּכְרלֹוז 100 ַׂשִּקּיֹותַמְמִּתיק ַּתֲחִליףמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3037

 9.40       ₪ ְקָוֵקר ַאְנְּגִלי 500 ְּגָרםְמזֹון ְּבִריאּותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3038

 17.20     ₪ ַקִּלי צֹום ְמֻׁשָּפר 3 ָמנֹותְמזֹון ְּבִריאּותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3039

 17.20     ₪ ַקִּלי צֹום 2000ְמזֹון ְּבִריאּותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3040

 17.20     ₪ ַקִּלי צֹום 2001ְמזֹון ְּבִריאּותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3041

 10.50     ₪ ְקֶרֶקר ִטְבִעי ִׁשיפֹון ֵלב ַהֶּטַבע 140 ְּגָרםְללֹא ֻסָּכרמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3042

 10.50     ₪ ְקֶרֶקר ִטְבִעי ֻּכְּסִמין ֵלב ַהֶּטַבע 140 ְּגָרםְללֹא ֻסָּכרמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3043

 10.00     ₪ ְּגָרנֹוָלה ְׁשֵקִדים 400 ְּגָרם ָּדָגןְּגָרנֹוָלהמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3044

 10.00     ₪ ְּגָרנֹוָלה ַּתּפּוַח ֵעץ ִקָּנמֹון 400 ְּגָרם ָּדָגןְּגָרנֹוָלהמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3045

 10.00     ₪ ְּגָרנֹוָלה ְּתָמִרים 400 ְּגָרם ָּדָגןְּגָרנֹוָלהמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3046

 10.00     ₪ ְּגָרנֹוָלה ַלּיט 400 ְּגָרם ָּדָגןְּגָרנֹוָלהמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3047

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ְללֹא ֻסָּכר ַּכְרִמיתׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ֻסָּכרמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3048

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ָמן ִחָּטה ְמֵלָאה 300 ְּגָרםעּוִגּיֹות ִחָּטה ָמֵלאמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3049

 5.10       ₪ עּוִגּיֹות ָמן ִחָּטה ְמֵלָאה ַטַעם ִחְלָּבה 300 ְּגָרםעּוִגּיֹות ִחָּטה ָמֵלאמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3050

 4.40       ₪ ְּפִריִכּיֹות ֵאֶנְרּגִ 'י ְׁשְטָראּוס 30 ְּגָרםְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3051

 4.00       ₪ ְּפִריִכּיֹות אֶֹרז 100 ְּגָרם ִּבי ֵאְנד ִּדיְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3052

 3.70       ₪ ְּפִריכֹוִנים ֲחִטיֵפי אֶֹסם 23 ְּגָרם ִעְׂשֵבי ִּתּבּולְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3053

 10.30     ₪ ִּפיֵטְנס ְּפִריִכּיֹות ְמֻצּפֹות ׁשֹוקֹוָלד 6 ְיִחידֹותְּפִריִכּיֹותמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3054

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ְללֹא ֻסָּכר ַּכְרִמיתׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ֻסָּכרמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3055

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ְללֹא ֻסָּכר ַּכְרִמית 85 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ֻסָּכרמּוָצֵרי ְּבִריאּותַמּכֶֹלת3056

 13.40     ₪ ִקיְׁשֶקע ְמֻמָּלא ַּבְרַקאי ָחָלק 500 ְּגָרםַנְקִניִקּיֹות ִקיְׁשֶקעמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3057

 11.10     ₪ ִקיְׁשֶקע ִמּלּוי ְפִריׁש ַּפְרֶוהַנְקִניִקּיֹות ִקיְׁשֶקעמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3058

 14.30     ₪ ִקיְׁשֶקע ְמֻמָּלא ַצְפַראי ָחָלק ֶּכ 500 ְּגָרםַנְקִניִקּיֹות ִקיְׁשֶקעמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3059

 53.40     ₪ ִנְתֵחי שּוַאְרָמה הֹּדּו ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשֶחְלֵקי עֹוף הֹודּומּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3060

 98.00     ₪ ְפַלְנֶקן ָאָסאדֹו ָחתּוְך ְּגָלאטַקַּבּב ָטחּון ַהְמּבּוְרֵּגרמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3061

 37.60     ₪ ְּבַׂשר ָּבָקר ָטחּון ַצְפַראי ְּגָלאט ִּבְׁשִקיָלהַקַּבּב ָטחּון ַהְמּבּוְרֵּגרמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3062

 98.00     ₪ ְפַלְנֶקן ָאָסאדֹו ָחתּוְך ָחָלקַקַּבּב ָטחּון ַהְמּבּוְרֵּגרמּוָצֵרי ָּבָׂשרָּבָׂשר3063

 75.00     ₪ ְּפָלָטה ְלִבּׁשּול ָיִחיד ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3064

 66.00     ₪ ֻקְמקּום ַלְהַטן ִנְׁשַלף ִנְסָּתר ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןֻקְמקּום ְוֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3065

 48.00     ₪ ֶׁשֶלט אּוִניֶבְרָסִלי ְלַמְזָגןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3066



 107.00   ₪ ַּתּנּור ַאְמַּבְטָיה ָּכפּול ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3067

 114.00   ₪ ְמַפֵּזר חֹם ָלִהיט ַאְמָּבט ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3068

 48.00     ₪ ְמַפֵּזר חֹם עֹוֵמד ָסָהָרה ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3069

 59.00     ₪ ַּתּנּור ִאיְנְפָרא ְלַאְמָּבט ְיִחידֹות ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3070

 35.00     ₪ ַּתּנּור ַאְמַּבְטָיה ִאיְנְפָרא ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3071

 50.00     ₪ ְמַפֵּזר חֹם ָאַלְסָקה 901 ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3072

 47.00     ₪ ְמַפֵּזר חֹם עֹוֵמד 501 ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3073

 107.00   ₪ ַּתּנּור ַאְמַּבְטָיה ָּכפּול ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3074

 48.00     ₪ ֶׁשֶלט אּוִניֶבְרָסִלי ְלַמְזַגן ֵאֶלְקְטָרהַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3075

 90.00     ₪ ְמַפֵּזר חֹם ַקְרִמְכסּוף ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3076

 95.00     ₪ ְמכֹוַנת ִּתְסּפֶֹרת ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3077

 83.00     ₪ ְמַפֵּזר חֹם ָלַאְמַּבְטָיה ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3078

 180.00   ₪ ְמַפֵּזר חֹם ָלַאְמַּבְטָיה הֹוִריָקן ּגֹוְלד ַליְןַּתּנּוִרים ַקְטָלןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3079

 69.00     ₪ ְּתאּוַרת ֵחרּום ֵלד ּגֹוְלד ְליַיִןְּתאּוַרת ַלְיָלה ֵחרּוםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3080

 95.00     ₪ ְמנֹוַרת ַׁשָּבת ֶחְסכֹוִנית ּגֹוְלד ַליְןְּתאּוַרת ַלְיָלה ֵחרּוםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3081

 60.00     ₪ ְּתאּוַרת ֵחרּום 24 נּורֹות ֵלד ֵסִמקֹוםְּתאּוַרת ַלְיָלה ֵחרּוםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3082

 162.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ּגֹוְלד ַליְן 30 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3083

 151.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ּגֹוְלד ַליְן 40 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3084

 51.00     ₪ ֻקְמקּום ְמַהְּדִרין ֶקֶנִדיֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3085

 90.00     ₪ ֻקְמקּום ִנְׁשַלף ְּבִריאּוִתי ֶקֶנִדי ָלָבןֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3086

 200.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ִנירֹוְסָטה 30 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3087

 200.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ִנירֹוְסָטה 40 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3088

 200.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ִנירֹוְסָטה 50 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3089

 200.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ִנירֹוְסָטה 60 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3090

 120.00   ₪ ֻקְמקּום ִנְׁשַלף ְלַׁשָּבת ֶקֶנִדיֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3091

 90.00     ₪ ֻקְמקּום ִנְׁשַלף ְּבִריאּוִתי ֶקֶנִדי ְקֵרםֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3092

 172.00   ₪ ֵמַחם ַחְׁשַמִּלי ּגֹוְלד ַליְן 60 ּכֹוסֹותֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3093

 143.00   ₪ ֶטְרמּוס ַחְׁשַמִּלי ּגֹוְלד ַליְן 4.8 ִליֶטרֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3094

 144.00   ₪ ֻקְמקּום ִנְׁשַלף אֹור ְלַׁשָּבת ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןֻקְמקּום ֵמַחםמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3095

 49.00     ₪ טֹוְסֵטר ֶסְנְדִביץ' ַּפִּסים ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3096

 49.00     ₪ טֹוְסֵטר ֶסְנְדִביץ' ְמֻׁשָּלֵׁשי ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3097

 150.00   ₪ טֹוְסֵטר ֶסְנְדִביץ' ִנירֹוְסָטה ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3098

 47.00     ₪ ִמיְקֵסר ָיד ּגֹוְלד ַליְןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3099

 51.00     ₪ ַמְצֵנם ִנירֹוְסָטה ֶקֶנִדיטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3100



 97.00     ₪ טֹוְסֵטר ֶסְנְדִביץ' ָּגדֹול ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3101

 77.00     ₪ ִמְקַסר ָיד ְמֻעָּצב ּגֹוְלד ַליְןטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3102

 48.00     ₪ ַמְצֵנם ָּדְפנֹות ָקרֹות ֶקֶנִדיטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3103

 48.00     ₪ טֹוְסֵטר ְמַהְּדִרין ַּבָדץ ֶקֶנִדיטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3104

 84.50     ₪ ֻקְמקּום ְמַהְּדִרין ִנירֹוְסָטה ֶקֶנִדי ַּבָדץטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3105

 42.00     ₪ ֻקְמקּום ְמַהְּדִרין ְּפַלְסִטיק ֶקֶנִדי ַּבָדץטֹוְסֵטרמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3106

 106.00   ₪ ְּפָלָטה ְלִבּׁשּול ָּכפּול ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3107

 82.00     ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת ֵּבינֹוִני ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3108

 94.00     ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת ֲעָנק ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3109

 112.00   ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת XL ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3110

 122.00   ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת 6 ִסיִרים XL ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3111

 94.00     ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת ֲעָנק ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנן 4 ִסירְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3112

 78.00     ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת ּבֹוֶדֶדת ּגֹוְלד ַליְןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3113

 84.00     ₪ ְּפָלָטה ְלַׁשָּבת 2 ִסיִרים ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןְּפָלטֹותמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3114

 55.00     ₪ ַמְכִׁשיר ַלֲהָכַנת ֵּביִצים ֵאֶלְקְטרֹו ָחָנןְמַעְרֵּבל ָמזֹוןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3115

 72.00     ₪ ַמְכִׁשיר ַלֲהָכַנת ְּבִליְנצֶ 'ס ּגֹוְלד ַליְןְמַעְרֵּבל ָמזֹוןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3116

 102.00   ₪ קֵֹּצץ ָמזֹון ָמִהיר אּוְלִטיָמא ּגֹוְלד ַליְןְמַעְרֵּבל ָמזֹוןמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3117

 56.40     ₪ ָמֵגן ְּבָרִקים ְּפרֹו ְּגַרְידֲאִביָזִרים ַלַּבִיתמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3118

 120.00   ₪ ֵטֵלפֹון ַאְלחּוִטי מֹוטֹורֹוָלה 201ֲאִביָזִרים ַלַּבִיתמּוָצֵרי ַחְׁשַמלׁשֹונֹות3119

 16.40     ₪ ְּגִביָנה ֶחֶמד ִּפיֵראּוס ְּתנּוָבה 250 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3120

 10.80     ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה 5 ָאחּוז י ָמְרֳּדַכי 500 ְּגָרםְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3121

 13.50     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 200 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3122

 24.70     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה נַֹעם 360 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3123

 15.30     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ֵעֶמק ָּפרּוס ְּתנּוָבה 200 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3124

 17.00     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ְּתנּוָבה ֵעֶמק ָּפרּוס 200 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3125

 5.50       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 5 ָאחּוז 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3126

 11.30     ₪ יְֹּפֶלה ֲאַפְרֵסק ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3127

 18.50     ₪ יְֹּפֶלה ָלָבן ְמֻעָּדן ִּביֹו 2 ְּפלּוס 6 ִחָּנםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3128

 12.00     ₪ ַמֲעָדן ׁשֹוקֹו מוֻו ָטָרה 8 ְּבַמֲאָרזַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3129

 9.70       ₪ ְּגִביַנת ַׁשֶּמֶנת 5 ָאחּוז ָטָרה 200 ְּגָרם ִטְבִעיְּגִבינֹות ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3130

 9.70       ₪ ְּגִביַנת ַׁשֶּמֶנת 5 ָאחּוז ָטָרה 200 ְּגָרם ֵזיִתיםְּגִבינֹות ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3131

 9.70       ₪ ְּגִביַנת ַׁשֶּמֶנת 5 ָאחּוז ָטָרה 200 ְּגָרם ׁשּום ַׁשֶּמֶנתְּגִבינֹות ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3132

 9.70       ₪ ִמְמַרח ְּגִביָנה ְוׁשֹוקֹוָלד 200 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3133

 9.70       ₪ ְּגִביַנת ַׁשֶּמֶנת 5 ָאחּוז ָטָרה 200 ְּגָרם ָּבָצלְּגִבינֹות ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3134

 13.40     ₪ ְּגִביָנה ֻמֶּתֶכת ִניר ֶטֶנא נַֹגּהְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3135



 16.40     ₪ ְּגִביָנה ֶחְרמֹון ִּפיֵראּוס ְּתנּוָבה 250 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3136

 12.10     ₪ ִּפיֵראּוס ְלָבָנה ַאְסִלית ְּתנּוָבה 263 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3137

 12.60     ₪ ְּגִביָנה ֻמֶּתֶכת ַטַעם טֹוב ֵזיִתיםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3138

 12.60     ₪ ְּגִביָנה ֻמֶּתֶכת ַטַעם טֹוב ָׁשִמירְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3139

 12.60     ₪ ְּגִביָנה ֻמֶּתֶכת ַטַעם טֹוב ִּפיַקְנִטיְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3140

 12.60     ₪ ְּגִביָנה ֻמֶּתֶכת ַטַעם טֹוב ְׁשוֵיָצִריְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3141

 21.00     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס 24 ָאחּוז ּבּוְלָּגִרית 250 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3142

 21.00     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס 16 ָאחּוז ּבּוְלָּגִרית 250 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3143

 21.00     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס 5 ָאחּוז ּבּוְלָּגִרית 250 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3144

 18.80     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס 5 ָאחּוז ּבּוְלָּגִרית ֻקִּבּיֹותְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3145

 9.50       ₪ ַמְׁשֵקה סֹוָיה ָּדֵיאט ִטְבִעי ְּתנּוָבה 1 ִליֶטרַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3146

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון ִטְבִעי ְּתנּוָבה 225 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3147

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון ְּתנּוָבה ֵזיִתים 225 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3148

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון ְּתנּוָבה ׁשּום ָׁשִמירְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3149

 11.40     ₪ ְּגִביָנה ְצַפִּתית 5 ָאחּוז י ָמְרֳּדַכי 200 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3150

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון 16 ָאחּוז ְּתנּוָבה 225 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3151

 13.50     ₪ ְּגִביָנה ִּפיֵראּוס ְצַפִּתית 5 ָאחּוז 240 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3152

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון ְּתנּוָבה ַׁשֶּמֶנת ָּבָצלְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3153

 12.00     ₪ ְּגִביָנה ַנּפֹוְליֹון ָחִריף ְּתנּוָבה 225 ְּגָרםְּגִביָנה ְמלּוָחהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3154

 16.90     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ֵעֶמק טֹוְסט ְּתנּוָבה 200 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3155

 9.50       ₪ ַמְׁשָקה סֹוָיה ֻמֲעָׁשר ְּתנּוָבה 1 ִליֶטרַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3156

 28.00     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ֵעֶמק ָּפרּוס ְּתנּוָבה 400 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3157

 29.70     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ְמגֶֹרֶדת 500 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3158

 12.90     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ְּתנּוָבה ּגּוׁש ָחָלב ָּפרּוסְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3159

 41.50     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ֵעֶמק ָחִריץ ְּתנּוָבה ַׂשִּקיתְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3160

 23.60     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ּגּוׁש ָחָלב ָּפרּוס 400 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3161

 30.00     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה ֵעֶמק ָּפרּוס ְּתנּוָבה 600 ְּגָרםְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3162

 25.50     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה נַֹעם 500 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3163

 14.60     ₪ ְּגִביַנת נַֹעם ָּפרּוס 200 ְּגָרם ַּדק ַּדק 28 ָאחּוזְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3164

 15.30     ₪ ְּגִביַנת נַֹעם ָּפרּוס 200 ְּגָרם ַלּיט ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3165

 14.60     ₪ ְּגִביַנת נַֹעם ָּפרּוס 200 ְּגָרם ַּדק ַּדק 15 ָאחּוזְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3166

 14.50     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה נַֹעם 200 ְּגָרם 22 ָאחּוז ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3167

 15.30     ₪ ְּגִביַנת ַאַּמְנֵּטל ָּפרּוס 200 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3168

 19.60     ₪ ְּגִביָנה ְצֻהָּבה נַֹעם 200 ְּגָרם ַקְׁשַקָּבלְּגִבינֹות ְצֻהּבֹותמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3169

 4.20       ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז 250 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3170



 9.90       ₪ ְּגִביָנה טּוב ַטַעם 5 ָאחּוז 250 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3171

 4.20       ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה 3 ָאחּוז ָטָרה 250 ְּגָרםְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3172

 8.40       ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה 5 ָאחּוז ָטָרה 500 ְּגָרםְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3173

 12.50     ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה 5 ָאחּוז ָטָרה 750 ְּגָרםְּגִבינֹות ָטָרהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3174

 5.40       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 9 ָאחּוז 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3175

 5.80       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 5 ָאחּוז ִעם ֵזיִתים ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3176

 5.70       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' ׁשּום 5 ָאחּוז 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3177

 5.30       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 5 ָאחּוז ֻמֲעָׁשר 250 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3178

 5.50       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 5 ָאחּוז 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3179

 5.30       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' ֻמֲעָׁשר 3 ָאחּוז 250 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3180

 5.50       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 1 ָאחּוז 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3181

 7.30       ₪ ְּגִביָנה קֹוֵטג' 5 ָאחּוז ֻמֲעָׁשר 375 ְּגָרם ָטָרהְּגִבינֹות קֹוֵטג'מּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3182

 4.60       ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 250 ְּגָרםְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3183

 4.30       ₪ ְּגִביָנה ְּתנּוָבה 9 ָאחּוז 250 ְּגָרם ַּבָדץְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3184

 4.40       ₪ ְּגִביָנה ְּתנּוָבה 9 ָאחּוז 250 ְּגָרם ַוֲעַדת ְמַהְּדִריןְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3185

 15.50     ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 850 ְּגָרם ַּבָדץְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3186

 5.10       ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה ַטַעם ָּבָצל ְמֻטָּגן ְּתנּוָבהְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3187

 28.50     ₪ ְּגִביָנה5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 850 ְּגָרם ַּבָדץ זּוגְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3188

 5.10       ₪ ְּגִביָנה ְלָבָנה ְּפלּוס ֵזיִתים 250 ְּגָרם ְּתנּוָבהְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3189

 4.30       ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 250 ְּגָרם ְללֹא ֶמַלחְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3190

 35.70     ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 2 ִקילֹו ְּגָרםְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3191

 9.10       ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3192

 8.70       ₪ ְּגִביָנה 9 ָאחּוז ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3193

 8.70       ₪ ְּגִביָנה ַחִצי ֲאחּוז ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3194

 8.70       ₪ ְּגִביָנה 3 ָאחּוז ְּתנּוָבה 500 ְּגָרם ַוֲעַדת ְמַהְּדִריןְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3195

 4.30       ₪ ְּגִביָנה 3 ָאחּוז ְּתנּוָבה 250 ְּגָרם ַּבָדץְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3196

 17.50     ₪ ְּגִביָנה 5 ָאחּוז ְּתנּוָבה 500 ְּגָרם 2 ְּבַמֲאָרזְּגִבינֹות ְּתנּוָבהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3197

 0.87       ₪ ִּגיל 125 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3198

 1.23       ₪ ִּגיל 125 ַמל ַטַעם ּתּות ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3199

 0.81       ₪ ָלָבן עֹז 125 ָמלֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3200

 2.10       ₪ ַׁשֶּמֶנת ֲחמּוָצה 200 ַמל ָטָרהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3201

 1.30       ₪ ַׁשֶּמֶנת ֲחמּוָצה 125 ַמל ָטָרהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3202

 3.30       ₪ ַׁשֶּמֶנת 9 ָאחּוז 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3203

 1.53       ₪ ֶאֶׁשל 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3204

 2.27       ₪ ַׁשֶּמֶנת 15 ָאחּוז 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3205



 5.90       ₪ ַׁשֶּמֶנת ְמתּוָקה ְלַהְקָצָפה 32 ָאחּוז ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3206

 0.97       ₪ ָלָבן ָטָרה 3 ָאחּוז 150 ָמלֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3207

 1.23       ₪ ִּגיל 125 ַמל ַטַעם ָוִניל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3208

 1.35       ₪ ִּגיל 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3209

 2.27       ₪ ָׁשְּמִנית 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3210

 1.53       ₪ ֵאֶׁשד 200 ַמלֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3211

 1.40       ₪ ִּגיָלה 200 ַמל ְּתנּוָבהֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3212

 5.30       ₪ ַׁשֶּמֶנת ְמתּוָקה ְלַקֶּצֶפת ָטָרה 38 ָאחּוזֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3213

 14.40     ₪ ַׁשֶּמֶנת ֲעִמיָדה ְלִבּׁשּול ָטָרה 15 ָאחּוזֶלֶּבן ַׁשֶּמֶנתמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3214

 7.00       ₪ ָחָלב1 ִליֶטר 2 ָאחּוז ְּתנּוָבה ַּדל ַלְקטֹוזָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3215

 5.20       ₪ ָחָלב ְּתנּוָבה 3 ָאחּוז 1 ִליֶטרָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3216

 5.80       ₪ ָחָלב ְּתנּוָבה 3 ָאחּוז 1 ִליֶטר ְּבַבְקּבּוקָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3217

 6.50       ₪ ָחָלב ָעִמיד ְּתנּוָבה 3 ָאחּוז 1 ִליֶטרָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3218

 10.50     ₪ ִרוְיֹון 1 ִליֶטר ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3219

 6.10       ₪ ִרוְיֹון 500 ַמל ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3220

 4.70       ₪ יְֹּפֶלה ַמְׁשֶקה ּתּות ִמּלֹון 1 ָוֵחִצי ָאחּוז ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3221

 4.70       ₪ יְֹּפֶלה ַמְׁשֶקה ֲאַפְרֵסק ָּבָנָנה 1 ָוֵחִצי ָאחּוז ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3222

 4.70       ₪ יְֹּפֶלה ַמְׁשֶקה ּתּות ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ָאחּוז ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3223

 8.70       ₪ ָחָלב 3 ָאחּוז ְּתנּוָבה 1 ָוֵחִצי ִליֶטרָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3224

 4.80       ₪ ָחָלב ָטָרה 3 ָאחּוז 1 ִליֶטר ְּבַׂשִּקיתָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3225

 5.35       ₪ ָחָלב 3 ָאחּוז ָטָרה 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוןָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3226

 5.10       ₪ ָחָלב ְּבַקְרטֹון 1 ִליֶטר 1 ָאחּוז ָטָרהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3227

 11.60     ₪ ָחָלב 3 ָאחּוז ְּתנּוָבה 2 ִליֶטרָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3228

 4.90       ₪ ָחָלב ְּתנּוָבה 1 ָאחּוז 1 ִליֶטרָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3229

 5.80       ₪ ָחָלב ְּבַקְרטֹון 1 ִליֶטר 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3230

 6.10       ₪ ָחָלב ְמֻיָחד ְלָקֶפה 0.8 ִליֶטר ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3231

 11.30     ₪ ָחָלב י ָמְרֳּדַכי 3 ָאחּוז 2 ִליֶטר ְּבֵמיַכלָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3232

 10.70     ₪ ָחָלב 3 ָאחּוז ָטָרה 2 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוןָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3233

 13.65     ₪ ָחָלב ַאְרָּגָמן 2 ִליֶטר ְּבַכד ָּכֵׁשר ְלֶפַסח ַלְנָּדאָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3234

 6.80       ₪ ָחָלב ָטָרה ֻמֲעָׁשר ֶחְלּבֹון 3 ָאחּוז ַקְרטֹוןָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3235

 6.80       ₪ ָחָלב ָטָרה ֻמֲעָׁשר ַּדל ַלְקטֹוז 2 ָאחּוז ַקְרטֹוןָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3236

 15.60     ₪ ַמְׁשֶקה יֹוגּוְרט ּתּות ְּתנּוָבה 8 ְיִחידֹותָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3237

 15.60     ₪ ַמְׁשֵקה יֹוגּוְרט ְקָלאִסי ְּתנּוָבה 8 ְיִחידֹותָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3238

 6.10       ₪ ָחָלב ְלָקֶפה ַּכְרֶמל 0.8 ִליֶטר ְּתנּוָבהָחָלב ּוַמְׁשְקאֹוָתיומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3239

 9.50       ₪ ַמְׁשָקה סֹוָיה ָוִניל ְּתנּוָבה 1 ִליֶטרַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3240



 11.00     ₪ ַמְׁשָקה ְׁשֵקִדים ְּפרּוָה ְּתנּוָבה 1 ִליֶטרַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3241

 4.90       ₪ יֹוגּוְרט ִּביֹו סֹוָיה ּתּות ָּבָנָנה ְּתנּוָבהַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3242

 4.90       ₪ יֹוגּוְרט ִּביֹו סֹוָיה ַּתּפּוַח ֶּפֶטל ְּתנּוָבהַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3243

 4.90       ₪ יֹוגּוְרט ִּביֹו סֹוָיה ֲאַפְרֵסק ְּתנּוָבהַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3244

 7.70       ₪ ְּגִביַנת סֹוָיה ַטַעם ִטְבִעי 5 ָאחּוז ְּתנּוָבהַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3245

 11.00     ₪ ַמְׁשֵקה קֹוקּוס ְׁשֵקִדים ְּתנּוָבה 1 ִליֶטרַמְׁשֶקה סֹוָיהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3246

 11.40     ₪ ׁשֹוקֹו מֹוָקה 1 ִליֶטר ְּתנּוָבה חּוג ָחַתם סֹוֵפר ְּבֵני ְּבַרקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3247

 5.80       ₪ ׁשֹוקֹו מֹוָקה 340 ַמל ְּתנּוָבהׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3248

 11.40     ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוק 1 ִליֶטר ְּתנּוָבה ַּבָדץׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3249

 2.50       ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוק 225 ַמל ְּתנּוָבה ְּבַׂשִּקיתׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3250

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוק 250 ַמל ְּבַבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3251

 11.70     ₪ ַאּיס ָקֶפה 1 ִליֶטר ְּתנּוָבה חּוג ָחַתם סֹוֵפר ְּבֵני ְּבַרקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3252

 11.40     ₪ ׁשֹוקֹו ָּבָנָנה 1 ִליֶטר ְּתנּוָבה חּוג ָחַתם סֹוֵפר ְּבֵני ְּבַרקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3253

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹו ָּבָנָנה 250 ַמל ְּבַבְקּבּוק ְּתנּוָבהׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3254

 5.80       ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוק 340 ַמל ְּתנּוָבה ַקְרטֹוִניתׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3255

 6.20       ₪ ַאּיס ָקֶפה 340 ַמל ְּתנּוָבה ַקְרטֹוִניתׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3256

 24.70     ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוק 250 ַמל ְּבַבְקּבּוק 6 ְיִחידֹותׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3257

 2.25       ₪ ׁשֹוקֹו 200 ַמל ָטָרה ְּבַׂשִּקיתׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3258

 13.00     ₪ ׁשֹוקֹו 200 ַמל ָטָרה ְּבַׂשִּקית 6 ְּבַמֲאָרזׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3259

 10.30     ₪ ׁשֹוקֹו ָּבָנָנה ָטָרה ִמּוֹו 1 ִליֶטר ְּבַקְרטֹוןׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3260

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹו ָטָרה 1 ִליֶטר ַּבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3261

 4.80       ₪ ׁשֹוקֹו ָטָרה 250 ַמל ַּבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3262

 10.60     ₪ ַמְׁשֶקה ָּבָנָנה ָטָרה 1 ִליֶטר ַּבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3263

 10.60     ₪ ַמְׁשֶקה מֹוָקה ָטָרה 1 ִליֶטר ַּבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3264

 10.60     ₪ ַמְׁשֶקה ׁשֹוקֹו ֱאגֹוִזים ָטָרה 1 ִליֶטר ַּבְקּבּוקׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3265

 19.90     ₪ אֶֹהל ְּתנּוָבהׁשֹוקֹומּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3266

 6.90       ₪ יֹוגּוְרט ִטְבִעי 500 ַמל י ָמְרֳּדַכיְׁשְטָראּוסמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3267

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ֻּדְבְּדָבן 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3268

 7.50       ₪ יֹוגּוְרט ָּדנּוָּבה ֶׁשִּלי 4 ָאחּוז ְּתנּוָבה 500יֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3269

 9.80       ₪ ְּפִריִלי ּתּות 500 ַמל ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3270

 9.80       ₪ ְּפִריִלי ָאָנָנס 500 ַמל ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3271

 8.20       ₪ ָּבאִדי ּתּות ְּתנּוָבה 500 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3272

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ָאָנָנס 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3273



 11.30     ₪ יְֹּפֶלה ֵּפרֹות ַיַער ְּתנּוָבה 500 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3274

 24.40     ₪ יְֹּפֶלה ְּתנּוָבה 4 ּתּות ְּפלּוס 4 ֲאַפְרֵסקיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3275

 15.60     ₪ יְֹּפֶלה ָלָבן ְּתנּוָבה 6 ְיִחידֹות ְּפלּוס 2 ְיִחידֹות ִטְבִעייֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3276

 27.20     ₪ יְֹּפֶלה ְמעָֹרב 8 ְּבַמֲאַרז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3277

 27.20     ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט 8 ְּבַמֲאַרז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3278

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ְּגִביָנה ּתּות ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3279

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָאָנָנס 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3280

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ֻּדְבְּדָבן 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3281

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה עּוַגת ְּגִביָנה 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3282

 3.90       ₪ יְֹּפֶלה ּתּות ְּתנּוָבה 150 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3283

 3.90       ₪ יְֹּפֶלה ֲאַפְרֵסק ְּתנּוָבה 150 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3284

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ֵּפרֹות ְיֵבִׁשים3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3285

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ֵּפרֹות ַיַער 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3286

 4.90       ₪ יְֹּפֶלה ִּביֹו ְּפלּוס ִּפְצּפּוֵצי ׁשֹוקֹוָלד ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3287

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ֵּפרֹות ַיַער 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3288

 2.80       ₪ יְֹּפֶלה ָלָבן ְמֻעָּדן ִּביֹו 1 ָוֵחִצי ָאחּוזיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3289

 2.45       ₪ יְֹּפֶלה ָלָבן ְמֻעָּדן 1 ָוֵחִצי ָאחּוז BIO ִטְבִעייֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3290

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה מֹוָקה 3 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3291

 5.00       ₪ יֹוגּוְרט ּתּות ָׂשֶדה ַיד ָמְרֳּדַכי 330 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3292

 5.00       ₪ יֹוגּוְרט ֵּפרֹות ַיַער ַיד ָמְרֳּדַכי 330 ָמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3293

 5.00       ₪ יֹוגּוְרט ֻאְכָמִנּיֹות ַיד ָמְרֳּדַכי 330 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3294

 5.00       ₪ יֹוגּוְרט ָאָנָנס 330 ַמל ַיד ָמְרֳּדַכייֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3295

 2.45       ₪ יְֹּפֶלה ָלָבן ְמֻעָּדן 1 ָוֵחִצי ָאחּוז BIO ָוִניליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3296

 12.70     ₪ יְֹּפֶלה ֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ְּתנּוָבה 4 ְיִחידֹותיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3297

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ּתּות ְּבַתְחִּתית 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3298

 3.10       ₪ ְּפִריִלי ֵּפרֹות ַיַער 125 ָמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3299

 3.90       ₪ יְֹּפֶלה ִּביֹו ּתּות 0 ָאחּוז ְּתנּוָבה 150 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3300

 3.90       ₪ יְֹּפֶלה ֲאַפְרֵסק 0 ָאחּוז ְּתנּוָבה 150 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3301

 10.50     ₪ יְֹּפֶלה ּתּות ִּביֹו 3 ָאחּוז 500 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3302

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ֻאְכָמִנּיֹות 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3303

 18.20     ₪ ְּפִריִלי ּתּות 125 ַמל 2 ְּפלּוס 6 ִחָּנם ַמֲאָרזיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3304

 13.30     ₪ יְֹּפֶלה ֲאַפְרֵסק 0 ָאחּוז ְּתנּוָבה 4 ְּבַמֲאָרזיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3305

 3.10       ₪ ְּפִריִלי ּתּות 125 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3306

 3.10       ₪ ְּפִריִלי ִמְׁשֵּמׁש 125 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3307

 3.10       ₪ ְּפִריִלי ָאָנָנס 125 ַמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3308



 2.70       ₪ יֹוגּוְרט 4 ָוֵחִצי ָאחּוז ְּתנּוָבה 200 ְּגָרםיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3309

 3.10       ₪ ְּפִריִלי ֲאַפְרֵסק 125 ָמליֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3310

 23.80     ₪ יְֹּפֶלה ּתּות ְּתנּוָבה 100 ְּגָרם 12 ְיִחידֹותיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3311

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט קֹוקּוס 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3312

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ַאְלְפחּוְרס 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3313

 4.40       ₪ יְֹּפֶלה ָּדֵיאט ַּפאי 0 ָאחּוז ְּתנּוָבהיֹוגּוְרטמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3314

 19.90     ₪ ְּפִריִלי ֶטַבע ְּתנּוָבה 200 ְּגָרם 6 ְּבַמֲאָרזַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3315

 12.60     ₪ ַקְרלֹו 8 ַמֲעַדֵּני ּתּות 100 ְּגָרם ַּבָדץַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3316

 2.53       ₪ ַקְרלֹו ָוִניל 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3317

 2.53       ₪ ַקְרלֹו ׁשֹוקֹו 125 ָמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3318

 2.64       ₪ ַקְרלֹו שֹוִניל 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3319

 2.63       ₪ ָּבאִדי ּתּות ְּתנּוָבה 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3320

 12.60     ₪ ַקְרלֹו 8 ַמֲעַדֵּני ָוִניל חּוג 100 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3321

 12.60     ₪ ַקְרלֹו 8 ַמֲעַדֵּני ׁשֹוקֹוָלד 100 ְּגָרם ַּבָדץַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3322

 12.60     ₪ ַקְרלֹו 8 ַמֲעַדֵּני ָוִניל ַּבָדץ 100 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3323

 3.50       ₪ ַמֲעָדן ׁשֹוקֹוָלד ָּדֵיאט ְּתנּוָבה 150 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3324

 3.50       ₪ ַמֲעָדן ָוִניל ָּדֵיאט ְּתנּוָבה 150 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3325

 11.20     ₪ עּוַגת ְּגִביָנה ֵּפרּוִרים ֲחָלִבי 2 ְיִחידֹותַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3326

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ָוִניל 125 ַמל ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3327

 2.20       ₪ ַקְרלֹו ׁשֹוקֹוָלד ִעם ַקֶּצֶפת 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3328

 15.60     ₪ ַקְרלֹו 12 ַמֲעַדֵּני ׁשֹוקֹוָלד ָוִניל 77 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3329

 15.60     ₪ ַקְרלֹו ׁשֹוקֹו ְוַקֶּצֶפת 77 ְּגָרם 12 ְּבַמֲאָרזַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3330

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ֲאַפְרֵסק ְּתנּוָבה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3331

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ּתּות ְּתנּוָבה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3332

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ִּביֹו ְּתנּוָבה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3333

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ׁשֹוקֹוָלד ְּתנּוָבה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3334

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ֵּפרֹות 125 ַמל ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3335

 2.53       ₪ ָּבאִדי ָוִניל ְּתנּוָבה ַּבָדץַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3336

 2.53       ₪ ָּבאִדי ׁשֹוקֹו ְּתנּוָבה ַּבָדץַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3337

 2.45       ₪ מוֻו ָוִניל ְוַקֶּצֶפת ָטָרה 123 ָּגרַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3338

 2.45       ₪ מוֻו ׁשֹוקֹוָלד ֱאגֹוִזים ָטָרה 123 ָּגרַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3339

 2.45       ₪ מוֻו ׁשֹוקֹוָלד ִעם ַקֶּצֶפת ָטָרה 123 ָּגרַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3340

 2.77       ₪ ַמֲעָדן ְּבַטַעם ׁשֹוקֹו 0 ָאחּוז ָטָרה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3341

 12.00     ₪ ַמֲעָדן ָוִניל מוֻו ָטָרה 8 ְּבַמֲאָרזַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3342

 2.40       ₪ ַמֲעָדן ׁשֹוקֹוָלד מוֻו ָטָרה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3343



 2.40       ₪ ַמֲעָדן ָוִניל מוֻו ָטָרה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3344

 2.45       ₪ ַמֲעָדן ּתּות מוֻו ָטָרה 125 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3345

 2.45       ₪ ַמֲעָדן מּוס ׁשֹוקֹו ׁשֹוקֹו מוֻו ָטָרהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3346

 2.45       ₪ ַמֲעָדן מּוס ׁשֹוקֹו ָוִניל מוֻו ָטָרהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3347

 1.80       ₪ ַמֲעָדן ׁשֹוקֹו מוֻו ָטָרה 70 ְּגָרםַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3348

 3.50       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ִטְבִעי 125 ַמל ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3349

 7.80       ₪ ִמְמַרח סֹוָיה ִטְבִעי 9 ָאחּוז ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3350

 7.80       ₪ ִמְמַרח סֹוָיה ׁשּום ָׁשִמיר 9 ָאחּוז ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3351

 7.80       ₪ ִמְמַרח סֹוָיה טֹוְסָקָנה 9 ָאחּוז ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3352

 13.20     ₪ ַקְרלֹו שֹוִניל 100 ַמל 8 ְּבַמֲאָרזַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3353

 2.70       ₪ ַקְרלֹו ַמְרְׁשֵמלֹו 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3354

 2.70       ₪ ַקְרלֹו ַּכּדּוֵרי ׁשֹוקֹוָלד 125 ַמלַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3355

 5.20       ₪ ַמֲעָדן סֹוָיה ִּביֹו ִטְבִעי ְּתנּוָבהַמֲעַדִּניםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3356

 7.80       ₪ ֶחְמָאה ַוֲעָדה 200 ְּגָרם ְּתנּוָבהֶחְמָאהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3357

 7.80       ₪ ֶחְמָאה ְמַהְּדִרין 200 ְּגָרם ְּתנּוָבהֶחְמָאהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3358

 3.90       ₪ ֶחְמָאה ְמַהְּדִרין 100 ְּגָרם ְּתנּוָבהֶחְמָאהמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3359

 12.60     ₪ ַקְרלֹו 8 ַמֲעַדֵּני ׁשֹוקֹו חּוג 100 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְיָלִדיםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3360

 4.40       ₪ ְּפִריִלי ֶטַבע ְּתנּוָבה 200 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְיָלִדיםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3361

 1.65       ₪ ְּגִביָנה ְּתאֹוִמים ּתּות ְּתנּוָבה 80 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְיָלִדיםמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3362

 15.00     ₪ יֹוגּוְרט ִּביֹו 3 ָאחּוז ְּתנּוָבה 8 ְיִחידֹות ַּבָדץיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3363

 2.86       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִטְבִעי ָאחּוז 1.7 ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3364

 3.50       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִּביְנקֹו 1.7 ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3365

 3.50       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִּביְנקֹו 2.8 ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3366

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ְּגָרנֹוָלה ְּדַבׁשיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3367

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ִּפְצּפּוֵצי ׁשֹוקֹוָלדיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3368

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ְּגִליִלּיֹות ְּבִמּלּוייֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3369

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ְּפִרי ּתּות ָׂשֶדה 3 ָאחּוזיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3370

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ְּפִרי ֲאַפְרֵסק 3 ָאחּוזיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3371

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ְּפִרי ֵּפרֹות ַיַער 3 ָאחּוזיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3372

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ְּפִרי ְקיּוי 3 ָאחּוזיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3373

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס קֹוְרְנְפֶלְקס ׁשֹוקֹויֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3374

 18.20     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִּביְנקֹו 2 ָאחּוז 8 ְּבַמֲאָרזיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3375

 16.40     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִטְבִעי 1.7 ָאחּוז ָטָרה 8 ְיִחידֹותיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3376

 16.40     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִטְבִעי 2.8 ָאחּוז ָטָרה 8 ְיִחידֹותיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3377

 28.30     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ּתּות ֲאַפְרֵסק ָטָרה 8ְיִחידֹותיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3378



 28.30     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ְקיּוי ֵּפרֹות ַיַער ָטָרה 8 ְיִחידֹותיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3379

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי ָאָנָנס 1 ָוֵחִצי ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3380

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי ּתּות 0 ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3381

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי ֲאַפְרֵסק 0 ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3382

 28.30     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי 0 ָאחּוז 8 ְיִחידֹות ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3383

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי ָאָנָנס 0 ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3384

 4.60       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי ַאָּגס 1 ָוֵחִצי ָאחּוז ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3385

 28.30     ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִסיְמְּפִלי 1 ָוֵחִצי ָאחּוז 8 ְיִחידֹות ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3386

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ֵנטֹוְרל ְּפַקאן 170 ְּגָרםיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3387

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ְׁשֵקִדים 170 ְּגָרםיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3388

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ְקִליק 170 ְּגָרםיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3389

 5.30       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ִמיְקס ְקֵרִמי ִעם ּתּותיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3390

 5.40       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ַאְקִטיב ָטָרה 200 ְּגָרםיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3391

 4.80       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ַאְקִטיב ּתּות ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3392

 4.80       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ַאְקִטיב ֵּפרֹות ַיַער ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3393

 6.40       ₪ ַמְׁשֶקה מּוֶלר ַאְקִטיב ּתּות ָּבָנָנה ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3394

 6.40       ₪ ַמְׁשֶקה מּוֶלר ַאְקִטיב ְמלֹון ָּבָנָנה ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3395

 4.80       ₪ יֹוגּוְרט מּוֶלר ַאְקִטיב ְּפלּוס ֶחְלּבֹון ָטָרהיֹוגּוְרט מּוֶלרמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3396

 13.60     ₪ ָחָלב ִעִּזים 1 ִליֶטר ְּתנּוָבה ְּבַקְרטֹוןִעִּזים צּוִריֵאלמּוָצֵרי ָחָלבַמּכֶֹלת3397

 8.00       ₪ ֶקַמח ּתֹוֵפַח אֹוֶסם 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3398

 5.90       ₪ ְקֵניְיַּדַלעְך ְרִקיֵקי ַּכְרֶמל 130 ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3399

 5.00       ₪ סֹוֶלת ִחיָּטה ַהְּטָחנֹות ַהְּגדֹולֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3400

בׇן 1 ִקילֹו ְּגָרם ַטֲחַנת ִיְׂשְרֵאִליֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3401  3.15       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה לׇ

בׇן ָּבִהיר 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3402  5.50       ₪ ֶקַמח ָּדָגן לׇ

בׇן ָּדָגן 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3403  2.50       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה לׇ

בׇן ָּבר ְוֶלֶחם 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3404  4.40       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה לׇ

בׇן ָׂשדֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3405  2.55       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה לׇ

 6.10       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה 80 ָאחּוז ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3406

 6.10       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה 100 ָאחּוז ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3407

 11.50     ₪ ֶקַמח ֻּכוְּסִמין 100 ָאחּוז ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3408

בׇן ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3409  4.30       ₪ ֶקַמח ִחיָּטה לׇ

בׇן ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3410  11.50     ₪ ֶקַמח ֻּכוְּסִמין לׇ

 11.50     ₪ ֶקַמח ֻּכוְּסִמין 80 ָאחּוז ִנְפָלאֹות 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3411

 8.70       ₪ ֶקַמח ְׁשָמִרים אֹוֶסם 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקַמחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3412

 3.90       ₪ ֻסוָּכר 1 ִקילֹו ְּגָרם סּוַגת ַּבַּדץֻסָּכרמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3413



 8.70       ₪ ֻסוָּכר ֻקוִּבּיֹות 500 ְּגָרם ֲחָמָמהֻסָּכרמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3414

 2.80       ₪ ֻסוָּכר 1 ִקילֹו ְּגָרם ָׂשדֹות ַּבַּדץֻסָּכרמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3415

 2.80       ₪ ֻסוָּכר 1 ִקילֹו ְּגָרם ִׁשְּיְנְטְרקּו ָהַרב ַלְנָּדאֻסָּכרמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3416

 2.80       ₪ ֻסוָּכר 1 ִקילֹו ְּגָרם ְסוִויט ַלְּיִיף ָהַרב ַלְנָדאֻסָּכרמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3417

 8.00       ₪ אֹוֶרז ָמֵלא ָמָיה 1 ִקילֹו ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3418

 8.30       ₪ אֹוֶרז ַּפְרִסי ָּדרֹוָמה 1 ִקילֹו ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3419

 6.70       ₪ אֹוֶרז ַּפְרִסי ָמָיה 1 ִקילֹו ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3420

בׇן ֶהְּלִסי 500 ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3421  8.00       ₪ אֹוֶרז לׇ

 9.40       ₪ אֹוֶרז ַהָּׁשף ַיְסִמין 1 ִקילֹו ְּגָרם ּגֹוֶרןאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3422

 8.00       ₪ אֹוֶרז ָמֵלא ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3423

בׇן ִּכי טֹוב 1 ִקילֹו ְּגָרםאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3424  11.00     ₪ אֹוֶרז ַּפְרִסי לׇ

 10.70     ₪ אֹוֶרז ְּבִסַמִטי הֹוִדי 1 ִקילֹו ְּגָרם ָמָיהאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3425

 9.90       ₪ אֹוֶרז ְּבִסַמִטי הֹוִדי 1 ִקילֹו ְּגָרם ַטֲעָמןאֹוֶרזמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3426

 6.80       ₪ ֶמַלח ָים ָיֵבׁש 1 ִקילֹו ְּגָרם ְּבַקְרטֹוִניתֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3427

 4.70       ₪ ֶמַלח ָים ָיֵבׁש 250 ְּגָרם ְּבֵמיָכלֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3428

 7.60       ₪ ֶמַלח ָים ָיֵבׁש 500 ְּגָרם ְּבֵמיָכלֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3429

 6.40       ₪ ֶמַלח ָים ָיֵבׁש 1 ִקילֹו ְּגָרם ְּבֵמיָכלֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3430

 4.05       ₪ ַחָּלה ְרִגיָלה ֲאֻלוּמֹותֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3431

 1.30       ₪ ַלְחָמִנַּית קֹוְנִּדיטֹוְרָיה ֵעיִניֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3432

 7.30       ₪ ַחַּלת קגונדיטוריה ֵעיִניֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3433

 9.20       ₪ ֶלֶחם ְּדָגִנים ַליִיט ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3434

 11.40     ₪ ֶלֶחם ַמְחֶמֶצת ִׁשיפֹון ְּפלּוס ֱאגֹוז ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3435

 5.00       ₪ ֶלֶחם ֵּכֶהה ָּפרּוס ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3436

 8.60       ₪ ָחָלה ְמתּוָקה ָּדוִידֹוִביץ' 500 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3437

 10.20     ₪ ֶלֶחם ְּדָגִנים ָמֵלא ָּדוִידֹוִביץ' 750 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3438

 10.20     ₪ ֶלֶחם ָאִחיד ַקל ָּפרּוס ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3439

 8.60       ₪ ָחָלה ְמתּוָקה ֲאֻלוּמֹותֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3440

 10.20     ₪ ֶלֶחם ָאִחיד ַקל ֲאֻלוּמֹותֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3441

 5.00       ₪ ֶלֶחם ֵּכֶהה ָּפרּוס ֲאֻלוּמֹותֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3442

 10.20     ₪ ֶלֶחם ְּכַנֲעִני ֲאֻלוּמֹותֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3443

 9.00       ₪ ָחָלה ֵחִצי ְמתּוָקה ֲאֻלוּמֹות 500 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3444

 13.50     ₪ ָחָלה ֻּכוְּסִמין ָמֵלא ּדֹוְקטֹור ַמְרקֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3445

 7.80       ₪ ֶלֶחם ֵריַחיִים ַקל ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3446

 10.20     ₪ ֶלֶחם 9 ְּדָגִנים ַקל ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3447

 12.00     ₪ ֶלֶחם ֻקוִּבּיֹות ֶקַמח ָמֵלא ָּדוִידֹוִביץ' 750ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3448



 9.30       ₪ ֶלֶחם ְּכַנֲעִני ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3449

 10.90     ₪ ֶלֶחם ִחיָּטה ְמֵלָאה ָּדוִידֹוִביץ' 750 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3450

 13.40     ₪ ֶלֶחם ִזיץ ֶּבְרוִיט ַאְחדּות 1.2 ִקילֹו ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3451

 7.30       ₪ ַחָּלה ְמתּוָקה ַהַּטַעםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3452

 4.50       ₪ ָחָלה ֲחִצי ְמתּוָקה ָּדוִידֹוִביץ' 350 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3453

 15.80     ₪ ָלַחם ֻּכוְּסִמין ַקל ּדֹוְקטֹורַמְרקֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3454

 10.80     ₪ ֶלֶחם ֶקַמח ָמֵלא 100 ָאחּוז ָּדוִידֹוִביץ' 750 ְּגָרםֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3455

 9.40       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ְמזֹונֹות 6 ְיִחידֹות ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3456

 6.80       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֻׂשוְמׂשּום 4 ְיִחידֹות ָּדוִידֹוִביץ'ֶלֶחםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3457

 12.85     ₪ ֵּביִצים 12 ְיִחידֹות ָּגדֹול Lֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3458

 24.30     ₪ ֵּביִצים 30 ְיִחידֹות ֵּבינֹוִניֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3459

 1.65       ₪ ַלְחָמִנַּית ּבֹוְלָקּה ֲאֻלוּמֹותַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3460

 12.30     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ַהְמּבּוְרֵּגר 8 ְיִחידֹות ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3461

 10.60     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֵריַחיִים ַקל 6 ְיִחידֹות ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3462

 9.50       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ַקּלֹות 6 ְּבַׂשִּקית ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3463

 6.30       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֻׂשוְמׂשּום 6 ְּבַׂשִּקית ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3464

 10.30     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ְרִגילֹות 10 ְּבַׂשִּקית ֲאֻלוּמֹותַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3465

 1.10       ₪ ַלְחָמִנָּיה ְׁשחֹוָרה ֲאֻלוּמֹותַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3466

 5.40       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ְקִלילֹות ָּדוִידֹוִביץ' 6 ְיִחידֹותַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3467

 11.30     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֶקַמח ָמֵלא 10 ְּבַׂשִּקית ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3468

 11.30     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֻׂשוְמׂשּום 10 ְּבַׂשִּקית ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3469

 10.80     ₪ ָלַחם ֻּכוְּסִמין ֻקוִּבּיֹות ָּדוִידֹוִביץ' 600 ְּגָרםַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3470

 10.90     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ֻּכוְּסִמין 6 ְּבַׂשִּקית ָּדוִידֹוִביץ'ַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3471

 8.40       ₪ ֶלֶחם ֻּכוְּסִמין ָמֵלא ָּדוִידֹוִביץ' 500 ְּגָרםַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3472

 12.00     ₪ ִּפיּתֹות ַקּלֹות ֻּכוְּסִמין 5 ְיִחידֹות ּדֹוְקטֹור ַמְרקַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3473

 12.00     ₪ ַלְחָמִנּיֹות ַקּלֹות ֻּכוְּסִמין 6 ְיִחידֹות ּדֹוְקטֹור ַמְרקַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3474

 5.90       ₪ ְקֵניְיַדַלעְך ַמּצֹות ְיהּוָדה 130 ְּגָרםַמּצֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3475

 13.80     ₪ ַמּצֹות ְיהּוָדה ִמֶּקַמח ָמֵלא 300 ְּגָרםַמּצֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3476

 24.30     ₪ ֵּביִצים 30 ְיִחידֹות ֵּבינֹוִני Mֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3477

 16.20     ₪ ֵּביִצים 18 ְיִחידֹות ָּגדֹול Lֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3478

 17.20     ₪ ֵּביִצים 18 ְיִחידֹות ֵּבינֹוִני Mֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3479

 27.20     ₪ ֵּביִצים 30 ְיִחידֹות ָּגדֹול Lֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3480

 12.10     ₪ ֵּביִצים 12 ְיִחידֹות ָּגדֹול Lֵּביִציםמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3481

 4.90       ₪ ַלְחָמִנּיֹות ְקלּועֹות 5 ְּבַׂשִּקית ֲאֻלוּמֹותַלְחָמִנּיֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3482

 1.90       ₪ ֶמַלח ִּביּׁשּול 1 ִקילֹו ְּגָרםֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3483



 1.90       ₪ ֶמַלח ֻׁשוְלָחן 1 ִקילֹו ְּגָרםֶמַלחמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3484

 4.30       ₪ ִּפיּתֹות 5 ְיִחידֹותִּפּתֹותמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3485

 27.00     ₪ ֶׁשֶמן ַחָּמִנּיֹות 5 ִליֶטר ֶׁשִּליֶּברְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3486

 6.20       ₪ ֶׁשֶמן ָקנֹוָלה אֹוִפיר 1 ִליֶטרְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3487

 4.95       ₪ ֶׁשֶמן ַחָּמִנּיֹות ְּכִפיר 900 ָמלְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3488

 5.90       ₪ ֶׁשֶמן ָקנֹוָלה ַטֲעָמן 1 ִליֶטרְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3489

 5.80       ₪ ֶׁשֶמן ָקנֹוָלה ְׂשדֹות 1 ִליֶטרְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3490

 12.70     ₪ ֶׁשֶמן ָקנֹוָלה ַּתְרִסיס ֶלבְ 'ס 156 ַמלְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3491

 10.70     ₪ ֶׁשֶמן ָקנֹוָלה ֶאְקְסְטָרה 1 ִליֶטר ַטֲעָמןְׁשָמִנים ְּכָלִלימּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3492

 4.45       ₪ ַמְרָּגִריָנה ְּבלּו ַּבְנד 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3493

 4.45       ₪ ַמְרָּגִריָנה ְּבלּו ַּבְנד ְּבִלי ֶמַלח 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3494

 4.75       ₪ ַמֲחָמָאה ְּבלּו ַּבְנד 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3495

 9.90       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִמּזֹוָלה ַטַעם ֶחְמָאה 250 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3496

 9.30       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִמּזֹוָלה ְללֹא ּכֹוֶלְסֵטרֹול 250 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3497

 7.60       ₪ ַמְרָּגִריָנה ְּבלּו ַּבְנד 250 ְּגָרם ָּגִביעַ ַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3498

 8.50       ₪ ַמְרָּגִריָנה ּגֹוְלד ַּבְנד ַחָלִבי 250 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3499

 8.10       ₪ ַמֲחָמָאה ְּבלּו ַּבְנד ַטַעם ֶחְמָאה 250 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3500

 6.15       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִמּזֹוָלה ִטְבִעי 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3501

 6.15       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִמּזֹוָלה ַטַעם ֶחְמָאה 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3502

 6.70       ₪ ִׁשְמִרית ָנטֹוִריָנה ְלַאִפָיה 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3503

 4.30       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִׁשְמִרית ְלַאִפָיה 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3504

 4.30       ₪ ַמְרָּגִריָנה ִׁשְמִרית ַטַעם ֶחְמָאה 200 ְּגָרםַמְרָּגִריָנהמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3505

 23.40     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ֵזיַתָנא 750 ַמלֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3506

 27.80     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ְמֻעֶּלה 750 ַמל ֵזיָתאֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3507

 15.40     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ֵזיָתא 250 ְּפלּוס ָּבִזיִליקּוםֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3508

 15.40     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ֵזיָתא 250 ְּפלּוס ִלימֹוןֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3509

 11.40     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ְמאֹור ַטֲעָמן 1 ִליֶטרֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3510

 36.00     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך 1 ִליֶטר ֶקֶבר ָרֵחל ַטֲעָמןֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3511

 23.30     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ְמֻעֶּלה 750 ַמל ַטֲעָמןֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3512

 15.40     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ֵזיָתא 250 ְּפלּוס ַזְעָּתרֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3513

 12.70     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ַלָּמאֹור 1 ִליֶטר ָּדרֹוָמהֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3514

 20.70     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית קֹוִמיִלי 750 ָמלֶׁשֶמן ַזִיתמּוָצֵרי ְיסֹודַמּכֶֹלת3515

 9.10       ₪ ַסנֹוּבֹון 3 ְיִחידֹות WAVEִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3516

 11.40     ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 900 ַמל ִלימֹוןמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3517

 6.60       ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 900 ַמל ִלימֹוןמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3518



 9.40       ₪ ְקיּוי נֹוֵזל ָׁשחֹרִמְׁשַחת ַנֲעַלִיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3519

 10.50     ₪ ַׁשְמּפֹו ְרָצפֹות ֶסְנט מֹוִריץ 4 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3520

 16.10     ₪ ַאגֶ 'ְקס נֹוֵזל ְלִנּקּוי ְּכָלִלי 1 ָוֵחִצי ִליֶטר ְלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3521

 14.70     ₪ ַאגֶ 'ְקס נֹוֵזל ְלִנּקּוי ְרָצפֹות 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3522

 5.40       ₪ ָטצ' נֹוֵזל ְלֵכִלים 750 ַמל ִלימֹוןמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3523

 7.20       ₪ טֹוָאֵלט ָדאק ְמַנֶּקה ֲאָסלֹות 750 ַמלִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3524

 10.80     ₪ סּוֶּפר 7 ְלֵכִלים ֶנָּקה 1 ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3525

 5.40       ₪ ָטצ' נֹוֵזל ְלֵכִלים 750 ַמל ַּתּפּוחַ מּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3526

 5.40       ₪ ָטצ' נֹוֵזל ְלֵכִלים 750 ַמל ָלֶבְנֵּדרמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3527

 5.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכִלים ֶסְנט מֹוִריץ 750 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3528

 10.70     ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכִלים ֶסְנט מֹוִריץ 750 ַמל זּוגמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3529

 20.00     ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכִלים ֶסְנט מֹוִריץ 4 ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3530

 5.40       ₪ ֶמּגִ 'ק נֹוֵזל ְלֵכִלים 750 ַמל ַּתּפּוחַ מּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3531

 5.40       ₪ ֶמּגִ 'ק נֹוֵזל ְלֵכִלים 750 ַמל ְּפָרִחיםמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3532

 47.00     ₪ ַטְבִלּיֹות ְלַמִּדיַח ְסַּפאְרק 100 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3533

 8.30       ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 515 ַמל ִלימֹוןמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3534

 8.30       ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 515 ַמל ְוָרִדיםמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3535

 8.30       ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 515 ַמל ָאלֹוֵוָרהמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3536

 10.60     ₪ ֶפְיִרי ְלִנּקּוי ֵּכִלים 1.35 ִליֶטר ִלימֹוןמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3537

 22.50     ₪ ַפְנַטְסִטיק ֵסיף ֳאָרִנים 4 ִליֶטרמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3538

 22.50     ₪ ַפְנַטְסִטיק ֵסיף ֵריַח ַיְסִמין 4 ִליֶטרמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3539

 10.60     ₪ ַפְנַטְסִטיק 1 ִליֶטרמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3540

 22.50     ₪ ַפְנַטְסִטיק ֵסיף ְלִנּקּוי ְּכָלִלי 4 ִליֶטרמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3541

 21.00     ₪ ַׁשְמּפֹו ְרָצפֹות ַּפְנַטְסִטיק 4 ִליֶטר ַסְחָלִביםמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3542

 21.00     ₪ ַׁשְמּפֹו ְרָצפֹות ַפְנַטְסִטיק 4 ִליֶטר ַיְסִמיןמּוָצֵרי ַסִיףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3543

 10.70     ₪ ָסנֹו X ִלימֹון ְּבִמיַכלחֹול ְלִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3544

 19.70     ₪ ָסנֹו ַרב ַמֶּתֶכת ְמַנֶּקה ָּכל ַהַּמָּתכֹותמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3545

 18.20     ₪ ָסנֹו ָרִהיט נֹוֵזל ְּפלּוס ֶאְקָּדחמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3546

 10.90     ₪ ָסנֹו ָרִהיט ְסְּפֵרימּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3547

 14.60     ₪ ָסנֹו ָרִהיט נֹוֵזל ַׂשִּקית ִמּלּוימּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3548

 10.90     ₪ ָסנֹו ֶרֶסס ֶנֶגב ְּפלּוס ֶאְקָּדחמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3549

 16.60     ₪ ָסנֹו ּפֹוִליטֹולמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3550

 29.20     ₪ ֲהִזֵּלן ְמַנֶּקה ָרִהיֵטי עֹור ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3551

 10.50     ₪ ָסנֹו ָרִהיט 20 ַמְטִלּיֹות ַלחּות ְלִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3552



 6.10       ₪ ָסנֹו ֶרֶסס ֶנֶגב ִמּלּוי 750 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלָרִהיִטיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3553

 16.00     ₪ ּדֹוְרּגֹול ֵמִסיר ֶאֶבן ְלֻקְמקּום 750 ַמלֵמִסיר ַאְבִניתמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3554

 7.00       ₪ ָסנֹו X ִלימֹון ִמּלּוימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3555

 11.80     ₪ ָזאֶּבל ַאְבָקה ְלִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3556

 15.40     ₪ ָסנֹו ַאְנִטי קֹאֶלק ֵמִסיר ַאְבִנית ְמַרֵּססמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3557

 16.70     ₪ ָסנֹו ָיכֹול ַהּכֹל 4 ִליֶטר ַסְחָלִביםמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3558

 9.10       ₪ ִסיִליט ֵמִסיר ַאְבִנית ְלֻקְמקּוםמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3559

 7.00       ₪ ַאְנַטְרִטיק ְלִנּקּוי ַאְמַּבְטיֹות ְוַחְרִסיָנהמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3560

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ַסּבֹון ַלְּכָתִמיםמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3561

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְסְּפֵרי ֶרֶסס ֶנֶגב ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3562

 18.00     ₪ ָסנֹו ַמְׁשִמיד ָעׁש ְמֻבָּׂשם 2 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3563

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְסְּפֵרי ַלִּמְטָּבח ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3564

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְסְּפֵרי ָלַאְמַּבְטָיה ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3565

 14.50     ₪ ָסנֹו ַאְנִטי קֹאֶלק ַרב ִׁשּמּוִׁשי 4 ְּב 1מּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3566

 11.30     ₪ ְּדִזיטּול ְמַחֵּטא ַחְיַּדִּקים ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3567

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְסְּפֵרי ְּפלּוס ַאקֹונֹוִמָקה ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3568

 9.40       ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְקֵרם ַלִּמְטָּבח ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3569

 9.40       ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְקֵרם ָלַאְמַּבְטָיה ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3570

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְסְּפֵרי ַרב ַּתְכִליִתי ַיֲעקִֹּבימּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3571

 13.30     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ִמְׁשָחה ְלַתּנּור 500 ְּגָרם ְּפלּוס ְספֹוגמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3572

 12.10     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ִלְגָרִניט ַיֲעקִֹּבי 1 ְוֶרַבע ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3573

 10.00     ₪ ֶאְסטֹוִניׁש ְלַתּנּור 500 ְּגָרםמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3574

 4.60       ₪ ַנְפָּתִלין ַּכּדּוִרים 100 ְּגָרם ֶּפְרֶפְקטמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3575

 16.00     ₪ ָּדְרּגֹל ֶקֶצף ֵמִסיר ֶאֶבן 500 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3576

 8.10       ₪ ַסנֹוּבֹון נֹוְזִלי ְלַהְבָרָקה ִלימֹוןִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3577

 10.00     ₪ ָסנֹו ָזאֶּבל WC ּגֵ 'ל ַאקֹונֹוִמיָקהִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3578

 9.20       ₪ ָזאֶּבל סֹוֵפר ּגֵ 'ל ְקֵרם ִלימֹון 750 ָמלִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3579

 8.10       ₪ ַסנֹוּבֹון נֹוְזִליִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3580

 5.60       ₪ ְמַנֶּקה ֲאָסלֹות 00 1 ִליֶטר ָסנֹוִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3581

 6.60       ₪ ְמַנֶּקה ַאְסלֹות 1 ִליֶטר ֶסְנט מֹוִריץִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3582

 11.20     ₪ ָסנֹו פֹוְרֶטה ס ְקֵרם ֵמִסיר ֻׁשָּמןִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3583

 8.10       ₪ ַסנֹוּבֹון נֹוְזִלי ְלַהְבָרָקה ּתּותִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3584

 6.00       ₪ ֶהִּפי ְמַנֶּקה ֲאָסלֹות 750 ַמל ַיֲעקִֹּביִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3585

 4.70       ₪ ֶהִּפי ְמַנֶּקה ַחּלֹונֹות 750 ַמל ַיֲעקִֹּביִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3586

 1.30       ₪ ַטְבִלּיֹות ְלַמִּדיַח ֶהִּפי 2 ְיִחידֹותִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3587



 4.10       ₪ ַסּבֹון ַאְסָלה סֹוד ַּכּדּוִרּיֹות ָלֶבְנֵּדרִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3588

 4.10       ₪ ַסּבֹון ַאְסָלה סֹוד ִלימֹוןִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3589

 4.10       ₪ ַסּבֹון ַאְסָלה סֹוד אֹוְקיָינֹוסִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3590

 4.10       ₪ ַסּבֹון ַאְסָלה סֹוד ֳאָרִניםִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3591

 4.10       ₪ ַסּבֹון ַאְסָלה סֹוד ַאקֹונֹוִמיָקהִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3592

 8.70       ₪ ַאֶּסְלּבֹון ְמַנֶּקה ֲאָסלֹות ָאִריְסטֹוְקָרטִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3593

 4.80       ₪ ַסנֹוּבֹון ֳאָרִנים WAVEִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3594

 8.90       ₪ ַסנֹוּבֹון 3 ְיִחידֹות ַּדאֵּבל ֶאְקֵׁשן ִּפְרִחיִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3595

 8.90       ₪ ַסנֹוּבֹון 3 ְיִחידֹות ַּדאֵּבל ֶאְקֵׁשן לבנדִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3596

 14.30     ₪ ּדֹוֶמְסטּוס ַסּבֹון ַאְסָלה אֹוְקיָינֹוס 3 ְיִחידֹותִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3597

 14.30     ₪ ּדֹוֶמְסטּוס ַסּבֹון ַאְסָלה ַלְים 3 ְיִחידֹותִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3598

 8.90       ₪ ַסנֹוּבֹון 3 ְיִחידֹות ַּדאֵּבל ֶאְקֵׁשן ַּתּפּוזִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3599

 9.80       ₪ ּדֹוֶמְסטּוס ַסּבֹון ַאְסָלה ֳאָרִנים זּוגִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3600

 9.80       ₪ ּדֹוֶמְסטּוס ַסּבֹון ַאְסָלה ָלֶבְנֵּדר זּוגִנּקּוי ֵׁשרּוִּתםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3601

 5.20       ₪ ַחּלֹוִנית ֶסְנט מֹוִריץ ִמּלּוי 750 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3602

 4.50       ₪ ַחּלֹוִנית ֶסְנט מֹוִריץ ִמּלּוי 500 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3603

 9.20       ₪ ָסנֹוְקִליר נֹוֵזל ְּפלּוס ֶאְקַּדח 1 ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3604

 5.30       ₪ ַחּלֹוִנית ֶסְנט מֹוִריץ ְּפלּוס ַמַּתז 1 ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3605

 5.40       ₪ ָסנֹוְקִליר ִמּלּוי 750 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3606

 7.60       ₪ וִיְנּדֹוִלין ְמַרֵּסס 750 ַמלמּוָצֵרי ִנּקּוי ַחּלֹונֹותמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3607

 14.70     ₪ ִמְתֵלה ֵריָחִני ּדֹוֶחה ַעׁש ָקָנָדהְמַטֲהִריםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3608

 9.20       ₪ ַמְּגבֹון ִלְכֵלי ֶּכֶסף ִסיְלֶברמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3609

 26.70     ₪ ַמְטִלית ְלִנּקּוי ְּכֵלי ֶּכֶסף קֹונֹוְסֵרסְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3610

 33.50     ₪ ִמְׁשָחה ְלִנּקּוי ְּכִלי ֶּכֶסף ַהאְגֶרִטיְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3611

 36.00     ₪ ְּכָפפֹות ִלְכֵלי ֶּכֶסף קֹוְנסּוְרסְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3612

 36.00     ₪ נֹוֵזל ְלִנּקּוי ְּכֵלי ֶּכֶסף קֹונֹוְסֵרסְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3613

 29.20     ₪ ְסְּפֵרי ִלְכִלי ֶּכֶסף ִהָּגְרִטי ִּדיַנֵּמקְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3614

 18.20     ₪ ּגּוֵדְרס ִלְכֵלי ֶּכֶסףְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3615

 28.00     ₪ ִהָּגְרִטי ְסְּפֵרי ְלִנּקּוי ֶּכֶסף ַיֲעקִֹּביְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3616

 32.20     ₪ ִמְׁשָחה ִלְכֵלי ֶּכֶסף ַרְיט ַאִּבירְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3617

 18.00     ₪ ַמְטִלית ְלִנּקּוי ְּכִלי ֶּכֶסף ָקָנָדהְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3618

 12.00     ₪ ַמְטִלית ִלְכֵלי ֶּכֶסף ֵנר ִמְצָוהְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3619

 44.70     ₪ ְּכָפפֹות ַהֶּכֶסף ְלִנּקּוי ָקָנָדהְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3620

 16.00     ₪ ִסיְלּבֹו ַמְטִלּיֹות ְלִנּקּוי ְּכֵלי ֶּכֶסףְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3621

 23.40     ₪ ִהָּגְרִטי ַמְבִריק ְּכִלי ֶּכֶסף ַיֲעקִֹּביְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3622



 41.50     ₪ ְּכָפפֹות ִלְכֵלי ֶּכֶסף ִהָּגְרִטי זּוגְלְּכֵלי ֶּכֶסףמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3623

 18.90     ₪ ָסנֹו ָמֵגן ְקִריְסָטל 1 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3624

 19.20     ₪ ָסנֹו סֹוֵפר ּפֹוִליׁש 1 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3625

 18.70     ₪ ּפּוְליֹוֵקס 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3626

 18.70     ₪ ּפּוְליֹוְקס ַׁשְחָלִבים 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3627

 27.30     ₪ ְּגֶלְנֶצר 1 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3628

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ֲאַפְרֵסקְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3629

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ָּפִסיְפלֹוָרהְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3630

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ַיְסִמיןְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3631

 18.50     ₪ ִרְצָּפז ּדֹוֶחה ֲחָרִקים 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3632

 15.50     ₪ ִּפְסָּגה ִלְׁשִטיַפת ְרָצפֹות 4 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3633

 19.50     ₪ ּפּוְליֹוָקס ְלַקָרִמיָקה 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3634

 20.70     ₪ ּפּוְליֹוָקס ְלפֹוְרֵצָלן 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3635

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ִליֵלךְ ְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3636

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ִלימֹוןְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3637

 14.50     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש 2 ִליֶטר ַמְסקְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3638

 9.60       ₪ ִרְצַּפז ַפְנַטְזָיה 3 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3639

 19.40     ₪ ּפּוְליֹוֵקס ִלְגָרִניט - ּפֹוְרֵצָלן 2 ִליֶטר ְּפלּוס 1 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3640

 9.40       ₪ ֶהִּפי ְרָצפֹות ְמֻבֶּׂשֶמת 1 ָוֵחִצי ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3641

 11.00     ₪ סֹוד ִרְצָּפה ְּכחֹול 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3642

 11.00     ₪ סֹוד ִרְצָּפה ָורֹד 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3643

 11.00     ₪ סֹוד ִרְצָּפה ָצהֹב 2 ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3644

 18.00     ₪ ִרְצָּפז ְפֵרׁש הֹום 2 ִליֶטר מ ֲחלֹוִמיתְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3645

 11.20     ₪ ַאגֶ 'ְקס נֹוֵזל ְלִנּקּוי ְרָצפֹות 1 ְוֶרַבע ִליֶטרְלִנּקּוי ִרְצָּפהמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3646

 18.70     ₪ ַסנֹו ַׁשְמּפֹו ְׁשִטיִחים ְסְּפֵריְלִנּקּוי ְׁשִטיִחיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3647

 18.60     ₪ ַקְרבֹוָנה ְמַנֶּקה ְׁשִטיִחים ְוִרּפּוד ַיֲעקֹבִ ְלִנּקּוי ְׁשִטיִחיםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3648

 7.40       ₪ ַסנֹו ָזאֶּבל 1 ִליֶטר ִלימֹוןלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3649

 15.40     ₪ ַסנֹו ָזאֶּבל 4 ִליֶטר ִלימֹוןלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3650

 13.60     ₪ ָזאֶּבל ֶקֶצף ִנּקּוי ְמַרֵּססלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3651

 13.60     ₪ ָזאֶּבל ֶקֶצף ִנּקּוי ְמַרֵּסס ִלימֹוןלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3652

 15.40     ₪ ַסנֹו ָזאֶּבל ְסִמיָכה 4 ִליֶטרלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3653

 7.20       ₪ ַאקֹונֹוִמיָקה ְמֻבֶּׂשֶמת ָטאצ' 4 ִליֶטרלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3654

 8.30       ₪ ַאקֹונֹוִמיָקה ְמֻבֶּׂשֶמת ֶסְנט מֹוִריץ 4 ְיִחידֹותלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3655

 15.40     ₪ ַסנֹו ָזאֶּבל 4 ִליֶטרלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3656

 13.60     ₪ ַסנֹו אֹוְקִסיגֵ 'ן ְמַרֵּסס ַלְּכָתִמים 750 ַמללֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3657



 11.30     ₪ ֶמּגִ 'ק ִחּטּוי ֵּפרֹות וִיָרקֹות 1 ִליֶטרלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3658

 9.00       ₪ ַפְנַטְסִטיק ֵסיף ּגֶ 'ל ַאקֹונֹוִמיָקה ִלימֹוןלֶֹבןמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3659

 14.30     ₪ ַסנֹו ַמְקִסיָמה ַלְּמַיֵּבׁש ְמַרֵּכְך ּוְמַבֵּׂשםִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3660

 4.40       ₪ ַאַטֵבי ְּכִביָסה נּוַפר 10 ְיִחידֹות ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3661

 26.10     ₪ ַסנֹו אֹוְקִסיגֵ 'ן ּגֶ 'ל ֵמִסיר ְּכָתִמים 3 ִליֶטרִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3662

 26.10     ₪ ַסנֹו אֹוְקִסיגֵ 'ן ְלֵבן ֵמִסיר ְּכָתִמים 3 ִליֶטרִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3663

 3.50       ₪ ַאַטֵבי ְּכִביָסה 18 ְיִחידֹות סּומֹו ָׂשׂשֹון ִצּיֹוןִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3664

 22.80     ₪ ֵקָלָיה ְוִניׁש ּגֶ 'ל ֵמִסיר ְּכָתִמים 3 ִליֶטרִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3665

 9.20       ₪ ֲאָטִבים ְּכִביָסה 50 ְיִחידֹות ָאִריְסטֹוְקָרטִלְכִביָסה ְוִגהּוץמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3666

 12.40     ₪ ֵמִסיר ֻׁשָּמִנים ַסנֹוֵמִסיר ֻׁשָּמִניםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3667

 11.20     ₪ ַסנֹו פֹוְרֶטה ְּפלּוסֵמִסיר ֻׁשָּמִניםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3668

 10.40     ₪ ְסֵטִריִלי ְלִחּטּוי ֵּפרֹות וִיָרקֹותֵמִסיר ֻׁשָּמִניםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3669

 13.40     ₪ ֵמִסיר ֻׁשָּמִנים ַקר ֶסְנט מֹוִריץ 750 ַמלֵמִסיר ֻׁשָּמִניםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3670

 11.20     ₪ ַסנֹו פֹוְרֶטה ְּפלּוס ִלימֹוןֵמִסיר ֻׁשָּמִניםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3671

 13.70     ₪ ַסנֹו ַמַּתז ִחּטּוי ְׁשִטיִחים 750 ָמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3672

 11.10     ₪ ֶמּגִ 'ק נֹוֵזל ִנּקּוי ְּכָלִלי 1 ִליֶטרִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3673

 11.40     ₪ ֵקָלָיה ֵמִסיר ְּכָתִמים ְסְּפֵרי 750 ַמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3674

 9.10       ₪ ַסנֹו ֵּבּיִּבי ְלִנּקּוי ְוִחּטּוי 750 ַמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3675

 14.70     ₪ ָּגדֹול ְּבִנָּקיֹון ְּכָלִלי נֹוֵזל 350 ַמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3676

 13.40     ₪ ּכּולֹורֹוְקס ְקִלין ַאּפ ְלִנּקּוי 840 ַמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3677

 18.60     ₪ ָּגאֹון ְּבִנָּקיֹון ְּכָלִלי נֹוֵזל 350 ַמלִנּקּוי ְּכָלִלימּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3678

 9.40       ₪ ְסַּפאְרק נֹוֵזל ְלֵכִלים ְּפלּוס ַמְׁשֵאָבה 1 ִליֶטרמּוָצֵרי ִנּקּוי ְלֵכִליםמּוָצֵרי ִנּקּויׁשֹונֹות3679

 43.80     ₪ עּוִגּיֹות ְׁשֵקִדים 500 ְּגָרם וְָיֵזלַמֲאֶפהמּוָצֵרי ֶּפַסחַמּכֶֹלת3680

ק ַטַעם עֹוף 350 ְּגָרם ִמְּתָּבל ְּכַׂשר ְלֶפַסחְמָרִקיםמּוָצֵרי ֶּפַסחַמּכֶֹלת3681  9.20       ₪ מׇרׇ

 3.40       ₪ ָמָנה מּוָכָנה ִמְּתָּבל ִּפיֶרה ִעם ְיָרקֹותְמָרִקיםמּוָצֵרי ֶּפַסחַמּכֶֹלת3682

 6.00       ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ָאִריְסטֹוְקָרט ְללֹא ִּביְסִּפינֹולַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3683

 15.90     ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ָרָחב ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3684

 3.00       ₪ ִּפְטמֹות ִסיִליקֹון צּוִציק 3 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3685

 6.60       ₪ ַׁשְרֶׁשֶרת ְלמֹוֵצץ ְקִליְּפסמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3686

 11.40     ₪ ַמֲחִזיק ַלּמֹוֵצץ ַחְדָׁשִני ָאִריְסטֹוְקָרטמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3687

 10.00     ₪ מֹוֵצץ ּגּוִמי ָאִריְסטֹוְקָרט 2 ְיִחידֹות Lמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3688

 3.60       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ַלַּבְקּבּוק ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3689

 11.40     ₪ ִמְבֶרֶׁשת ַלַּבְקּבּוק ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3690

 11.40     ₪ ַמֲחִזיק מֹוֵצץ ַטַּבַעת ִסיִליקֹון אֹוִלָטהמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3691

 10.00     ₪ מֹוֵצץ ּגּוִמי ׁשַֹהם אֹוְרטֹוֶדְנִטי 2 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3692



 15.90     ₪ ַמֲחִזיק ְלמֹוֵצץ ְקִליְּפס נַֹגּה אֹוִלָטהמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3693

 26.60     ₪ ּתֹוְפָסִנים ָלֲעָגָלה זּוגמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3694

 4.70       ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון טֹוָּפז אֹוְרטֹוַדְנט ָקָטןמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3695

 4.70       ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון טֹוָּפז אֹוְרטֹוַדְנט ֵּבינֹוִנימֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3696

 4.70       ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון טֹוָּפז אֹוְרטֹוַדְנט ָּגדֹולמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3697

 11.90     ₪ ִמְׁשָחה ְלִתינֹוק ֵּביִּבי ַסִּקין ְּכֵצט 100ִמְׁשָחה ְלִתינֹוקמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3698

 16.00     ₪ ִמְׁשָחה ְלִתינֹוק ָקִמיל ְּבלּו 200 ְּגָרםִמְׁשָחה ְלִתינֹוקמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3699

 14.60     ₪ ֶׁשֶמן ְלִתינֹוק ָאִריְסטֹוְקָרט 400 ַמלִמְׁשָחה ְלִתינֹוקמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3700

 9.20       ₪ ְמַחֵלק ְמזֹון ִּתינֹוקֹות ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3701

 8.70       ₪ ַּבְקּבּוק ְלִתינֹוק ַאְּנָזה ָּגדֹול ְּפלּוס ָיִדיתַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3702

 13.05     ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ָרָחב ְּפלּוס ָיִדית ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3703

 12.70     ₪ ַּבְקּבּוק ְמֻעָּצב ִּתינֹוק ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3704

 15.40     ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ָאִריְסטֹוְקָרט ְללֹא ִּביְסִּפינֹול 3 ְיִחידֹותַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3705

 15.10     ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ְמֻעָּצב זּוג ָאִריְסטֹוְקָרטַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3706

 15.40     ₪ ַּבְקּבּוק ִּתינֹוק ְטִרּיֹו אֹוִלָטה 3 ְיִחידֹותַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3707

 3.90       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ַלַּבְקּבּוק אֹוִלָטהַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3708

 14.50     ₪ ַּבְקּבּוק ְלִתינֹוק ָאקֹוְרּד 250 3 ְיִחידֹותַּבְקּבּוִקים ִמְבָרׁשֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3709

 6.60       ₪ ִמְסָּפַרִים ְלִתינֹוק ְמֻׁשָּפרֹותִּפְטמֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3710

 10.40     ₪ ִּפְטמֹות ִסיִליקֹון ְרָחבֹות צּוִציק 2 ְיִחידֹותִּפְטמֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3711

 10.00     ₪ ִּפְטמֹות ִסיִליקֹון ָרָחב ָאִריְסטֹוְקָרט 2 ְיִחידֹותִּפְטמֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3712

 3.05       ₪ ִּפְטמֹות ִסיִליקֹון ָאִריְסטֹוְקָרט 3 ְיִחידֹותִּפְטמֹותמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3713

 19.00     ₪ ָקִמיל ְּבלּו ַסְנְסִטיב ַׁשְמּפֹו ַאל ֶּדַמע 1 ִליֶטרַּתְכִׁשיֵרי ַרֲחָצהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3714

 5.30       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְּפלּוס ַמְסֵרק ְלִתינֹוקַּתְכִׁשיֵרי ַרֲחָצהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3715

 12.70     ₪ סֹוֶּפְטֶקר ַאל ַסּבֹון ָעִדין ְלִתינֹוק 1 ִליֶטרַּתְכִׁשיֵרי ַרֲחָצהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3716

 12.70     ₪ סֹוֶּפְטַקר ַׁשְמּפֹו ַאל ֶּדַמע ְלִתינֹוק 1 ִליֶטרַּתְכִׁשיֵרי ַרֲחָצהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3717

 6.60       ₪ ִמְבֶרֶׁשת ְּפלּוס ַמְסֵרק ְלִתינֹוק אֹוִלָטהַלִּתינֹוק ְוַלִּמְׁשָּפָחהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3718

 4.60       ₪ ַאְלּכֹוהֹול ְרפּוִאי 70 ָאחּוז אֹוִלָטהַלִּתינֹוק ְוַלִּמְׁשָּפָחהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3719

 2.60       ₪ ַאֵצטֹון ֵמִסיר ָלק 100 ַמל אֹוִלָטהַלִּתינֹוק ְוַלִּמְׁשָּפָחהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3720

 14.60     ₪ ֶׁשֶמן ְלִתינֹוק אֹוִלָטה 400 ַמלַלִּתינֹוק ְוַלִּמְׁשָּפָחהמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3721

 4.60       ₪ ַאְלּכֹוהֹול ְרפּוִאי 70 ָאחּוז ָאִריְסטֹוְקָרטְּכָלִלימּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3722

 5.60       ₪ ְנַׁשֵּכן ֵקרּור ְלִתינֹוק ָאִריְסטֹוְקָרטְּכָלִלימּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3723

 12.70     ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון ָאִריְסטֹוְקָרט ְמֻצָּיר 2מֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3724

 15.90     ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון ַיֲהלֹום ִסיֶמְטִרי 2 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3725

 10.30     ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון ַסִּפיר אֹוְרטֹוֶדְנִטי 2 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3726



 10.30     ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון צּוִציק 2 ְיִחידֹות ִצְבעֹוִנימֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3727

 11.50     ₪ מֹוֵצץ ִסיִליקֹון ָקָרט אֹוְרטֹוֶדְנִטי 4 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3728

 13.20     ₪ מֹוֵצץ ִסְּלקּון ָאִריְסטֹוְקָרט 2 ְּבקּוְפָסאמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3729

 13.00     ₪ מֹוֵצץ ִצְבעֹוִני ָאִריְסטֹוְקָרט 3 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3730

 3.40       ₪ ִּפְטמֹות ִסיִליקֹון אֹוִלָטה 3 ְיִחידֹותמֹוְצִציםמּוָצֵרי ִּתינֹוקֹותׁשֹונֹות3731

 4.00       ₪ ִמְמֲחטֹות ִּכיס ָטאצ' 10 ְיִחידֹותְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3732

 3.70       ₪ ַמִּפּיֹות ָׁשָנה טֹוָבה 15 ְיִחידֹותַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3733

 12.70     ₪ ְנַיר ָחתּוְך ֶמִׁשי ִטיׁשּו 10 ֲחִבילֹותְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3734

 35.40     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ֶמִׁשי ִטיְׁשיּו קֹוְמֵּפְקט 707ְנַיר טֹוָאֵלט ַסנֹוְנַירׁשֹונֹות3735

 31.90     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ִמְזָוָדה סֹוְפט 40 ְּגִליִליםְנַיר טֹוָאֵלט ַסנֹוְנַירׁשֹונֹות3736

 1.60       ₪ ִמְמֲחטֹות ְנַיר ֶמִׁשי ִטיׁשּו 100 ְיִחידֹותִמְמֲחטֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3737

 7.70       ₪ ִמְמֲחטֹות ֶמִׁשי ִטיׁשּו 100ַּדף 5 ְּבַמֲאָרזִמְמֲחטֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3738

 7.50       ₪ ִמְמֲחטֹות ֶמִׁשי ִטיׁשּו 110ַּדף 5 ְּבַמֲאָרזִמְמֲחטֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3739

 4.00       ₪ ִמְמֲחטֹות ִּכיס ְטֶרְנִּדי 10 ְיִחידֹותִמְמֲחטֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3740

 10.60     ₪ ִמְמֲחטֹות ְנַיר ָטאצ' 100 ְיִחידֹות 5 ְּבַמֲאָרזִמְמֲחטֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3741

 1.30       ₪ ְנַיר ָחתּוְך ֶמִׁשי ִטיׁשּו 100 ְיִחידֹותְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3742

 1.20       ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ָחתּוְך ָטאצ' 100 ַּדףְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3743

 12.00     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ָחתּוְך ָטאצ' 10 ְיִחידֹות 100 ַּדףְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3744

 14.30     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ָחתּוְך ָטאצ' 200 ַּדף, 6 ְּבַמֲאָרזְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3745

 4.00       ₪ ִמְמֲחטֹות ָטאצ' ְּבקּוְפָסא 100 ְיִחידֹותְנַיר ָחתּוךְ ְנַירׁשֹונֹות3746

 10.90     ₪ ַסנֹו ַרב ַמֶּגֶבתַמְּגבֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3747

 9.40       ₪ ַמְּגבֹות ְנָיר סּוִׁשי 6 ְּגִליִליםַמְּגבֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3748

 8.20       ₪ ַמְּגבֹות ְנָיר ָטאצ' 6 ְּגִליִליםַמְּגבֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3749

 32.00     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט קֹוְמֵּפְקט לּוְבִלי 12 ְּגִליִליםְנַיר טֹוָאֵלט ְּכָלִליְנַירׁשֹונֹות3750

 26.00     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ִמְזָוָדה ָטאצ' 40 ְּגִליִליםְנַיר טֹוָאֵלט ְּכָלִליְנַירׁשֹונֹות3751

 32.00     ₪ ְנַיר טֹוָאֵלט ִמְזָוָדה לּוְבִלי 40 ְּגִליִליםְנַיר טֹוָאֵלט ְּכָלִליְנַירׁשֹונֹות3752

 35.70     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ְׁשַלב 2 44 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3753

 35.00     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ַרְך ַהּנֹוָלד 36 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3754

 41.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ְׁשַלב 3 54 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3755

 41.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ְׁשַלב 4 44 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3756

 41.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ָׁשָלב ְּפלּוס 4 42 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3757

 41.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ְׁשַלב 5 38 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3758

 41.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ְׁשַלב 6 34 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3759

 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 2 52 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3760

 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 3 50 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3761



 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 4 40 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3762

 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 4 ְּפלּוס 38 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3763

 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 5 34 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3764

 29.00     ₪ ִטיטּוִלים ְּפִריְמיּום ִמְסַּפר 6 30 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3765

 35.70     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ַרְך ַהּנֹוָלד 42 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3766

 30.50     ₪ ִטיטּוֵלי ֵּבְיִּביִסיֶטר 50 ְיִחידֹות ִמיִניִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3767

 43.30     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ִמְסַּפר 2 64 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3768

 37.50     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ִמְסַּפר 4 52 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3769

 37.50     ₪ ִטיטּוֵלי ָהאִגיס ִמְסַּפר 6 40 ְיִחידֹותִטיטּוִליםְנַירׁשֹונֹות3770

 9.20       ₪ ַּתְחּבֹוׁשֹות נֹוָבה ִלי 28 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹותְנַירׁשֹונֹות3771

 10.10     ₪ ִהּדּוִרית ִלְמַהְּדִריןַּתְחּבֹוׁשֹותְנַירׁשֹונֹות3772

 5.15       ₪ ַּבִּדית ָסֵרִגית 18 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹותְנַירׁשֹונֹות3773

 8.70       ₪ ֶּפִדים ַלֲהָנָקה צּוִציק 30 ְיִחידֹותֶּפִדים ַלֲהָנָקהְנַירׁשֹונֹות3774

 11.90     ₪ ֶּפִדים ַלֲהָנָקה ַאִריְסטֹוְקָרט 30 ְיִחידֹותֶּפִדים ַלֲהָנָקהְנַירׁשֹונֹות3775

 8.70       ₪ ֶּפִדים ַלֲהָנָקה אֹוִלָטה 30 ְיִחידֹותֶּפִדים ַלֲהָנָקהְנַירׁשֹונֹות3776

 14.60     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹוויז אּוְלְטָרא 20 ְיִחידֹות ַלְיָלהַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3777

 19.40     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹויז אּוְלְטָרא 38 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3778

 19.40     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹויז אּוְלְטָרא 32 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3779

 14.60     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹויז אּוְלְטָרא28 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3780

 3.80       ₪ ַמִּפּיֹות ָּפָנֵסי 100 ְיִחידֹות ְצָבִעים ְּבִהיִריםַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3781

 3.70       ₪ ַמִּפּיֹות ָנאְּפִקיְנג 20 ְיִחידֹות ֻמְדָּפסַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3782

 2.70       ₪ ַמִּפּיֹות 100 ְיִחידֹות ֶמִׁשי ִטיְׁשיּו ִצְבעֹוִניַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3783

 2.70       ₪ ַמִּפּיֹות 100 ְיִחידֹות ֶמִׁשי ִטיְׁשיּו ָלָבןַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3784

 3.70       ₪ ַמִּפּיֹות ָנאְּפִקיְנג 15 ְיִחידֹות ֻמְטָּבעֹותַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3785

 3.70       ₪ ַמִּפּיֹות ָׁשָנה טֹוָבה ִרּמֹון 16 ְיִחידֹותַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3786

 3.70       ₪ ַמִּפּיֹות ָׁשָנה טֹוָבה ַּתּפּוַח 16 ְיִחידֹותַמִּפּיֹות ְנַירְנַירׁשֹונֹות3787

 19.40     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹויז אּוְלְטָרא 28 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3788

 14.60     ₪ ַּתְחּבֶֹׁשת אּוְלֹויז אּוְלְטָרא 28 ְיִחידֹותַּתְחּבֹוׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמטְנַירׁשֹונֹות3789

 22.20     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 2 ִליֶטר ֶּפֶטלִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3790

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 1 ִליֶטר ֶּפֶטלִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3791

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיְנצִ 'יק 1 ִליֶטר ִלימֹוןִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3792

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 1 ִליֶטר ָאָנָנסִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3793

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיְנצִ 'יק 1 ִליֶטר ַּתּפּוַח ֵעץִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3794

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ֶּפֶטל ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3795

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ַמְנּגֹו 1.2 ִליֶטר B&Dִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3796



 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 1 ִליֶטר ְלַקִיץִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3797

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ָאָנָנס ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3798

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ֲעָנִבים ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3799

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ּתּות ָׂשֶדה ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3800

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ִמְׁשֵמׁש ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3801

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ִלימֹון ַליְים ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3802

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ַּתּפּוִזים ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3803

 16.90     ₪ ִסירֹוּפ ִלימֹון ַאְחדּות 4 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3804

 6.70       ₪ ִסירֹוּפ ֲעָנִבים ֻמוֲעָׁשר ַאְחדּות 1 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3805

 6.70       ₪ ִסירֹוּפ ֶּפֶטל ֻמוֲעָׁשר ַאְחדּות 1 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3806

 6.70       ₪ ִסירֹוּפ ָאָנָנס ֻמוֲעָׁשר ַאְחדּות 1 ִליֶטרִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3807

 22.20     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 2 ִליֶטר ַּתּפּוחַ ִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3808

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 1 ִליֶטר ַמְנּגֹו ֲאַפְרֵסקִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3809

 11.60     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיְנצִ 'יק 1 ִליֶטר ּתּות ָּבָנָנהִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3810

 22.20     ₪ ִסירֹוּפ וִיָטִמיָנצִ 'יק 2 ִליֶטר ָאָנָנסִסירֹוּפִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3811

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ַּתּפּוִחים 1.2 ִליֶטר B&Dַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3812

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ָאָנָנס 1.2 ִליֶטר B&Dַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3813

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ֲאַפְרֵסק 1.2 ִליֶטר B&Dַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3814

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ֻּדְבְּדָבִנים 1.2 ִליֶטר B&Dַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3815

 17.40     ₪ ִסירֹוּפ ַּתּפּוִזים 1.2 ִליֶטר B&Dַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3816

 30.00     ₪ ַּתְרִּכיז ַּתּפּוִחים ַטֲעֵמי ַהָּגִליל 1.2 ִליֶטרַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3817

 33.40     ₪ ַּתֻּפֵחץ ַּתְרִּכיז 1.2 ִקילֹו ְּגָרםַּתְרִּכיזִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3818

 12.30     ₪ ִסירֹוּפ ָּדֵיאט ָעִסיס 1 ִליֶטר ַּתּפּוִזיםִסירֹוּפ ָּדֵיאטִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3819

 12.30     ₪ ִסירֹוּפ ָּדֵיאט ֲעִסיס 1 ִליֶטר ֶּפֶטלִסירֹוּפ ָּדֵיאטִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3820

 12.30     ₪ ִסירֹוּפ ָּדֵיאט ֲעִסיס 1 ִליֶטר ִלימֹוַנְעַנעִסירֹוּפ ָּדֵיאטִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3821

 12.30     ₪ ִסירֹוּפ ָּדֵיאט ָעִסיס 1 ִליֶטר ֶאְׁשּכֹוִליתִסירֹוּפ ָּדֵיאטִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3822

 12.30     ₪ ִסירֹוּפ ָּדֵיאט ָעִסיס 1 ִליֶטר ָאָנָנסִסירֹוּפ ָּדֵיאטִסירֹוִּפיםַמּכֶֹלת3823

 48.50     ₪ ָסָלט ִמיִקי ֶסֶלק 3ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3824

 4.45       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם חּומּוסָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3825

 4.45       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם ְטִחיָנהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3826

 4.45       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם ָחִציל ְּבָמיֹוֵנזָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3827

 4.45       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם טּוְרִקיָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3828

 27.70     ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ְּבָמיֹוֵנז 3 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3829

 40.00     ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל יְוָוִני 3 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3830

 13.30     ₪ ָסָלט ִמיִקי 1 ִקילֹו ְּגָרם חּומּוסָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3831



 4.45       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם ַמְּטּבּוָחהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3832

 6.50       ₪ ָסַלט ִמיִקי 200 ְּגָרם ׁשּום ָּכתּוׁשָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3833

 7.30       ₪ ָסָלט ִמיִקי 200 ְּגָרם ֲאִריָסהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3834

 13.30     ₪ ָסָלט ִמיִקי 1 ִקילֹו ְּגָרם ָחִציל ְּבָמיֹוֵנזָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3835

 8.40       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם חּומּוִסָּיהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3836

 15.60     ₪ ֵהִריְנּג ִפיֶלה ְּבֶׁשֶמן ִמיִקי ָיאסּוָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3837

 22.60     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻקוָּלף ְּבֶׁשֶמן ִמיִקי ָיאסּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3838

 22.60     ₪ ֵהִריְנּג ְּפלּוס ָּבָצל ְּבֶׁשֶמן ִמיִקי ָיאסּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3839

 22.60     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעוָּׁשן ְּבֶׁשֶמן ִמיִקי ָיאסּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3840

 22.60     ₪ ַמְטָיאס ְׁשַּמאְּלץ ְּבֶׁשֶמן ִמיִקי ָיאסּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3841

 11.60     ₪ ָסָלט ִמיִקי ִּפְלְּפִלים ְקלּוִים ָיאסּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3842

 27.70     ₪ ָסָלט ִמיִקי ַמְּטּבּוָחה 3 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3843

 62.00     ₪ ָסָלט ִמיִקי ׁשּום ָּכתּוׁש 3 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3844

 10.30     ₪ ָסָלט ִמיִקי 800 ְּגָרם חּומּוסָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3845

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ְסחּוג ָירֹוקָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3846

 7.10       ₪ ָסָלט ִמיִקי ְסחּוג ָאדֹוםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3847

 27.70     ₪ ָסָלט ִמיִקי חּומּוס ָיפֹו 3 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3848

 6.20       ₪ ָסָלט ִמיִקי חּומּוס ָחִריף 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3849

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי חּומּוס ִמְסָעדֹות 400 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3850

 6.60       ₪ ָסַלט ִמיִקי ְטִחיָנה ְיֻרוָּקה 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3851

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ַּתאְיַלְנִּדי 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3852

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ֶּגֶזר ָמרֹוָקִאי 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3853

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ַעל ָהֵאׁש ְּבָמיֹוֵנז 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3854

 6.60       ₪ ָסַלט ִמיִקי טּוְרִקי 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3855

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי חּומּוס ִמְסָעדֹות 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3856

 6.60       ₪ ָסַלט ִמיִקי ְטִחיָנה ְלָבָנה 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3857

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ֻקוִּבּיֹות ָחִציל ְּפלּוס ְטִחיָנה 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3858

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ַעל ָהֵאׁש ִּביָרקֹות 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3859

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ִּפיַקְנִטי 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3860

 6.60       ₪ ָסָלט ִמיִקי ָחִציל ְּבַטַעם ָּכֵבד 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3861

 13.00     ₪ ָסָלט ִמיִקי ָסַלט ֵּביִצים 250 ְּגָרםָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3862

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ָחִציל יְוָוִניָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3863

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ֶסֶלקָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3864

 7.70       ₪ ָסַלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ַּתּפּוַח ֲאָדָמהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3865

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ָחִציל ְּבָמיֹוֵנזָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3866



 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ָחִציל ִּבְטִחיָנהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3867

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ָסָלט טּוְרִקיָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3868

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ַמְּטּבּוָחהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3869

 8.40       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ִּפְלֵּפל ָחִריףָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3870

 8.40       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ֶּגֶזר ְּבִלימֹוןָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3871

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם חּומּוסָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3872

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם חּומּוס ִמְזָרִחיָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3873

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם חּומּוס ַאּבּו ּגּוׁשָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3874

 8.40       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם חּומּוס ַמְסָּבָחהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3875

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ְטִחיָנהָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3876

 7.70       ₪ ָסָלט ִמיִקי 400 ְּגָרם ְטִחיָנה ַאְסִליָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3877

 11.00     ₪ ָסַלט ַצָּבר ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3878

 9.20       ₪ ָסַלט ַצָּבר ִּפְלֵּפל ָחִריף 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3879

 11.00     ₪ ָסָלט ַצָּבר ִּפְלְּפִלים ָמרֹוָקִאי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3880

 11.00     ₪ ָסָלט ַצָּבר ְטִחיָנה ַּבָלאִדי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3881

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ְירּוַׁשְלִמי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3882

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ְלָבנֹוִני 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3883

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ִעם ְטִחיָנה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3884

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ְצנֹוָבר 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3885

 9.20       ₪ ָסַלט ַצָּבר חּומּוס ַאּבּו ּגּוׁש 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3886

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3887

 9.20       ₪ ָסַלט ַצָּבר חּומּוס ִמְסָעָדה 700 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3888

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר ְטִחיָנה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3889

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר ָחִציל ַעל ָהֵאׁש ִּבְטִחיָנה400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3890

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר ָחִציל ְּבָמיֹוֵנז ַעל ָהֵאׁש 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3891

 9.20       ₪ ָסַלט ַצָּבר קֹוְלְסַלאּו 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3892

 9.20       ₪ ָסַלט ַצָּבר ַמְּטּבּוָחה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3893

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר ָחִציל ַעל ָהֵאׁש ְמֻרוָּבע 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3894

 10.00     ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ְטִחיָנה ֵחֶלק 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3895

 11.00     ₪ ָסָלט ַצָּבר ָחִציל ִּפיַקְנִטי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3896

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר ַמְּטּבּוָחה ֲחִריָפה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3897

 9.20       ₪ ָסָלט ַצָּבר חּומּוס ִעם ָהמֹון ָחִריףָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3898

 11.00     ₪ ָסָלט ַצָּבר ָחִציל ַטַעם ָּכֵבד 400 ְּגָרםָסָלֵטי ַצָּברָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3899

 74.00     ₪ ַמַּקֶרל ְמֻעוָּׁשן ָואקּום ָׁשֵלם ְלִקילֹו ְּגָרם ִמיִקיָסָלֵטי ָּדִגיםָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3900

 13.90     ₪ ָסַלט ַסְלמֹון נֹוְרוֵוִגי 400 ְּגָרם ִמיִקיָסָלֵטי ָּדִגיםָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3901



 5.20       ₪ ַאְרֶּבעס ָקָטןאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3902

 9.70       ₪ ַאְרֶּבעס ָּגדֹולאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3903

 8.50       ₪ ַחֶּזֶרת ָקָטןאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3904

 14.40     ₪ ַחֶּזֶרת ָּגדֹולאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3905

 17.00     ₪ קּוְגל ַּתּפּוַח ֲאָדָמהאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3906

 17.00     ₪ קּוְגל ִאְטִרּיֹותאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3907

 13.80     ₪ ַחֶּזֶרת ִצְנֶצֶנת ַהְּמקֹוִרי ָהַרב ַלְנָּדאאֶֹכל מּוָכןָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3908

 10.80   ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ַאְסִלי 1 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3909
 13.40     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְּכרּוב ָאדֹום ַאְסִלי 1 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3910

 12.10     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ְּבָמיֹוֵנז ַאְסִלי 1 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3911

 7.40     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3912
 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְטִחיָנה ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3913

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ְּבָמיֹוֵנז 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3914

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר טּוְרִקי ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3915

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְּכרּוב ָאדֹום 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3916

 12.20     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְטִחיָנה ַאְסִלי 1 ִקילֹו ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3917

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֶסֶלק ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3918

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ַמְּטּבּוָחה ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3919

 6.30       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֲעִריָסה ָמרֹוָקִאי 150 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3920

 6.30       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ְסחּוג ֵּתיָמִני 150 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3921

 6.30       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְסחּוג ָאדֹום 150 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3922

 6.30       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ׁשּום ָּכתּוׁש 150 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3923

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ְּפלּוס רֹוֶטב ָחִריף 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3924

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ִמְזָרִחי 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3925

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְּכרּוב ָאדֹם 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3926

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְטִחיָנה ֲעִׁשיָרה 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3927

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ְּבַמיֹוֵנז 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3928

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר קֹוְלְסַלאּו 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3929

 7.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ֶסֶלק 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3930

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ַמְּטּבּוָחה 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3931

 7.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר טּוְרִקי ִאיְסַטְנּבּול 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3932

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3933

 7.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ָחִציל ַעל ָהֵאׁש 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3934

 6.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ַאּבּו ּגּוׁש 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3935

 6.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ִמְסָעדֹות 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3936



 6.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ְטִחיָנה ְמֻיֶחֶדת 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3937

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ַטַעם ָּכֵבד 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3938

 6.40     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ַמְסָּבָחה 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3939
 6.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ְּבַמיֹוֵנז 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3940

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ִקּׁשּוא ַטַעם ָּכֵבד 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3941

 6.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֶּגֶזר ָמרֹוָקִאי 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3942

 8.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ַמְּטּבּוָחה ֵּביִתית 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3943

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ַּתאְיַלְנִּדי 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3944

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ִּתיָרס ַמְקִסיָקִני 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3945

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ְּפרּוסֹות 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3946

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3947

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ִּבְטִחיָנה 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3948

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ָסלֹוִניִקי 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3949

 7.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ָחִציל רֹוָמִני 300 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3950

 7.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֲחמּוִצים ִסיִנִּיים 380 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3951

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֲחמּוִצים ִסיִני ַאְסִלי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3952

 8.00       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר ָחִציל ָקלּוי ַעל ָהֵאׁש 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3953

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ִּבְטִחיָנה 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3954

 8.00       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ָחִציל ָמרֹוָקִאי 200 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3955

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ֶּגֶזר ִּפיַקְנִטי 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3956

 7.40       ₪ ָסַלט ָׁשִמיר ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3957

 7.40       ₪ ָסָלט ָׁשִמיר קֹוְלְסַלאּו ָלָבן 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3958

 7.40     ₪ ָסַלט ָׁשִמיר חּומּוס ַמְסָּבָחה 400 ְּגָרםָסָלֵטי ָׁשִמירָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3959
 15.00     ₪ ַּגֶּלער ָקָטן ְׁשִּטיְסלְׁשִטיְסלָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3960

 5.20       ₪ ּבֹוֶּבס ְׁשִּטיְסלְׁשִטיְסלָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3961

 15.00     ₪ קּוְגל ַּתּפּוַח ֵעץ ְׁשִּטיְסלְׁשִטיְסלָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3962

 8.00       ₪ ָסָלֵטי ְׁשִּטיְסלְׁשִטיְסלָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3963

 21.00     ₪ ְקֶרעְּפָלאְך ְׁשִּטיְסלְׁשִטיְסלָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3964

 6.20       ₪ ָסָלט ִמיִקי 250 ְּגָרם חּומּוס ִמְסָעדֹותָסָלֵטי ִמיִקיָסָלִטים ְואֹוֶכל מּוָכןַמּכֶֹלת3965

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ִטְבִעי ָמָיה 125 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3966

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ֶלְנד ָמָיה 100 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3967

 10.10     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות טֹוִפי אּוְדְלס ִּפְׁשֶקס 12 ַׂשִּקּיֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3968

 11.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות טֹוִפי אּוְדְלס ִּפְׁשֶקס 14 ַׂשִּקּיֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3969

 3.10       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ִליְקלּוִקים 30 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3970

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֻאוְכָמִנּיֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3971



 5.60       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ָמָיה 80 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3972

 16.00     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ַעל ַמֵּקל ֻּגוְגַלס ַטֲעָמן 504 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3973

 30.00     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְפִריְלָדה 1 ִקילֹו ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3974

 8.70       ₪ ָקָראׁש 15 ְּגָרם ֶלבְ 'ס 10 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3975

 7.20       ₪ ַמְסִטיק ָּבזּוָקה ֵעִלית 180 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3976

 12.50     ₪ טֹוִפי XL ֻּגוִּלי אֹוֶּפְנֶהיֶמר 800 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3977

 13.90     ₪ ַמְקלֹות ֻסוָּכר 40 ְיִחידֹות ָעֶלהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3978

 3.20       ₪ ֲעָדִׁשים ָעֶלה 100 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3979

 31.30     ₪ ַמֵּקל ַסְבָּתא ָעֶלה 100 ְיִחידֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3980

 26.25     ₪ ְמַׂשְּמִחים ְּדָרֶזה 1 ִקילֹו ְּגַרם ָעֶלהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3981

 0.90       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ִפיְׁשָקאָלעְך ָעֶלה 25 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3982

 26.70     ₪ ֲעָדִׁשים ָעֶלה 1 ִקילֹו ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3983

 4.80       ₪ ַלְקָקֵני ָמָיה 20 ְיִחידֹות ּתּותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3984

 14.70     ₪ ַלְקָקֵני ָמָיה 70 ְיִחידֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3985

 17.00     ₪ טֹוִפי ֵּפירֹות 850 ְּגַרם ֵעִליתֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3986

 12.30     ₪ ַלְקָקֵני ּתּות ַּכְרִמית 50 ְיִחידֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3987

 0.80       ₪ ַּכְפּתֹוֵרי ׁשֹוקֹוָלד ָמָיה 30 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3988

 12.00     ₪ טֹוִפי ֵּפירֹות ָמָיה 850 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3989

 8.00       ₪ ַמְמָּתק ַטַעם ׁשֹוקֹוָלד 6 ִמְטִרּיֹות ַנֲעָמהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3990

 8.00       ₪ ַלְקָקן מֹוֵצץ 10 ְיִחידֹות ַנֲעָמהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3991

 3.40       ₪ ַלְקַקן ֵלב ֲעַנק ֻסוָּכִרּיֹות ְּבָרָכהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3992

 11.30     ₪ ַלְקָקִנים 50 ְיִחידֹות ַמְמַּתֵּקי ַנֲעָמהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3993

 32.20     ₪ ַלְקָקֵני ּתּות ַּכְרִמית 110 ְיִחידֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3994

 6.50       ₪ ַּכְפּתֹוֵרי ׁשֹוקֹוָלד ָמָיה 8 ְיִחידֹות 30 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3995

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ִמיִני רֹוֵלס ָזאָזא ַטֲעָמן 375 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3996

 15.90     ₪ ַלְקָקֵני ָזאָזא ַטֲעָמן ְּכ 40 ְיִחידֹות 310 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3997

 13.40     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ֵּפירֹות ָמָיה 600 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3998

 6.70       ₪ ֲחמּוִצּיֹות ָמָיה 150 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת3999

 7.00       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ּגֶ 'ִלי ָמָיה 10 ַׂשִּקּיֹות 25 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4000

 16.70     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ּגֶ 'ִלי ְׂשֵמחֹות ָמָיה 600 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4001

 9.10       ₪ טֹוִפי ְמֻמוָּלא ֵקְדָמה 500 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4002

 13.60     ₪ ַּכְפּתֹוִרים ְּדָרזֶ 'ה ְמַׂשְּמִחים 500 ְּגַרם ָעֶלהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4003

 0.80       ₪ ְמַׂשְּמִחים ְּדָרזֶ 'ה ָעֶלה 15 ְּגַרם ֻקוְפָסאֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4004

 7.40       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ּגֶ 'ִלי ֲחֻנוָּכה 8 ְיִחידֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4005

 12.30     ₪ ַלְקָקֵני ַּתּפּוַח ַּכְרִמית 50 ְיִחידֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4006



 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ּתּות ֲחָלִביֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4007

 6.50       ₪ ֲעָדִׁשים ֵעִלית ְקִריׁש ְקָראׁש 80 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4008

 4.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ּגֶ 'ִלי ֵעִלית 80 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4009

 4.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְּדַבׁש ְמֻמוָּלא ְמָגִדים 80 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4010

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ָּבזּוָקה ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ְללֹא ֻסוָּכרֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4011

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ָּבזּוָקה ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ֶמְּנָטהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4012

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ַמאְסט ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ְסִּפיְרִמיְנטֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4013

 9.50       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֶמְּנָטה 120 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4014

 9.50       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ִלימֹון 120 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4015

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ְסִּפיְרִמיְנטֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4016

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ַּתּפּוזֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4017

 12.90     ₪ ֲעָדִׁשים ֵעִלית ְקִריׁש ְקָראׁש 170 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4018

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ַמאְסט ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ְּבֵּבָלִמיְנטֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4019

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ִלימֹון ּדֹבֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4020

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֲאַבִּטיחַ ֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4021

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֶּפֶטל ִלימֹוןֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4022

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ַקּפּוצִ 'ינֹוֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4023

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ַמאְסט ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ֻּדוְבְּדָבןֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4024

 8.50       ₪ ַמְסִטיק ַמאְסט ִצְנֶצֶנת 66 ְּגַרם ֲאַבִּטיחַ ֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4025

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ּתּות ֻאוְכָמִנּיֹותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4026

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ִלימֹוןֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4027

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֶמְּנָטהֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4028

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ִריַּבת ָחָלבֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4029

 7.70       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ָאִניס ַמאְסט ְמָגִדים 80 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4030

 24.00     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות אּוְדְלס ִּפְׁשֶקס ּתֹוָרה 24ֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4031

 11.40     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות אּוְדְלס ִּפְׁשֶקס ּתֹוָרה 12ֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4032

 10.20     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות טֹוִפי ָּדאָזֵלְרס ִּפְׁשֶקס ּתּותֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4033

 10.20     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות טֹוִפי ָּדאָזֵלְרס ִּפְׁשֶקס ֶּפֶטלֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4034

 2.80       ₪ ַרֲעָנִנית ַמְמָּתק ִסירֹוּפ ְסְּפֵריי ֵקְדָמהַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4035

 6.00       ₪ ַמְסִטיק ּגֻ 'וִּלים 180 ְּגַרם ְּבִצְנֶצֶנתַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4036

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֶּפֶטל ִלימֹוןַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4037

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֶמְּנָטה ְמָגִדיםַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4038

 3.50       ₪ ְּגַלְגֵּלק ַמְמָּתק 50 ַמלַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4039

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֻּדוְבְּדָבןַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4040

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ְסִּפיְרִמיְנטַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4041



 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ְסִּפיְרִמיְנט ְמָגִדיםַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4042

 7.40       ₪ ַמְסִטיק ִציְקַלט 250 ְּגַרם ְּבִצְנֶצֶנתַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4043

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ֲאַבִּטיַח ָמלֹוןַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4044

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט קֹוָלה ִלימֹוןַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4045

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ְללֹא ֻסוָּכר ַמאְסט ַנְעַנע ְמָגִדיםַמְסִטיִקיםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4046

 4.00       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ָורֹוד ָלָבן 150 ְּגַרם ֲחִטיֵפי ָהֵעֶמקַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4047

 34.70     ₪ ָּגוְגֵלס ַמְקלֹות ֲחמּוִצים 1.2 ִקילֹו ְּגַרםַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4048

 7.60       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ָזאָזא ַטֲעָמן 42 ַקְׁשיּותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4049

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ַׁשְרֶׁשֶרת ָזאָזא ַטֲעָמן 24 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4050

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ָצִמיד ָזאָזא ַטֲעָמן 48 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4051

 15.90     ₪ ַּבְקּבּוֵקי סֹוָדה ַאְבָקה ָזאָזא ַטֲעָמן 21 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4052

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ַּפָרִמיָדה ָזאָזא ַטֲעָמן 36 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4053

 15.90     ₪ ֵּפירֹות סֹוָדה ַאְבָקה ָזאָזא ַטֲעָמן 36 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4054

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ָזאָזא ַטֲעָמן 33 רֹוִליםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4055

 15.90     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ָזאָזא ַטֲעָמן ְׁשעֹון 30 ְיִחידֹותמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4056

 7.60       ₪ ַּתֶּסָסן ַטֲעָמן ָזאָזא 144 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4057

 16.00     ₪ טֹוִפי ִמיְקס ֻּגוְגֶלס ַטֲעָמן 500 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4058

 16.00     ₪ טֹוִפי 3 ְׁשָכבֹות ֻּגוְגַלס ַטֲעָמן 500 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4059

 16.00     ₪ טֹוִפי 2 ְצָבִעים ָּגוְגֶלס ַטֲעָמן 500 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4060

 16.00     ₪ טֹוִפי ָאטֹוִמיק ּגּוְגֶלס ַטֲעָמן 500 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4061

 16.00     ₪ טֹוִפי ֵּפירֹות ֻּגוְגַלס ַטֲעָמן 850 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4062

 7.50       ₪ ּגֹוְגֵלס ַמְקלֹות ֲחמּוִצים 275 ְּגַרם ַטֲעָמןַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4063

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות ּגֶ 'ִלי ִטְבִעי ָמָיה 125 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4064

 34.70     ₪ ּגֹוְגֵלס ַּפִּסים ֲחמּוִצים 1.2 ִקילֹו ְּגַרםַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4065

 7.50       ₪ ּגֹוְגֵלס ַּפִּסים ֲחמּוִצים 275 ְּגַרם ַטֲעָמןַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4066

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ּכֹוָכִבים ָמָיה 125 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4067

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ָּדִגים ָמָיה 125 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4068

 4.80       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ְלָבבֹות ָמָיה 125 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4069

 4.70       ₪ ַעָדֵׁשי ׁשֹוקֹוָלד ָמָיה 80 ָּגַרםֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4070

 8.70       ₪ ַעָדֵׁשי ׁשֹוקֹוָלד ָמָיה 20 ָּגַרם 8 ְּבַמֲאָרזֻסָּכִרּיֹות ָמָיהֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4071

 6.00       ₪ טֹוִפי ִמיְקס ְּפִריְמיּום אֹוֶּפְנַהיְיֶמרִטיְפְנְּברֹוןֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4072

 11.20     ₪ ֻסוָּכִרּיֹות טאִֹפי ּפֹוּפ צ'ּוז 340 ָּגַרםִטיְפְנְּברֹוןֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4073

 1.50       ₪ טֹוִפי ְּדְזֵלְרס ַּפְׁשֶקס 30 ְּגָרם ֻּדוְבְּדָבןִטיְפְנְּברֹוןֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4074

 1.50       ₪ טֹוִפי ְּדזְ 'ֶּלֶרס ַּפְׁשֶקס 30 ְּגָרם ְּפִריִטיְפְנְּברֹוןֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4075

 12.30     ₪ ַלְקָקֵני ַּכְרִמית ַטַעם ְּגִליָדה 50 ְיִחידֹותַּכְרִמיתֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4076



 27.30     ₪ טֹוִפי ֶאְצְּבעֹות ֲעָנִביםטֹוִפי ֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4077

 1.30       ₪ ִליְקלּוִקים 20 ְּגָרם ֶלבְ 'ס ַּתּפּוחַ ֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4078

 27.30     ₪ טֹוִפי ֶאְצְּבעֹות ּתּות 120 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4079

 27.30     ₪ טֹוִפי ֶאְצְּבעֹות ֻּדוְבְּדָבן 120 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4080

 27.30     ₪ טֹוִפי ֶאְצָּבעֹות ַּתּפּוַח 120 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4081

 1.25       ₪ גֹוְגֵלס ַמְקלֹות ֲחמּוצֹות ַטֲעָמן 18 ְּגַרםַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4082

 11.80     ₪ ִליְקלּוִקים ֻסוָּכִרּיֹות ְקַטּנֹות 160 ְּגָרםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4083

 10.20     ₪ ִליְקלּוִקים ֻסוָּכִרּיֹות ְקַטּנֹות 120 ְּגָרםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4084

 1.30       ₪ ִליְקלּוִקים 20 ְּגָרם ֶלבְ 'ס ֲעָנִביםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4085

 21.20     ₪ ִליְקלּוִקים 100 ַלְקָקִנים ֲעֻגוִּליםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4086

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ּתּותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4087

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ַּתּפּוחַ ֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4088

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ֵּפירֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4089

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ֲאַבִּטיחַ ֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4090

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ֲעָנִביםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4091

 11.00     ₪ ְׁשִטיִחים 300 ְּגָרם ּתּות ָּבָנָנהֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4092

 14.80     ₪ ִליְקלּוִקים טֹוִפי ְמֻמוָּלא 500 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4093

 4.90       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְּפִתיִתים 100 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4094

 4.90       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְלָבבֹות 100 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4095

 4.90       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ִמיִני 100 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4096

 4.90       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְּפָרִחים 100 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4097

 4.90       ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו קֹומֹות 100 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4098

 16.40     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְּפִתיִתים 400 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4099

 16.40     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְלָבבֹות 400 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4100

 13.40     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ִמיִני 400 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4101

 13.40     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְּפָרִחים 400 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4102

 13.40     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו קֹומֹות 400 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4103

 16.80     ₪  ּגֻ 'וִּלי ָחמּוץ ּתּות 24 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4104

 16.80     ₪  ּגֻ 'וִּלי ָחמּוץ ֶּפֶטל 24 ְיִחידֹות ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4105

 16.80     ₪  ּגֻ 'וִּלי ָחמּוץ ַּתּפּוַח 24 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4106

 11.20     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְּפִתיִתים 25 ְיִחידֹות ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4107

 9.30       ₪ טֹוִפי ֲחָלִבי 230 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4108

 1.90       ₪ ִליְקלּוִקים ָּבִריּבּוַע 26 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4109

 6.20       ₪ ֻסוָּכִרּיֹות גֶ 'ִלי ְפִריְלָדה 200 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4110

 7.80       ₪ ִליְקלּוִקים ָּבִריּבּוַע 108 ְּגָרם ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4111



 18.50     ₪ ַמְרְׁשֵמלֹו ְסִּפיֶרָלה 24 ְיִחידֹות ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4112

 22.40     ₪ ִליְקלּוִקים טֹוִפי 20 ְיִחידֹות ּתּותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4113

 22.40     ₪ ִליְקלּוִקים טֹוִפי 20 ְיִחידֹות ֲעָנִביםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4114

 22.40     ₪ ִליְקלּוִקים טֹוִפי 20 ְיִחידֹות ַּתּפּוחַ ֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4115

 3.80       ₪ גֹוְגֵלס ַמְקלֹות ֲחמּוצֹות ַטֲעָמן 65 ְּגַרםַחְמֻצִציםֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4116

 16.20     ₪  ּגֻ 'וִּלי ָחמּוץ ֲחֻנוָּכה 24 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4117

 2.80       ₪ ִליְקלּוִקים ַמְמָּתק גֶ 'ל ַמְזֵרק 20 ְּגָרםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4118

 16.80     ₪  ּגֻ 'וִּלי ָחמּוץ ְּגִליָדה 24 ְיִחידֹות ֶלבְ 'סֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4119

 26.20     ₪  ּגֻ 'וִּלי גֶ 'ל ַמְזֵרק ַמֲאַרז 12 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4120

 16.80     ₪ ִליְקלּוִקים ַמְמָּתק גֶ 'ל ַּבְקּבּוק 24 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4121

 8.70       ₪ ָקָראׁש 15 ְּגָרם ֶלבְ 'ס 10 ְיִחידֹות ַּכּדּוִריםֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4122

 8.50       ₪ טֹוִפי ְמֻמוָּלא ֻּגוִּלי אֹוֶּפְנֶהיֶמר 450 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4123

 16.00     ₪ טֹוִפי ְמֻמוָּלא ּגֹוְגֵלס ַטֲעָמן 500 ְּגַרםמּוָצֵרי ָזאָזאֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4124

 18.70     ₪ ִליְקלּוִקים ֻסוָּכִרּיֹות ֲחמּוצֹות 24 ְיִחידֹותֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4125

 8.70       ₪ ִליְקלּוִקים ֻסוָּכִרּיֹות טֹוִפי 1 ַעל 1ֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4126

 20.50     ₪ ַלְקָקן טֹוְיְסִטי ַּפְׁשֶקס 24 ְיִחידֹותִטיְפְנְּברֹוןֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4127

 1.50       ₪ ַמְמָּתק ְסְּפֵריי ֶלבְ 'ס 20 ַמלֶלבְ 'סֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4128

 3.60       ₪ ַמְסִטיק ָּבזּוָקה ְללֹא ֻסוָּכר ֵעִלית 28 ְּגַרםֻסָּכִרּיֹותֻסָּכִרּיֹות ּוַמְסִטיקַמּכֶֹלת4129

 40.70     ₪ ְיֵרַכִים עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4130

 17.80     ₪ ְּכָנַפִים הֹודּו ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4131

 42.50     ₪ ְּכַרַעִים עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיעֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4132

 111.00   ₪ ָּכֵבד עֹוף ָצלּוי ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך ְּבַׂשִּקיתֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4133

 28.30     ₪ עֹוף ָׁשֵלם ְּבַׂשִּקית ְלִקילֹו ְּגָרםעֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4134

 29.20     ₪ עֹוף ָׁשֵלם ְּבַׂשִּקית ְלִקילֹו ְּגָרם ִמְסַּפר 1עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4135

 28.30     ₪ עֹוף ָׁשֵלם ְּבַׂשִּקית ְלִקילֹו ְּגָרם ִמְסַּפר 2עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4136

 27.40     ₪ עֹוף ָׁשֵלם ַמס 3 ְּבַׂשִּקית ְלִקילֹו ְּגָרםעֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4137

 29.90     ₪ עֹוף ְמֻחָּלק ְל 4 ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיעֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4138

 111.00   ₪ ָּכֵבד עֹוף ָצלּוי ַמֲעַדֵּני ֶמֶלךְ ֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4139

 111.00   ₪ ָּכֵבד עֹוף ָצלּוי ְּבַּמָּגׁשֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4140

 47.00     ₪ ׁשֹוַקִים עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4141

 42.40     ₪ ָחֵזה עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4142

 23.20     ₪ ֲחָצֵאי עֹוף ָחֵזה ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4143

 46.60     ₪ ָחֵזה עֹוף ָּפרּוס ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4144

 20.50     ₪ ְּכָנַפִים עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4145

 9.00       ₪ ְּגרֹונֹות עֹוף ַּבְרַקאי ְּבַׂשִּקיתֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4146



 6.50       ₪ ַעְצמֹות עֹוף ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4147

 8.30       ₪ ַעְצמֹות הֹודּו ְלָמָרק ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4148

 60.00     ₪ ִנְתֵחי ַּפְרִּגית עֹוף ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4149

 81.00     ₪ ָּכֵבד הֹודֹו ָצלּוי ְּבַואקּוםֶחְלֵקי עֹופֹותעֹופֹותָּבָׂשר4150

 31.60     ₪ ְּגרֹונֹות הֹודּו ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4151

 31.60     ₪ ְּגרֹונֹות הֹוִדּיֹות ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4152

 17.80     ₪ ְּכָנַפִים הֹוִדּיֹות ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4153

 25.80     ₪ ׁשֹוַקִים הֹודּו ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4154

 57.00     ₪ שּוַאְרָמה הֹודּו ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4155

 45.20     ₪ רֹוָלָדה הֹודּו ַּבְרַקאי ְמֻעָּבדהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4156

 44.00     ₪ ְׁשִנֶצל הֹּדּו ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4157

 44.00   ₪ רֹוָלָדה ָחֵזה הֹּדּו ַּבְרַקאי ְמֻעָּבדהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4158
 43.30     ₪ הֹודֹו ָאדֹם ַּבְרַקאי ְמֻעָּבדהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4159

 25.70     ₪ הֹודּו ְלַחִּמין ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4160

 35.70     ₪ רֹוָלָדה הֹודּו ָחֵזה ַּבְרַקאי ְמֻעָּבדהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4161

 44.00     ₪ ָחֵזה הֹודּו ַּבְרַקאי לֹא ְמֻעָּבד ְּבַּמָּגׁשהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4162

 44.60     ₪ ְׁשִנֶצל הֹּדּו  לֹא ְמֻעָּבד ַּבְרַקאי ְּבַּמָּגׁשהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4163

 48.50     ₪ ּגּוַלׁש הֹּדּו ַּבְרַקאיהֹודּועֹופֹותָּבָׂשר4164

 19.00     ₪ עֹוף ָטחּון ְּבַּמָּגׁש ַּבְרַקאי 500 ְּגָרםְטחּוִניםעֹופֹותָּבָׂשר4165

 7.00       ₪ ָּבוְטִנים ֲאֵמִריָקִאים 200 ְּגָרם ַסַּבָּבהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4167

 1.60       ₪ ָּבוְטִנים ֲאֵמִריָקִאים 50 ְּגָרם ַסַּבָּבהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4168

 39.60     ₪ ְּתָמִרים ַמגְ 'הֹול 1 ִקילֹו ְּגָרם ְּבקּוְפָסאֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4169

 3.40       ₪ ְּתָמִרים 200 ְּגָרם ָּדרֹוָמה ְּבַׂשִּקיתֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4170

 3.80       ₪ ְּתָמִרים 200 ְּגָרם ָמָיה ְּבַׂשִּקיתֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4171

 8.00       ₪ ִמְׁשֵמׁש ָיֵבׁש 200 ְּגָרם ְּבַׂשִּקית ָמָיהֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4172

 6.70       ₪ ְׁשִזיִפים ְיֵבִׁשים ָמָיה ַּבַּׂשִּקית 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4173

 6.70       ₪ ִמְׁשֵמׁש ָיֵבׁש 200 ְּגָרם ָּדרֹוָמהֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4174

 8.00       ₪ ִציּמּוִקים ְלָבִנים ָּדרֹוָמה 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4175

 6.70       ₪ ִציּמּוִקים ְלָבִנים ָמָיה 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4176

 6.70       ₪ ִציּמּוִקים ֵּכִהים ָמָיה 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4177

 5.40       ₪ ֻּדוְבְּדָבִנים ְמֻסוָּכִרים ָמָיה 80 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4178

 7.50       ₪ ֲחמּוִצּיֹות ָּדרֹוָמה 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4179

 6.70       ₪ ְׁשִזיֵפי ֵמירֹון ָיֵבׁש 200 ְּגָרם ֶׁשִּזיְפרֹוןֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4180

 6.70       ₪ ִציּמּוִקים ָלָבן ֶׁשִּזיְפרֹון 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4181

 8.70       ₪ ְׁשִזיִפים ְיֵבִׁשים ָמָיה ְללֹא ַּגְלִעין 200 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4182



 9.10       ₪ ְּתָמִרים ַמגְ 'הּול 400 ְּגָרם ָמָיה ְּבַׂשִּקיתֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4183

 11.40     ₪ ְּתָמִרים1 ִקילֹו ְּגָרם ְּבקּוְפָסא ָמָיהֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4184

 17.70     ₪ ְּתָמִרים ַמגְ 'הֹול ַסְנַׁשיְין 908 ְּגָרםֵּפרֹות ְיֵבִׁשיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4185

 6.00       ₪ ַאְלַמְנּדּוס 150 ְּגָרם ָמָיהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4186

 18.70     ₪ ְׁשֵקִדים ִטְבִעי ָמָיה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4187

 18.70     ₪ ְׁשֵקִדים ְקלּויִים ָמָיה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4188

 16.70     ₪ ֱאגֹוֵזי ַקְׁשיּו ְקֻלִּיים ָמָיה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4189

 6.00       ₪ ָּבוְטִנים ְקלּוִפים ָמָיה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4190

 14.70     ₪ ִפיְסטּוק ָקלּוי ָמָיה 150 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4191

 8.00       ₪ ֱאגֹוִזים 100 ְּגָרם ְמֻקוָּלף ָטחּון ָּדרֹוָמהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4192

 8.70       ₪ ְׁשֵקִדים 100 ְּגָרם ְמֻקוָּלף ָטחּון ָּדרֹוָמהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4193

 4.35       ₪ ַּגְרִעיִנים ְׁשחֹוִרים 200 ְּגָרם רֹוֵזןִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4194

 7.20       ₪ ַּגְרִעיִנים ְלָבִנים רֹוֵזן 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4195

 5.70       ₪ ָּבוְטִנים ְקלּוִפים ָּדרֹוָמה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4196

 20.50     ₪ ִפיְסטּוק ֲעָנק רֹוֵזן 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4197

 17.50     ₪ ֱאגֹוֵזי ַקְׁשיּו רֹוֵזן 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4198

 20.50     ₪ ְׁשֵקִדים ְקלּויִים רֹוֵזן 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4199

 11.40     ₪ ֶּפַקאן ִסיִני ְמֻסוָּכר ָמָיה 100 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4200

 2.40       ₪ ָּבוְטִנים ְטחּוִנים 100 ְּגָרם ָּדרֹוָמהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4201

 12.00     ₪ ֶּפַקאן ָקלּוף ָּדרֹוָמה 100 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4202

 4.00       ₪ ַקּבּוִקים ִעם ֻׂשוְמׂשּום ָמָיה 200 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4203

 5.40       ₪ ַּגְרִעיֵני ְּדַלַעת ְקלּוִפים ָּדרֹוָמה 100 ְּגָרםִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4204

 2.70       ₪ ַּגְרִעיִנים ַחָּמִנָיה ְקלּוִפים ָּדרֹוָמהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4205

 9.40       ₪ ְׁשֵקִדים 100 ְּגָרם ֻמוְלָּבן ָּדרֹוָמהִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4206

 4.70       ₪ ַעְרמֹוִנים ְקלּוִפים ּוְקלּויִים ַטֲעָמןִּפּצּוִחיםֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ּוִפּצּוִחיםַמּכֶֹלת4207

 6.90       ₪ ִאְטִרּיֹות ַּדּקֹות אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4208

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּוִים קּוְסקּוס אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4209

 6.20       ₪ ָמָקרֹוִני ַּפְסָטה אֹוֶּסם 500 ְּגָרם ִמְסַּפר 7אֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4210

 6.20       ₪ ַּפְסָטה ַּתְלַּתִּלים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4211

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים ַטָּבעֹות אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4212

 13.40     ₪ ָלָזאִנָּיה ֶּפְרֶּפְקטֹו אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4213

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים ּכֹוָכִבים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4214

 6.20       ₪ ַּפְסָטה ְמֻסוְלָסִלים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4215

 6.20       ₪ ְּפִתיֵתי ַקְרַניִים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4216

 6.20       ₪ ַּפְסָטה ְצָדִפים ְּגדֹוִלים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4217



 6.20       ₪ ַּפְסָטה ְצָדִפים ְקַטִּנים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4218

 6.20       ₪ ְסָּפֵגִטי ַּפְסָטה אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4219

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּוִים אֹוֶרז אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4220

 6.90       ₪ ִאְטִרּיֹות ֵּבינֹוִנּיֹות אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4221

 6.90       ₪ ִאְטִרּיֹות ְרָחבֹות אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4222

 6.90       ₪ ִאְטִרּיֹות ַּדִּקיקֹות אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4223

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים קּוְסקּוס ִעם ָּבָצל אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4224

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים קּוְסקּוס 3 ְצָבִעים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4225

 6.20       ₪ ָמָקרֹוִני ִמיִני ַּפְסָטה אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4226

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּוִים אֹוֶרז ְּפלּוס ִאיֵּטר אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4227

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים אֹוֶּסם ִחָּטה ְמֵלָאה 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4228

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּוִים ְּפלּוס ֻּבוְרּגּול אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4229

 6.20       ₪ ַּפְסָטה ִציּנֹורֹות אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4230

 7.50       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים אֹוֶּסם 500 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4231

 8.90       ₪ ְסָּפֵגִטי אֹוֶּסם 1.2 ִקילֹו ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4232

 6.90       ₪ קּוְנִכּיֹות ְּפִתיִתים אֹוֶּסם 400 ְּגָרםאֶֹסםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4233

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ִציּנֹורֹות ִמְסַּפר 94 ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4234

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ְסִּפיֶרָלה ִמְסַּפר 74 ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4235

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ֶסְּפָגִטיִני ִמְסַּפר 10 ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4236

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ְסָּפֵגִטי ִמְסַּפר 6 ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4237

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ְניֹוִקי ִמְסַּפר 35 ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4238

 4.00       ₪ ִאְטִרּיֹות ַסְבָּתא ִׁשּבֹוִלים 400 ְּגָרםִׁשֳּבִליםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4239

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ַקְרַניִים ַטֲעָמן 500 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4240

 4.60       ₪ ַּפְסָטה ְסִּפיֶרָלה ַטֲעָמן ֵמִחיָּטה ְמִליָאהַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4241

 4.60       ₪ ַּפְסָטה ִציּנֹורֹות ַטֲעָמן ֵמִחיָּטה ְמִליָאהַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4242

 4.60       ₪ ְסָּפֵגִטי ַטֲעָמן ֵמִחיָּטה ְמִליָאה 500 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4243

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ֶפְרַפֶלה גַ 'ְמּבֹו ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4244

 2.40       ₪ ִאיְטִרּיֹות ַּדּקֹות ַטֲעָמן 400 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4245

 2.40       ₪ ִאיְטִרּיֹות ַּדִּקיקֹות ַטֲעָמן 400 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4246

 8.00       ₪ ַּפְסָטה ָלַזְנָיה ִאיַטְלִקי ַטֲעָמן 250 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4247

 8.00       ₪ ַּפְסָטה ָקֵנלֹוִני ִאיַטְלִקי ַטֲעָמן 250 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4248

 3.00       ₪ ְּפִתיִתים קּוְסקּוס ַּבַלאג'ּו ַטֲעָמן 500 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4249

 3.00       ₪ ְּפִתיִתים אֹוֶרז ַּבַלאג'ּו ַטֲעָמן 500 ְּגָרםַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4250

 2.20       ₪ ַּפְסָטה ִאיַטְלִקית ְמֻסוְלֶסֶלת ַטֲעָמןַטֲעָמןַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4251

 4.70       ₪ קּוְסקּוס ֲאִמִּתי ָּדרֹוָמה 350 ְּגָרם ָּדרֹוָמהקּוְסקּוסַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4252



 6.60       ₪ ַהְיִמיֶׁשע ֶפעְרִפיל 400 ְּגָרם ְמֻׁשָּבחָׂשדֹותַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4253

 6.25       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים 300 ְּגָרם ְמֻׁשָּבחָׂשדֹותַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4254

 1.80       ₪ ַּפְסָטה ַּתְלַּתִּלים ָׂשדֹות 500 ְּגָרםָׂשדֹותַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4255

 4.70       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4256

 4.60       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק אֶֹסם 100 ְּגָרםְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4257

 9.70       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק אֶֹסם 400 ְּגָרם ַׂשִּקיתְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4258

 7.30       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק ָמָנה 400 ְּגָרםְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4259

 7.00       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק ָזָהב ָמָנה 400 ְּגָרםְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4260

 6.70       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק 400 ְּגָרם ַטֲעָמןְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4261

 9.70       ₪ ְׁשֵקֵדי ָמָרק אֶֹסם 400 ְּגָרם ְּדִגיִגיםְׁשֵקֵדי ָמָרקַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4262

 5.80       ₪ קּוְסקּוס ֲאִמִּתי אֶֹסם 350 ְּגָרםקּוְסקּוסַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4263

 5.80       ₪ קּוְסקּוס ֲאִמִּתי ַּדק אֶֹסם 350 ְּגָרםקּוְסקּוסַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4264

 6.70       ₪ קּוְסקּוס ֲאִמִּתי ָאִסיף ֵמִחָּטה ְמֵלָאהקּוְסקּוסַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4265

 3.75       ₪ ְּפִתיִתים ֲאפּויִים 500 ְּגָרם ִׁשֳּבִליםִׁשֳּבִליםַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4266

 5.00       ₪ ִאְטִרּיֹות ְמֻרָּבעֹות ְמֻׁשָּבח 250 ְּגָרםְמֻׁשָּבחַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4267

 5.90       ₪ ַהְיִמיֶׁשע ֶפעְרִפיל 250 ְּגָרם ְמֻׁשָּבחְמֻׁשָּבחַּפְסטֹותַמּכֶֹלת4268

 8.40       ₪ ּפֹוְּפקֹוְרן ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4269

 8.70       ₪ ֲעָדִׁשים ְיֻרוִּקים ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4270

 9.70       ₪ ֲעָדִׁשים ֲאֻדוִּמים ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4271

 9.70       ₪ ְׁשעּוִעית ְלָבָנה ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4272

 7.90       ₪ ֻּכוֶּסֶמת ִּכי טֹוב 500 ְּגָרם וָואקּוםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4273

 11.10     ₪ ְׁשעּוִעית ֲאֻדוָּמה ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4274

 8.30       ₪ ְּגִריִסים ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4275

 7.80       ₪ ֲאפּוָנה ְיֻרוָּקה ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4276

 7.90       ₪ ֻּבוְרּגּול 500 ְּגָרם ִּכי טֹובִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4277

 10.30     ₪ ְׁשעּוִעית ְמעֹוֶרֶבת ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4278

 11.70     ₪ ִקינֹוָאה ִּכי טֹוב 300 ְּגָרם ְּבָואקּוםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4279

 11.00     ₪ חּומּוס ָלָבן ֲעָנק ִּכי טֹוב 500 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4280

 11.40     ₪ ְׁשעּוִעית ּבֹוֶּבס ִּכי טֹוב 400 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4281

 10.00     ₪ ְקוָואֶקר ִּכי טֹוב ִאיְנְסֶטְנט 480 ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4282

 12.70     ₪ ְּגִריִסים ִּכי טֹוב 1 ִקילֹו ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4283

 13.90     ₪ ְׁשעּוִעית ְלָבָנה ִּכי טֹוב 1 ִקילֹו ְּגָרםִּכי טֹובִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4284

 3.60       ₪ ְּגִריִסים ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4285

 2.40       ₪ ְקוָואֶקר ָּדרֹוָמה 200 ְּגָרםַמְרָּגִניתִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4286

 3.00       ₪ ֻּבְרּגּול ָמָיה 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4287



 6.70       ₪ ְקָוֵקר ָמָיה 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4288

 9.20       ₪ ַּתֲערֶֹבת ִלְקֵדָרה ָמָיה ֶלֶקט ְּבִריאּותָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4289

 9.20       ₪ ַּתֲערֶֹבת ִלְקֵדָרה ָמָיה ֶלֶקט ְּדָגִניםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4290

 7.20       ₪ ְׁשעּוִעית לּוְבָיה ָמָיה 400 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4291

 5.00       ₪ ְּגִריִסים ָמָיה 500 ְּגָרם ָואקּוםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4292

 8.70       ₪ ֲעָדִׁשים ְיֻרּקֹות ָמָיה ֶסֶלְקְטד 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4293

 9.30       ₪ ֲעָדִׁשים ֲאֻדּמֹות ָמָיה ֶסֶלְקְטד 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4294

 6.70       ₪ ֻּכֶּסֶמת ָמָיה ֶסֶלְקְטד 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4295

 6.70       ₪ ְּגִריִסים ָמָיה ֶסֶלְקְטד 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4296

 6.70       ₪ ֲאפּוָנּה ָמָיה 500 ְּגָרם ָואקּוםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4297

 9.30       ₪ חּומּוס ָלָבן ֶסֶלְקְטד ָמָיה 500 ְּגָרםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4298

 6.00       ₪ אֹוֶרז ַּפְרִסי ָמָיה 500 ְּגָרם ֶסֶלְקְטדָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4299

 6.00       ₪ אֹוֶרז ַיְסִמין ָמָיה 500 ְּגָרם ֶסֶלְקְטדָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4300

 13.30     ₪ ֻׂשְמׂשּום ֶסֶלְקְטד 400 ְּגָרם ָמָיהָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4301

 13.40     ₪ ִקינֹוָאה ֶסֶלְקְטד 500 ְּגָרם ָמָיהָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4302

 7.00       ₪ אֹוֶרז ַּפְרִסי ָמָיה 1 ִקילֹו ְּגָרם ָואקּוםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4303

 6.70       ₪ ְקָוֵקר ָמָיה 700 ְּגָרם ָואקּוםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4304

 10.70     ₪ חּומּוס ָּגדֹול ָמָיה 1 ִקילֹו ְּגָרם ָואקּוםָמָיהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4305

 4.80       ₪ ֲאפּוָנה ְיֵבָׁשה 500 ְּגָרם ָּדרֹוָמהָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4306

 4.80       ₪ ּפֹוְּפקֹוֶרן ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4307

 6.10       ₪ ְׁשעּוִעית ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4308

 6.50       ₪ ֲעָדִׁשים ָאדֹם ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4309

 5.90       ₪ ֻּכֶּסֶמת ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4310

 3.50       ₪ ִחָּטה ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4311

 9.30       ₪ ְׁשעּוִעית ֶאְקְסְטָרא ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4312

 8.20       ₪ ְׁשעּוִעית ְמעֶֹרֶבת ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4313

 10.80     ₪ חּומּוס ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםָּדרֹוָמהִקְטִנּיֹותַמּכֶֹלת4314

 24.00     ₪ ַמאֶמעס ֶׁשִּניַּצל ָּדג ִנילּוס 700 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4315

 26.50     ₪ ַמאֶמעס ְקִציצֹות ָּדג ִנילּוס 700 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4316

 24.00     ₪ ַמאֶמעס ֶאְצְּבעֹות ָּדג ִנילּוס 700 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4317

 19.80     ₪ ַקְרִּפּיֹון רֹוָלָדה הּוְנָּגִרי ַהְּמיֻוָחד 500 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4318

 19.80     ₪ ַקְרִּפּיֹון רֹוָלָדה ּפֹוָלִני ַהְּמיֻוָחד 500 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4319

 23.70     ₪ ָּדג ְּדִליֵּׁשס רֹוָלָדה וַיְיט ִפיׁש 600 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4320

 22.00     ₪ ָּדג ְּדִליֵּׁשס רֹוָלָדה ַקְרִּפּיֹון ְללֹא ֻסוָּכר 500 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4321

 60.00     ₪ ַּדג ַסְלמֹון נֹוְרוֵוִגי ִפיֶלה ַמְסֵטר ּפּודָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4322



 22.70     ₪ ַמאֶמעס ֶׁשִּניְּצלּוִני ָּדג 600 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4323

 18.70     ₪ ַקְרִּפּיֹון רֹוָלָדה ּפֹוָלִני ַּדג ֵעֶדן 500 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4324

 18.70     ₪ ַקְרִּפּיֹון רֹוָלָדה הּוְנָּגִרי ַּדג ֵעֶדן 500 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4325

 19.40     ₪ ֵּגִפיְלֶטע ִפיׁש רֹוָלָדה ַמְלכּות הּוְנָּגִריָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4326

 19.40     ₪ ֵּגִפיְלֶטע ִפיׁש רֹוָלָדה ַמְלכּות ְירּוַׁשְלִמיָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4327

 40.00     ₪ ָּדג ּווַיְיט ִפיׁש רֹוָלָדה 624 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4328

 36.20     ₪ ּתּוִתים ְקפּוִאים 1 ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4329

 13.30     ₪ ֶלֶקט ֲאפּוָנה ִּתיָרס ֶּגֶזר ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4330

 21.90     ₪ ְּכרּוִבית ְּפָרִחים ַסְנְפרֹוְסט 600 ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4331

 15.30     ₪ ֶלֶקט ַהָּׂשֶדה 700 ְּגָרם ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4332

 20.00     ₪ ְּכרּוִבית ִמיִני ַסְנְפרֹוְסט 600 ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4333

 13.30     ₪ ֲאפּוָנה ִּגיָּנה 700 ְּגָרם ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4334

 16.00     ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ְׁשֵליָמה ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4335

 13.30     ₪ ֶּגֶזר ַּגָּמִדי 700 ְּגָרם ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4336

 13.30     ₪ ִּתיָרס ַּגְרִעיִנים 700 ְּגָרם ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4337

 16.00     ₪ ֲאפּוָנה ֲעִדיָנה 600 ְּגָרם ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4338

 13.30     ₪ חּומּוס ְמֻבוָּׁשל 700 ְּגָרם ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4339

 19.00     ₪ צִ 'יְּפס ָקפּוא ַּתפּוַגן 2 ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4340

 19.30     ₪ צִ 'יְּפס ָקפּוא 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרם ְּגָלאט ְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4341

 13.60     ₪ ֲאפּוָנה ְקפּוָאה ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4342

 13.60     ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ָׁשֵלם ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4343

 13.60     ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ֲחתּוָכה ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4344

 13.60     ₪ ְׁשעּוִעית ְצֻהוָּבה ָׁשֵלם ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4345

 13.60     ₪ ֲאפּוָנה ּוְגַזר ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4346

 13.60     ₪ ֶלֶקט ָהעֹוָנה ֵעת ַרן 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4347

 10.50     ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ֵעת ַרן 800 ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4348

 10.00     ₪ ֶּגֶזר ַּגָּמִדי ֻמוְבָחר ַהְּקפּוִאים 1 ִקילֹו ְּגָרםְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4349

 19.10     ₪ ּבּוֵרָקס ְּגִביָנה זֹוְגלֹוֶּבק 800 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4350

 16.40     ₪ ָּבֵצק ָעִלים זֹוְגלֹוֶּבק 1 ִקילֹו ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4351

 30.70     ₪ ִּפיָצה ִמְׁשַּפְחִּתית 3 ְיִחידֹות ַטַעם ְמַהְּדִריןְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4352

 14.80     ₪ ָּבֵצק ִפיָלאס ָקפּוא זֹוְגלֹוֶּבק 500 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4353

 14.80     ₪ ָּבֵצק ִפילֹו ָקפּוא זֹוְגלֹוֶּבק 500 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4354

 17.70     ₪ ּבּוֵרָקס ַּתּפּוַח ֲאָדָמה זֹוְגלֹוֶּבק 800 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4355

 14.90     ₪ ַמַלאּוּוַח ֵּתיָמִני זֹוְגלֹוֶּבק 700 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4356

 11.90     ₪ טֹוְרִטָּיה ֵעת ַרן 400 ְּגָרםְּבֵצִקיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4357



 33.00     ₪ ְׁשִניֵצל ַמן ַהּצֹוֵמַח זֹוְגלֹוֶּבק 1 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4358

 18.00     ₪ ְקִריְסִּפי ְסִטיְקס ַמְּקלֹות ִּתיָרס זֹוְגלֹוֶּבקסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4359

 35.40     ₪ ַנְקִניִקָּיה זֹוְגלֹוֶּבק ֵמַהּצֹוֵמַח 1 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4360

 33.00     ₪ ַקָּבאב זֹוְגלֹוֶּבק ֵמַהּצֹוֵמַח 1 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4361

 48.50     ₪ ְׁשִניֵצל ִּתיָרס 2 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4362

 29.50     ₪ ְׁשִניֵצל ִּתיָרס ְקָלאִסי ַּבַּדץ 750 ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4363

 54.20     ₪ ַנְקִניִקָּיה זֹוְגלֹוֶּבק ֵמַהּצֹוֵמַח 2 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4364

 41.00     ₪ ְׁשִניֵצל ִּתיָרס ִטְבעֹול 1.75 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4365

 43.00     ₪ ַנְקִניִקָּיה ֵמַהּצֹוֵמַח ִטְבעֹול 1.75 ִקילֹו ְּגָרםסֹוָיהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4366

 3.70       ₪ ִּפיָצה ְקפּוָאה ַמֲעַדּנֹות ִאיִׁשית 100 ְּגָרםַמֲעַדּנֹות ְּתנּוָבהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4367

 22.80     ₪ ֲחִטיֵפי ִּפיָצה ְקפּוָאה ַמֲעַדּנֹות 650 ְּגָרםַמֲעַדּנֹות ְּתנּוָבהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4368

 31.50     ₪ ִּפיָצה ְקפּוָאה ַמֲעַדּנֹות 3 ְיִחידֹות 360 ְּגָרםַמֲעַדּנֹות ְּתנּוָבהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4369

 24.50     ₪ ָּדג ְּדִליֵּׁשס רֹוָלָדה ַקְרִּפּיֹון ָטחּון 600 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4370

 28.20     ₪ ָּדג ּווַיְיט ִפיׁש רֹוָלָדה אֹוֵׁשן 624 ְּגָרםָּדִגיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4371

 9.90       ₪ ָפָלאֶפל ַּכּדּוִרים ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 600 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4372

 9.90       ₪ ָמָלאוּוַח ִמיִני ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 6 ְיִחידֹותַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4373

 9.90       ₪ ּבּוֶרַקס ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 800 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4374

 10.50     ₪ ּבּוֶרַקס ְּגִביָנה ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 800 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4375

 11.80     ₪ ַנְקִניִקּיֹות ֲעטּופֹות ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלהַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4376

 10.00     ₪ ֶאְגרֹול ִסיִני ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 500 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4377

 9.90       ₪ ּגַ 'ְחנּון ָאפּוי ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 700 ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4378

 10.90     ₪ ִסיָגִרים ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלהַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4379

 10.90     ₪ ַּפְסֵטִלים ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלהַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4380

 7.20       ₪ ָעִלים ְלִסיָגִרים ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלהַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4381

 9.90       ₪ ָּבֵצק ָעִלים ַמְטֲעֵמי ְּתִהָּלה 1 ִקילֹו ְּגָרםַמֲעַדֵּני ְּתִהָּלהֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4382

 18.70     ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ָחתּוְך ָקפּוא ַסְנְפרֹוְסטְיָרקֹות ְקפּוִאיםֵקרּור ּוְקפּוִאיםַמּכֶֹלת4383

 9.20       ₪ ָקֶפה טּוְרִקי ֵעִּלית 100 ְּגָרםָקֶפה ָׁשחֹרָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4384

 19.50     ₪ ָקֶפה טּוְרִקי ֵעִּלית ַלֶּדֶרְך 24 ָמנֹותָקֶפה ָׁשחֹרָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4385

 15.20     ₪ ׁשֹוקֹוִלית ַּפִחית 500 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4386

 7.80       ₪ ָקָקאֹו הֹוַלְנִּדי ַמְרָּגִנית ָּדרֹוָמה 100 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4387

 12.00     ₪ ׁשֹוקֹוִנית 500 ְּגָרם ָּדרֹוָמה ְּבַפחׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4388

 16.20     ₪ ָקָקאֹו ָּדרֹוָמה 500 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4389

 12.60     ₪ ׁשֹוקֹוִנית 1 ִקילֹו ְּגָרם ָּדרֹוָמהׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4390

 9.10       ₪ ָקָקאֹו הֹוַלְנִּדי ָּדרֹוָמה 150 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4391

 18.10     ₪ ׁשֹוקֹוִלית 850 ְּגָרם ְּבַׂשִּקיתׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4392



 12.00     ₪ ָקָקאֹו הֹוַלְנִּדי ַטֲעָמן 500 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4393

 13.20     ₪ ׁשֹוקֹו ׁשֹוקֹו 1 ִקילֹו ְּגָרם ַטֲעָמןׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4394

 9.50       ₪ ָקָקאֹו ֵעִּלית 150 ְּגָרם ְּבַׂשִּקיתׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4395

 25.00     ₪ ָקָקאֹו ֵעִּלית 500 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4396

 10.00     ₪ ׁשֹוקֹוִלית ַטַעם ָּבָנָנה 350 ְּגָרםׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4397

 10.20     ₪ ׁשֹוקֹוִלית 400 ְּגָרם ְּבַׂשִּקיתׁשֹוקֹו ָקָקאֹו ַמְלִּביןָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4398

 19.20     ₪ ָקֶפה ֵרד ַמאְּג 200 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4399

 32.50     ₪ ָקֶפה ֶטיְיְסֵטְרס צ'ֹוְיס 200 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4400

 9.30       ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 50 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4401

 21.90     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4402

 11.30     ₪ ָקֶפה ָהאג ֵעִּלית 50 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4403

 41.20     ₪ ָקֶפה ָהאג ֵעִּלית 200 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4404

 37.40     ₪ ָקֶפה ֵעִּלית ְּפָלִטינּום 200 ְּגָרם ְנטּול קֵֹפִאיןָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4405

 26.70     ₪ ָקֶפה ָארֹוָמה ְקָלאִסית 200 ְּגָרם ֵעִּליתָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4406

 46.00     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם זּוגָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4407

 22.70     ₪ ָקֶפה ֶקֶצב ְּבָרִזיָלִאי 200 ְּגָרם ֵעִּליתָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4408

 27.20     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם ְּבַטַעם ָוִנילָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4409

 22.70     ₪ ָקֶפה ַקָּצב ְּבָרִזיָלִאי 200 ְּגָרם ֵעִּליתָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4410

 25.20     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 50 ְּגָרם 1 ְּפלּוס 3 ִחיָּנםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4411

 27.20     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית ַטַעם מֹוָקה 200 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4412

 22.80     ₪ ִציקֹו ֵעִּלית 130 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4413

 24.30     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם ְּפלּוס ֶׁשיְיֶקרָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4414

 24.00     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם ְּפלּוס ֵסֶפלָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4415

 21.60     ₪ ָקֶפה ִאיְנֵטְנס ֵעִּלית ֶאְסְּפֵרסֹו 125 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4416

 21.60     ₪ ָקֶפה ִאיְנֵטְנס ֶאְסְּפֵרסֹו ֵעִּלית 125 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4417

 24.00     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם ְּפלּוס ָּבְפּלֹותָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4418

 21.60     ₪ ָקֶפה ְּפָלִטינּום ִאיְנֵטֶנס ֵעִּלית 125 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4419

 26.20     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ֵעִּלית 200 ְּגָרם ְּפלּוס ִחּיּוִכיםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4420

 36.70     ₪ ָקֶפה ָנֵמס ְטרֹוְּפֶיְקל 500 ְּגָרםָקֶפה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4421

 10.70     ₪ ֵּתה 74 וִיסֹוְצִקי 125 ְּגָרםֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4422

 12.00     ₪ ֵּתה ֵאְרל ְגֵריי ָעִלים וִיסֹוְצִקי 100 ְּגָרםֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4423

 13.40     ₪ ֵּתה ָירֹוק ָעִלים וִיסֹוְצִקי 125 ְּגָרםֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4424

 25.90     ₪ ֵּתה ֵאְרל ְגֵריי וִיסֹוְצִקי 200 ְּגָרם ְּבַפחֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4425

 6.10       ₪ ֵּתה וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות 1 ְּגָרם ָּכחֹולֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4426

 16.00     ₪ ֵּתה וִיסֹוְצִקי 100 ַׂשִּקּיֹות 1 ְּגָרםֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4427
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 14.60     ₪ ֵּתה ָקמֹוִמיל ִלימֹון ַהַּגן ַהָּקסּום 25 ַׂשִּקּיֹותֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4463

 14.60     ₪ ֵּתה ִלימֹוִנית לּוִאיָזה 20 ַׂשִּקּיֹותֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4464

 11.40     ₪ ֵּתה וִיסֹוְצִקי 75 ַׂשִּקּיֹות 1 ָוֵחִצי ְּגָרם [ָירֹוק]ֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4465

 14.60     ₪ ֵּתה ֶחְמַּדת ַהָּׁשֵקד ַהַּגן ַהָּקסּום 25 ַׂשִּקּיֹותֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4466

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ְסֶּפיְיִסי ַנְעַנעֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4467

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ְּפלּוס ִלימֹוןֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4468

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ִקיָּנמֹוןֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4469

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ַיְסִמיןֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4470

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 20 ַׂשִּקּיֹות ִּגיְנֶּגר ַּתּפּוֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4471

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 20 ַׂשִּקּיֹות ֻּדוְבְּדָבןֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4472

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 20 ַׂשִּקּיֹות ִּגיְנֶּגרֵּתה וִיסְֹצִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4473

 8.00       ₪ ֵּתה 100 ַׂשִּקּיֹות 1 ְּגָרם ַּבַּדץ, ָּדרֹוָמהֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4474

 11.80     ₪ ֵּתה ִליְּפטֹון 100 ַׂשִּקּיֹות 1 ָוֵחִצי ְּגָרםֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4475

 14.60     ₪ ֵּתה ָנֵמס ָקְדָמה 20 ְּגָרםֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4476

 9.00       ₪ ֵּתה ָירֹוק 50 ַׂשִּקּיֹות 1 ָוֵחִצי ְּגָרם ָּדרֹוָמהֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4477

 9.70       ₪ ֵּתה ִליְּפטֹון ָקמֹוִמיל 20 ַׂשִּקּיֹות 1 ָוֵחִצי ְּגָרםֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4478

 12.40     ₪ ֵּתה ִליְּפטֹון ָירֹוק 20 ַׂשִּקּיֹות 1 ָוֵחִצי ְּגָרםֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4479

 26.50     ₪ ֵּתה ָירֹוק ִליְּפטֹון 50 ְׁשִקיַרת 1 ָוֵחִצי ְּגָרםֵּתה ְּכָלִליָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4480

 11.80     ₪ ֵּתה ָנֵמס ָמנֹוס ִלימֹון 350 ְּגָרםֵּתה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4481

 11.80     ₪ ֵּתה ָנֵמס ָמנֹוס ֲאַפְרֵסק 350 ְּגָרםֵּתה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4482

 11.80     ₪ ֵּתה ָנֵמס ָמנֹוס ֵּפירֹות ַיַער 350 ְּגָרםֵּתה ָנֵמסָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4483

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ְיִחידֹות ְּפלּוס ִלימֹוִניתֵּתה וִיְסצֹוִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4484

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ִמיְקסֵּתה וִיְסצֹוִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4485

 20.20     ₪ ֵּתה ָירֹוק וִיסֹוְצִקי 25 ַׂשִּקּיֹות ְּפלּוס ַנְעַנעֵּתה וִיְסצֹוִקיָקֶפה ֵּתה ָקָקאֹוַמּכֶֹלת4486

 14.00     ₪ ְקרּוטֹוִנים ִמיִני ְלָמָרק אֹוֶסם 250 ְּגַרםקּוְסקּוס ּוְקרּוטֹוִניםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4487

 22.60     ₪ ְקרּוטֹוִנים ִמיִני ְלָמָרק אֹוֶסם 400 ְּגַרםקּוְסקּוס ּוְקרּוטֹוִניםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4488

 13.50     ₪ ְקרּוטֹוִנים ְמֻתוָּבִלים אֹוֶסם 250 ְּגַרםקּוְסקּוס ּוְקרּוטֹוִניםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4489

 6.70       ₪ ְקרּוטֹוִנים ְמֻתוָּבִלים ָּדוִידֹוִביץ' 350 ְּגַרםקּוְסקּוס ּוְקרּוטֹוִניםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4490

 15.40     ₪ ְקרּוטֹוִנים ְמֻתוָּבִלים אֹוֶסם 400 ְּגַרםקּוְסקּוס ּוְקרּוטֹוִניםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4491

 5.60       ₪ ֵּפירּוִרַּית ְמֻתוֶּבֶלת אֹוֶסם 200 ְּגַרםֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4492

 5.65       ₪ ֵּפירּוִרית ָזָהב אֹוֶסם 200 ְּגַרםֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4493

 2.30       ₪ ֵּפירּוֵרי ֶלֶחם 200 ְּגַרם ָּדרֹוָמהֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4494

 6.60       ₪ ֵּפירּוִרית אֹוֶסם 350 ְּגַרםֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4495

 7.60       ₪ ֵּפירּוִרית ָזָהב אֹוֶסם 200 ְּגַרם זּוגֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4496

 6.60       ₪ ֵּפירּוִרית ָזָהב ִחָּטה ְמֵלָאה אֹוֶסם 200 ְּגַרםֵּפרּוֵרי ֶלֶחםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4497



 8.90       ₪ רֹוֶטב צִ 'יִּלי ָמתֹוק אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4498

 8.90       ₪ רֹוֶטב ַטְרָיאִקי אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4499

 9.20       ₪ רֹוֶטב ְלָסָלט ֵקיָסר 290 ַמל אֹוֶסםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4500

 8.90       ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ִסיִני אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4501

 8.90       ₪ רֹוֶטב ִּפיָצה אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4502

 9.60       ₪ רֹוֶטב ַּבְרִּביְקיּו ָקנּור 300 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4503

 10.60     ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ָקנּור 300 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4504

 9.60       ₪ רֹוֶטב ַסצְ 'ָואן ָקנּור 300 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4505

 3.70       ₪ רֹוֶטב ִּפְטִרּיֹות ָקנּור 28 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4506

 9.60       ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ִסיִני ָקנּור 300 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4507

 3.60       ₪ רֹוֶטב ָצִלי אֹוֶסם 22 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4508

 3.60       ₪ רֹוֶטב ִּפְטִרּיֹות אֹוֶסם 30 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4509

 13.70     ₪ רֹוֶטב ִּפְטִרּיֹות ְמַתֵּבל 300 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4510

 9.60       ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ְּבִסְגנֹון ִסיִני ָקנּור 300 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4511

 9.60       ₪ רֹוֶטב ְטָרָיאִקי ָקנּור 300 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4512

 9.40       ₪ רֹוֶטב וִיִניְגֶרט אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4513

 9.00       ₪ רֹוֶטב ֶאֶלף ָהִאִּיים ַליִיט ֵהְלֵמְנסרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4514

 9.00       ₪ רֹוֶטב ֶאֶלף ָהִאִּיים ֵהְלֵמְנסרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4515

 10.70     ₪ רֹוֶטב ִּביּׁשּול ְׁשִזיִפים ָקנּור 320 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4516

 10.70     ₪ רֹוֶטב ִּביּׁשּול ׁשּום ְּדַבׁש ָקנּור 320 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4517

 10.70     ₪ רֹוֶטב ְלעֹוף ִציִּלי ְוׁשּום ָקנּור 320 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4518

 13.50     ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ְּבִסְגנֹון ִסיִני אֹוֶסם 600 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4519

 8.90       ₪ רֹוֶטב ַּבְרִּביְקיּו אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4520

 14.20     ₪ רֹוֶטב צִ 'יִּלי ָמתֹוק אֹוֶסם 600 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4521

 11.00     ₪ רֹוֶטב סֹוָיה ְקָלאִסי אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4522

 10.70     ₪ רֹוֶטב ְלעֹוף ׁשּום ְּפלּוס ִעְׂשֵבי ִּתיּבּול ָקנּור 320 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4523

 14.00     ₪ רֹוֶטב ָּבִסיס ְלִביּׁשּול אֹוֶסם 580 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4524

 11.00     ₪ רֹוֶטב ַאְסָיאִתי ְלֻמוְקָּפץ אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4525

 11.00     ₪ רֹוֶטב ַאְסָיאִתי ָחִריף אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4526

 9.60       ₪ רֹוֶטב צִ 'יִּלי ָחִריף ָקנּור 370 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4527

 10.70     ₪ רֹוֶטב ַאְסָיאִתי ְלַהְקָצָפה ָקנּור 320 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4528

 10.70     ₪ רֹוֶטב ַטְרָיאִקי ֻׂשוְמׂשּום ָקנּור 310 ְּגַרםרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4529

 9.60       ₪ רֹוֶטב ַחְרָּדל ִסיְּלָאן ָקנּור 370 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4530

 9.60       ₪ רֹוֶטב ׁשּום ְּדַבׁש ָקנּור 370 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4531

 10.50     ₪ רֹוֶטב ָאדֹום ִלְקִציצֹות ָקנּור 310 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4532



 9.00       ₪ רֹוֶטב וִיִניְגֶרט ַליִיט אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4533

 9.00       ₪ רֹוֶטב ֶאֶלף ָהִאִּיים אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4534

 9.00       ₪ רֹוֶטב ֵקיָסר אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4535

 9.00       ₪ רֹוֶטב ׁשּום ְלָסָלט אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4536

 9.00       ₪ רֹוֶטב ֶאֶלף ָהִאִּיים ַליִיט אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4537

 11.00     ₪ רֹוֶטב ַלּפֹאד ָּתֵאי אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4538

 11.00     ₪ רֹוֶטב ֻנוַּסח ַסְצָואן אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4539

 9.00       ₪ רֹוֶטב ׁשּום ַליִיט אֹוֶסם 290 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4540

 9.00       ₪ רֹוֶטב ַחְרָּדל ּוְדַבׁש אֹוֶסם 290 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4541

 3.20       ₪ חֹוֶמץ ִסיְנֵטִטי 5 ָאחּוז ַטֲעָמן 1 ִליֶטרחֶֹמץרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4542

 6.70       ₪ חֹוֶמץ ִטְבִעי ָעִסיס 1 ִליֶטרחֶֹמץרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4543

 5.10       ₪ חֹוֶמץ ִטְבִעי ָמָיה 1 ִליֶטרחֶֹמץרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4544

 6.40       ₪ ָמיֹוֵנז ָּתְלָמה 250 ְּגָרםָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4545

 9.00       ₪ ָמיֹוֵנז ָּתְלָמה 500 ְּגָרםָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4546

 15.90     ₪ ָמיֹוֵנז ָּתְלָמה 1 ִקילֹו ְּגָרםָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4547

 12.20     ₪ ַמּיַֹקל ָּתְלָמה 500 ְּגָרם 5 ָאחּוז ֻׁשָּמןָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4548

 9.60       ₪ ָמיֹוֵנז ִמֶּׁשֶמן ָקנֹוָלה ָּתְלָמה 500 ְּגָרםָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4549

 8.00       ₪ ָמיֹוֵנז 500 ְּגָרם ֵמיָטבָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4550

 13.40     ₪ ָמיֹוֵנז 1 ִקילֹו ְּגָרם ֵמיָטבָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4551

 10.10     ₪ ָמיֹוֵנז ֻמְפָחת ֻׁשָּמן ָּתְלָמה 500 ְּגָרםָמיֹוֵנזרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4552

 6.50       ₪ ַחְרָּדל ָּתְלָמה 250 ְּגָרםַחְרָּדלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4553

 9.80       ₪ ַחְרָּדל ָּתְלָמה 550 ְּגָרםַחְרָּדלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4554

 6.60       ₪ ִמְמַרח ַחְרָּדל 550 ַמל ֵמיָטבַחְרָּדלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4555

 10.40     ₪ ִמיץ ִלימֹון ְמֻׁשָּמר ֲעִסיס 1 ִליֶטרִמיץ ִלימֹוןרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4556

 8.70       ₪ ִמיץ ִלימֹון ָסחּוט ָמָיה ֲחִצי ִליֶטרִמיץ ִלימֹוןרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4557

 18.80     ₪ ֶקְטׁשֹוּפ אֶֹסם ַלִחיץ 750 ְּגָרם 2 ְּבִמְבָצעֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4558

 9.70       ₪ ֶקְטׁשֹוּפ אֶֹסם ַלִחיץ 750 ְּגָרםֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4559

 9.70       ₪ ֶקְטׁשֹוּפ אֶֹסם ִּפיַקְנִטי 750 ְּגָרםֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4560

 10.50     ₪ ֶקְטׁשֹוּפ אֶֹסם צִ 'ִּלי ָמתֹוק 750 ְּגָרםֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4561

 9.70       ₪ ֶקְטׁשֹוּפ אֶֹסם ֻמְפָחת ֻסָּכר 710 ְּגָרםֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4562

 5.60       ₪ ֶקַמח ַמָּצה ְיהּוָדה 500 ְּגָרםֶקַמח ַמָּצהרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4563

 34.00     ₪ ָפָלאֶפל אֶֹסם ְּבַקֵּלי ַקּלּות 1 ִקילֹו ְּגָרםָפָלאֶפלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4564

 6.95       ₪ ָפָלאֶפל ִצְנֶצֶנת ַמְרָּגִניתָפָלאֶפלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4565

 18.70     ₪ ָפָלאֶפל ַאְבַקת 1 ִקילֹו ְּגָרם ְּדרֹוָמּהָפָלאֶפלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4566

 9.00       ₪ ָפָלאֶפל ְּבַקֵּלי ַקּלּות אֶֹסם 180 ְּגָרםָפָלאֶפלרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4567



 4.60       ₪ ִמיץ ִלימֹון ְמֻׁשָּמר ַטֲעָמן 1 ִליֶטרִמיץ ִלימֹוןרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4568

 11.50     ₪ ִמיץ ִלימֹון ְמֻׁשָּמר ַטֲעָמן 1 ִליֶטרִמיץ ִלימֹוןרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4569

 8.00       ₪ ֶקְטׁשֹוּפ ֵמיַטב 1 ִקילֹו ְּגָרםֶקְטׁשֹוּפרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4570

 14.00     ₪ רֹוֶטב ֶאֶלף ָהִאִּיים אֹוֶסם 600 ַמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4571

 9.60       ₪ רֹוֶטב צִ 'יִּלי ָמתֹוק ָקנּור 300 ָמלרֹוַטִביםרֹוַטִבים ְוִתּבּוִליםַמּכֶֹלת4572

 19.40     ₪ ְּדַבׁש 500 ְּגַרם ָּדרֹוָמהְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4573

 56.70     ₪ ְּדַבׁש 1 ָוֵחִצי ִקילֹו ְּגַרם ָּדרֹוָמהְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4574

 18.10     ₪ ְּדַבׁש 500 ְּגַרם ֵּבית ִחְלִקָּיהְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4575

 34.70     ₪ ְּדַבׁש 1 ִקילֹו ְּגַרם ֵּבית ִחְלִקָּיהְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4576

 42.70     ₪ ְּדַבׁש 1 ִקילֹו ְּגַרם ִמַּכֶּוֶרת ְׁשֵנאֹוְרסֹוןְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4577

 22.30     ₪ ְּדַבׁש 500 ְּגַרם ִמַּכֶּוֶרת ְׁשֵנאֹוְרסֹוןְּדַבׁשִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4578

 9.70       ₪ ִרַּבת ָחָלב טֹוּפ מּוָתִגים 330 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4579

 7.90       ₪ ִרַּבת ִמְׁשֵמׁש 820 ְּגַרם ֵמיִטיבִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4580

 9.40       ₪ ִרַּבת ָחָלב ָמָיה ַטַעם ֲאִמִּתי 300 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4581

 9.40       ₪ ִרַּבת ָחָלב ָמָיה ַטַעם ַׁשֶּמֶנת 300 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4582

 9.10       ₪ ִרַּבת ָחָלב ַטֲעָמן 340 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4583

 6.70       ₪ ִרַּבת ִמְׁשֵמׁש 370 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4584

 6.70       ₪ ִרַּבת ּתּות ָׂשֶדה 370 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4585

 6.70       ₪ ִרַּבת ֵּפרֹות ַיַער 370 ְּגַרםִרּבֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4586

 8.30       ₪ ְטִחיָנה ַאְחדּות ַּפח 500 ְּגַרםְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4587

 8.30       ₪ ְטִחיָנה ַאְחדּות 500 ְּגַרם ִּבְפַלְסִטיקְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4588

 16.30     ₪ ְטִחיָנה ַאְחדּות 1 ִקילֹו ְּגַרם ִּבְפַלְסִטיקְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4589

 9.30       ₪ ְטִחיָנה ְמֻתֶּבֶלת ַאְחָוה 500 ְּגַרםְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4590

 8.30       ₪ ְטִחיָנה ַאְחדּות ִמֻּׂשְמׂשּום ָמֵלא 500 ְּגַרםְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4591

 11.20     ₪ ְטִחיָנה ַהָּנִסיְך 450 ְּגַרם ֻׂשְמׂשּום ָטהֹורְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4592

 19.40     ₪ ְטִחיָנה ֵעיָנן ִּבי ֵאְנד ַּדי 700 ְּגַרםְטִחיָנהִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4593

 9.20       ₪ ִלְפַּתן ָאָנָנס ָׁשֵלם ַטֲעָמן 850 ְּגָרםִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4594

 8.00       ₪ ִלְפַּתן קֹוְקֵטיְיל ְטרֹוִּפי ַטֲעָמןִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4595

 4.70       ₪ ִלְפַּתן ֲאַפְרֵסק ַטֲעָמן 820 ְּגָרםִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4596

 7.40       ₪ ֶרֶסק ַּתּפּוַח ֵעץ ְללֹא ֻסוָּכר ָּדרֹוָמהִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4597

 7.40       ₪ ֶרֶסק ַּתּפּוַח ֵעץ ְמֻמוָּתק ָּדרֹוָמהִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4598

 7.40       ₪ ַלְפָּתן ִמְׁשֵמׁש 820 ְּגָרם ַטֲעָמןִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4599

 5.40       ₪ ִלְפַּתן ַמְנּגֹו ְּפרּוסֹות ַטֲעָמן 425 ְּגָרםִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4600

 6.70       ₪ ִליצִ 'י ָׁשֵלם ְמֻקוָּלף ַטֲעָמן 567 ְּגָרםִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4601

 7.20       ₪ ַּגְמָּבה ְרצּועֹות ִּפְלֵּפל ָאדֹום ְּבֵני ָּדרֹוםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4602



 5.90       ₪ ִׁשיְפֶקה ִּפְלֵּפל ָחִריף ְּבֵני ָּדרֹוםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4603

 11.40     ₪ ִׁשיְפֶקה ִּפְלֵּפל ָחִריף ְּבֵני ָּדרֹום ְּבִּצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4604

 5.90       ₪ ִּתיָרס ַקל ְּפִרי ְמבֹוָרְך 550 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4605

 5.20       ₪ ֲאפּוַנת ִּגיָּנה ַזְנַלָּכל ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4606

 5.20       ₪ ֲאפּוָנה ְוֶגֶזר ַזְנַלָּכל ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4607

 4.80       ₪ חּומּוס ְמֻבוָּׁשל ַזְנַלָּכל ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4608

 6.70       ₪ ַעְגָבִנּיֹות ְמֻרוָּסקֹות ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4609

 5.20       ₪ ְׁשעּוִעית ֲאפּוָיה ַזְנַלָּכל ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4610

 5.20       ₪ ִּתיָרס ָואקּום ַזְנַלָּכלִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4611

 5.20       ₪ ִּתיָרס ְּפִרי ְמבֹוָרְך 550 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4612

 6.40       ₪ ְׁשעּוִעית ְצֻהוָּבה ְּפִרי ְמבֹוָרְך ַזְנַלָּכלִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4613

 6.40       ₪ ְׁשעּוִעית ְיֻרוָּקה ְּפִרי ְמבֹוָרְך ַזְנַלָּכלִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4614

 47.60     ₪ ַּגְמָּבה ְרצּועֹות מֹוטֹוָלה 9 ִליֶטרִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4615

 5.40       ₪ ֲחִציִלים ֻמוְחָמִצים מֹוטֹוָלה 560 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4616

 5.00       ₪ ִׁשיְפֶקה ִּפְלֵּפל ָחִריף מֹוטֹוָלה ְּפלּוס 20 ָאחּוזִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4617

 4.60       ₪ ַּגְמָּבה ְרצּועֹות ִּפְלֵּפל ָאדֹום מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4618

 7.60       ₪ ֲחִציִלים מֹוטֹוָלה ְּבִּצְנֶצֶנת 400 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4619

 8.90       ₪ ְלָבבֹות ֶּדֶקל ְׁשֵלִמים ֶלבְ 'ס 410 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4620

 6.20       ₪ ְלָבבֹות ֶּדֶקל ְּפרּוסֹות ֶלבְ 'ס 400 ְּגָרםִׁשּמּוֵרי ְיָרקֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4621

 7.10       ₪ ֵזיִתים ֲחרּוִזית ְיֻרוִּקים ְּבֵני ָּדרֹוםִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4622

 11.30     ₪ ֵזיִתים ְיֻרוִּקים ֲחרּוִזית ְּבֵני ָּדרֹוםִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4623

 11.20     ₪ ֵזיִתים ְיֻרוִּקים ָּגדֹול ְּבֵני ְּדרֹום ִצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4624

 7.40       ₪ ֵזיִתים ַטָּבעֹות ֻמוְׁשָחִרים מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4625

 7.00       ₪ ֵזיִתים ְמֻבוָּקִעים ְּבִּצְנֶצֶנת מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4626

 7.40       ₪ ֵזיִתים ֲחרּוִזית ָירֹוק מֹוטֹוָלה ְּפלּוס 20 ָאחּוזִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4627

 6.70       ₪ ֵזיִתים ַמְּנְּזִלינֹו 15 ַעד 17 מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4628

 6.80       ₪ ֵזיִתים ֻמוְׁשָחִרים 15 ַעד 17 מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4629

 7.40       ₪ ֵזיִתים ֲחרּוִזית ֻמוְׁשָחִרים מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4630

 6.40       ₪ ֵזיִתים מֹוטֹוָלה ִטְבִעי 15 ַעד 17ִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4631

 7.40       ₪ ֵזיִתים ְיֻרוִּקים ַטָּבעֹות מֹוטֹוָלהִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4632

 6.80       ₪ ֵזיִתים ַמְּנְּזִלינֹו ָּגדֹול מֹוטֹוָלה ִצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4633

 7.40       ₪ ֵזיִתים ֲחרּוִזית מֹוטֹוָלה ְּבִּצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4634

 7.30       ₪ ֵזיִתים מֹוטֹוָלה ְׁשחֹוִרים ִטְבִעי ִצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4635

 7.50       ₪ ֵזיִתים ְיֻרוִּקים ַטָּבעֹות מֹוטֹוָלה ִצְנֶצֶנתִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4636

 7.40       ₪ ֵזיִתים ַטָּבעֹות ְיֻרוִּקים ְּבֵני ָּדרֹוםִׁשּמּוֵרי ֵזיִתיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4637



 5.20       ₪ ְמָלְפפֹון 7 ַעד 9 ַּבחֹוֶמץ ְּבֵני ָּדרֹוםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4638

 5.20       ₪ ְמָלְפפֹון 7 ַעד 9 ֶמַלח ְּבֵני ָּדרֹוםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4639

 11.20     ₪ ְמָלְפפֹון ֶמַלח ִצְנֶצֶנת ְּבֵני ָּדרֹום 700 ְּגָרםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4640

 38.50     ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 9 ִליֶטר ֲעֻקוִּמיםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4641

 38.50     ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 9 ִליֶטר ֻקוִּבּיֹותְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4642

 6.10       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 10 ַעד 12ְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4643

 7.90       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 13 ַעד 17ְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4644

 6.10       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבחֹוֶמץ מֹוטֹוָלה 10 ַעד 12ְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4645

 7.90       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבחֹוֶמץ מֹוטֹוָלה 13 ַעד 17ְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4646

 5.20       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 7 ַעד 9 ְּפלּוס 20 ָאחּוזְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4647

 5.20       ₪ ְמָלְפפֹון ְּבחֹוֶמץ מֹוטֹוָלה 7 ַעד 9 ְּפלּוס 20 ָאחּוזְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4648

 11.00     ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח מֹוטֹוָלה 1.3 ִקילֹו ְּגָרםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4649

 18.00     ₪ ְמָלְפפֹון 3 ִקילֹו ְּגָרם מֹוטֹוָלה ְּבֶמַלחְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4650

 11.60     ₪ ְמָלְפפֹון ְּבֶמַלח 1.2 ִקילֹו ְּגָרם ְּבֵני ָּדרֹוםְמָלְפפֹוִנים ְּכבּוִׁשיםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4651

 1.47       ₪ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹות 100 ְּגָרם ְּפִרי ְמבֹוָרְך ֶּפֶלסֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4652

 3.00       ₪ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹות 260 ְּגָרם ְּפִרי ְמבֹוָרְך ֶּפֶלסֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4653

 4.80       ₪ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹות A2 22 ָאחּוז ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4654

 4.80       ₪ רֹוֶטב ַעְגָבִנּיֹות ְלַפְסָטה ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4655

 4.80       ₪ רֹוֶטב ַעְגָבִנּיֹות ְלִפיָצה ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4656

 4.80       ₪ רֹוֶטב ַעְגָבִנּיֹות ְלַׁשְקׁשּוָקה ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4657

 4.75       ₪ רֹוֶטב ּבֹולֹוָנז ְלַפְסָטה ְּפִרי ְמבֹוָרךְ ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4658

 3.50       ₪ ִּפְטִרּיֹות ָחתּוְך ַטֲעָמן 400 ְּגָרם ּבָׇדץִּפְטִרּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4659

 4.10       ₪ ִּפְטִרּיֹות ָחתּוְך ֶחְמַּדת ָהָאֶרץ 400 ְּגָרםִּפְטִרּיֹותִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4660

 6.00       ₪ ִלְפַּתן ָאָנָנס ָחתּוְך ַטֲעָמן 850 ְּגָרםִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4661

 8.90       ₪ ֶרֶסק ַּתּפּוַח ֵעץ ִצְנֶצֶנת 550 ְּגָרם ַטֲעָמןִלְפָּתִניםִׁשּמּוִריםַמּכֶֹלת4662

 12.40     ₪ ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְלֵׂשָער 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4663

 22.10     ₪ ַסֵרַקל ַמִּתיר ְקָׁשִרים 340 ַמלִפיֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4664

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ֶׁשֶמן ָמרֹוָקִאי 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4665

 17.40     ₪ זּוג ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4666

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ָוִניל ִּבְדַבׁש 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4667

 12.40     ₪ ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ָוִניל ִּבְדַבׁש 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4668

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְּפלּוס ָקָרִטין 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4669

 12.40     ₪ ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְּפלּוס ָקָרִטין 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4670

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ִליָלִדים 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4671

 12.40     ₪ ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ִליָלִדים 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4672



 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ִליָלִדים 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4673

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלֵׂשָער ָרִגיל 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4674

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלֵׂשָער ָיֵבׁש 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4675

 12.40     ₪ ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְלֵׂשָער ָיֵבׁש 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4676

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ְּפלּוס ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְלֵׂשָער ָרִגיל 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4677

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְלַקְׂשַקִּׂשים 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4678

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְּפלּוס ּגֶ 'ל ַרֲחָצה 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4679

 12.40     ₪ ִּפּנּוק ּגֶ 'ל ַרֲחָצה 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4680

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְּפלּוס ְמַרֵּכְך 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4681

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלֵׂשָער קֹוקּוס 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4682

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלַקִיץ 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4683

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ֶחְמַאת ִׂשיָאּה 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4684

 12.40     ₪ ַּתֲחִליב ִּפּנּוק ֶחְמַאת ִׂשיָאּה 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4685

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק רֹוְזָמִרין 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4686

 13.80     ₪ ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכְך ִּפּנּוק ְלַקְׂשַקִּׂשים 2 ְּב 1ִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4687

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ֶׁשֶמן חֹוחֹוָּבה 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4688

 9.10       ₪ ַׁשְמּפֹו 10 ְלֵׂשָער ָרִגיל 700 ַמלַׁשְמּפֹו 10ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4689

 9.10       ₪ ְמַרֵּכְך 10 ְלֵׂשָער ָרִגיל 700 ַמלַׁשְמּפֹו 10ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4690

 9.10       ₪ ַׁשְמּפֹו 10 ְלַקְׂשַקִּׂשים 700 ַמלַׁשְמּפֹו 10ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4691

 18.20     ₪ ְמַרֵּכְך ֶּפְנַטן חֶֹזק ּוָבָרק 600 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4692

 14.40     ₪ ְמַרֵּכְך ֶּפְנַטן ְקָלאִסי 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4693

 14.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶּפְנַטן ְקָלאִסית 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4694

 14.40     ₪ ְמַרֵּכְך ֶּפְנַטן ְקָלאִסי 500 ַמל 3 ְּב 1ִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4695

 14.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶּפְנַטן ֶׁשֶמן ָמרֹוָקִאי 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4696

 14.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶּפְנַטן 3 ְּב 1 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4697

 14.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶּפְנַטן ַרְך ַּכֶּמִׁשי 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4698

 14.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶּפְנַטן ַלחּות ֻמְגֶּבֶרת 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4699

 14.40     ₪ ְמַרֵּכְך ֶּפְנַטן ַלחּות ֻמְגֶּבֶרת 500 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4700

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֶנָקה 7 ָרִגיל ָירֹק 750 ַמלֶנָקה 7ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4701

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֶנָקה 7 ָרִגיל טֹוֵרק 750 ַמלֶנָקה 8ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4702

 9.40       ₪ ְמַרֵּכְך ֶנָקה 7 ְלֵׂשָער ָרִגיל 750 ַמלֶנָקה 9ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4703

 14.00     ₪ ְּדִרְמּפֹן ַסּבֹון נֹוְזִלי 1 ִליֶטרֶנָקה 10ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4704

 14.10     ₪ ַּבת אֶֹרן ַסּבֹון נֹוְזִלי 500 ַמלֶנָקה 11ַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4705

 13.50     ₪ ַׁשְמּפֹו ָקִליר ְלַקְׂשַקִּׂשים 400 ָמל ְלֶּגֶברַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4706

 13.50     ₪ ַׁשְמּפֹו ָקִליר ְקָלאִסי 400 ַמל ְלֶּגֶברַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4707



 14.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ַּדאב יֹוְמיֹוִמי 2 ְּב 1 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4708

 14.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ַּדאב יֹוְמיֹוִמי 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4709

 14.20     ₪ ְמַרֵּכְך ַּדאב יֹוְמיֹוִמי 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4710

 14.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ַּדאב ַׁשְמֵני ֲהָזָנה 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4711

 14.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ַּדאב ְלַקְׂשַקִּׂשים 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4712

 14.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ַּדאב ָאבֹוָקדֹו 600 ַמלַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4713

 19.80     ₪ ַסְרֶקל ְמַרֵּכְך ֵׂשָער 1 ִליֶטרִפיֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4714

 22.00     ₪ ַסְרַקל ְקֵרם רֹוְזָמִרין 325 ַמלִפיֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4715

 22.50     ₪ ַסְרַקל ַׁשְמּפֹו ְּפלּוס ְמַרֵּכְך 1 ִליֶטרִפיֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4716

 11.20     ₪ ַׁשְמּפֹו ֶנטֹוָרל ַקר ַקְׂשַקִּׂשים ָּדר ִפיֶׁשרִפיֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4717

 9.60       ₪ ֵּכיף ַאל ַסּבֹון ְקִטיָפִתי ַסנֹו 1 ִליֶטרַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4718

 9.10       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 750 ַמל ָירֹק ְלַקְׂשַקִּׂשיםַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4719

 9.10       ₪ ְמַרֵּכְך ֵּכיף 750 ַמל ְּבִניחֹוחַ ַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4720

 9.10       ₪ ְמַרֵּכְך ֵּכיף 750 ַמל קֹולַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4721

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 700 ַמל ְלַקְׂשַקִּׂשיםַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4722

 17.10     ₪ ַׁשְמּפֹו ֵהד ֵאְנד ׁשֹוְלדֹוְרס 500 ָמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4723

 17.10     ₪ ַׁשְמּפֹו ֵהד ֵאְנד ׁשֹוְלדֹוְרס אּוְלְטָרא 450 ַמלִּדיְּפלֹוָמטַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4724

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 700 ַמל ְּתֵאָנה ּוֶמְנָטהַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4725

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 700 ַמל ְלֵׂשָער ָיֵבׁשַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4726

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 700 ַמל ְלֵׂשָער ַרךְ ַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4727

 9.40       ₪ ַׁשְמּפֹו ֵּכיף 700 ַמל ְלֵׂשָער ָרִגילַסנֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4728

 12.40     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלִטּפּוַח ֵׂשָער 700 ְּגָרםִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4729

 13.80     ₪ ַׁשְמּפֹו ִּפּנּוק ְלַקְׂשַקִּׂשים 700 ַמלִּפּנּוקַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4730

 10.60     ₪ ַׁשְמּפֹו ֲהָוִאי ְּפלּוס ְמַרֵּכְך ְלֶּגֶבר 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4731

 10.60     ₪ ְמַרֵּכְך ֲהָוִאי ֶוֶרד ַהַּבר 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4732

 10.60     ₪ ַׁשְמּפֹו ֲהָוִאי ָּכחֹול 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4733

 10.60     ₪ ַׁשְמּפֹו ֲהָוִאי ָירֹק 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4734

 10.60     ₪ ַׁשְמּפֹו ֲהָוִאי ְיָלִדים 700 ָמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4735

 10.60     ₪ ַׁשְמּפֹו ֲהָוִאי ָאדֹם 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4736

 10.60     ₪ ְמַרֵּכְך ֲהָוִאי ָירֹק 700 ָמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4737

 10.60     ₪ ְמַרֵּכְך ֲהָוִאי ְיָלִדים 700 ַמלֶהְנַקל סֹודַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4738

 9.70       ₪ ֶפִמיִלי ַאל ַסּבֹון 1 ִליֶטר ָוִניל ְּפלּוס ַמְׁשֵאָבהְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4739

 9.70       ₪ ֶפִמיִלי ַאל ַסּבֹון 1 ִליֶטר ָלֶבְנֵּדר ְּפלּוס ַמְׁשֵאָבהְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4740

 9.20       ₪ ַׁשְמּפֹו ְּפלּוס ְמַרֵּכְך ֶפִמיִלי 1 ִליֶטרְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4741

 9.20       ₪ ֶפִמיִלי ַּתְחִליב ַרֲחָצה1 ִליֶטר ְקָלאִסיְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4742



 9.20       ₪ ֶפִמיִלי ַּתְחִליב ַרֲחָצה1 ִליֶטר ָלגּוָנהְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4743

 9.20       ₪ ֶפִמיִלי ַּתְחִליב ַרֲחָצה1 ִליֶטר ָאלֹוֵוָרהְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4744

 9.70       ₪ ֶפִמיִלי ַאל ַסּבֹון 1 ִליֶטר ָקמֹוִמיל ְּפלּוס ַמְׁשֵאָבהְּדֶנֶׁשרַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4745

 22.70     ₪ ַסֵרַקל ַׁשְמּפֹו ֵׂשָער ִליָלִדים 1 ִליֶטרְּכָלִליַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4746

 5.50       ₪ ַׁשְמּפֹו ְפֶרׁש 500 ַמלָצִחיתַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4747

 7.30       ₪ ַׁשְמּפֹו נֹובֹו 700 ַמל ְלֵׂשָער ָרִגילנֹובֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4748

 7.30       ₪ ַׁשְמּפֹו נֹובֹו 700 ַמל ְלֵׂשָער ָיֵבׁשנֹובֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4749

 7.30       ₪ ְמַרֵּכְך נֹובֹו 700 ַמל ְלֵׂשָער ָרִגילנֹובֹוַׁשְמּפֹו ְמַרֵּכךְ ׁשֹונֹות4750

 8.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֶוֶרד ַהָּגִליל ֲחָלִבי 100 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4751

 5.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ְללֹא ְּגלּוֵטן ְמָגִדיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4752

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָמִריר 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4753

 16.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב 100 ְּגָרם 4 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4754

 16.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָמִריר 100 ְּגָרם 4 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4755

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב ֲעָדִׁשים ְללֹא ְּגלּוֵטןׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4756

 8.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ֶוֶרד ַהָּגִליל 100 זּוגׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4757

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב ִׁשְבֵרי ֱאגֹוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4758

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב ְמֻמוָּלא ּתּות 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4759

 2.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ַּכְרִמית 42 ְּגָרם ָּבֶרֶׁשתׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4760

 10.30     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ַּכְרִמית 85 ְּגָרם 3 ְּבַמֲאָרזׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4761

 10.30     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ָלָבן ַּכְרִמית 85 ְּגָרם 3 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4762

 3.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ַּכְרִמית 48 ְּגָרם ָּבֶרֶׁשתׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4763

 6.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָלָבן ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4764

 6.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָמִריר ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4765

 5.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָמִרירׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4766

 5.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָחָלבׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4767

 6.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ִׁשְבֵרי ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4768

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַּדק ָמִריר ַטֲעָמן 72 ָאחּוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4769

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַּדק ָחָלב ְמֻעוֶּלה ַטֲעָמן ָלָבןׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4770

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַּדק ָחָלב ְמֻעוֶּלה ַטֲעָמן 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4771

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַּדק ָחָלב ֱאגֹוִזים ַטֲעָמן 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4772

 16.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ֲחָלִבי 4 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4773

 16.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָמִריר 4 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4774

 2.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ַּכְרִמית 36 ְּגָרם 6 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4775

 5.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָלָבן ְמֻעוֶּלהׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4776

 11.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַנּפֹוִליֶטְנס ַטֲעָמן 100 ְּגָרם ֲחָלִביׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4777



 11.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַנּפֹוִליֶטְנס ַטֲעָמן 90 ְּגָרם ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4778

 11.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַנּפֹוִליֶטְנס ַטֲעָמן 100 ְּגָרם ָמִרירׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4779

 11.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַנּפֹוִליֶטְנס ַטֲעָמן 90 ְּגָרם ִמיְקסׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4780

 7.20       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ַּכְרִמית 70 ָאחּוז ָקָקאֹו 100ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4781

 2.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ַּכְרִמית 42 ְּגָרם ְּבֶרֶׁשתׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4782

 14.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ַּכְרִמית 85 ְּגָרם 5 ְּבַמֲאָרזׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4783

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ֻסוָּכִרּיֹות קֹוְפצֹות ְללֹא ְּגלּוֵטןׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4784

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ַאוְוִריִרי 85 ְּגָרם ְמָגִדיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4785

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ְמָגִדים ְללֹא ְּגלּוֵטן 60 ָאחּוזׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4786

 13.80     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ְמָגִדים 60 ָאחּוז זּוגׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4787

 5.90       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֶאְצָּבעֹות ְּפלּוס ֻסוָּכִרּיֹות 96 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4788

 4.90       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב ָלָבן 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4789

 5.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4790

 5.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ִּביְסְקוִיט ְמָגִדים 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4791

 9.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַסְפַלְנִּדיד ֵעִּלית 85 ָאחּוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4792

 5.90       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֶאְצְּבעֹות ָחָלב ָלָבן 96 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4793

 4.90       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמָגִדים ָחָלב ְמֻמוָּלא ְקֵרם ּתּותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4794

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְקִליק ָחָלב ִעם ִּפְצּפּוִצים 85 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4795

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְקִליק ָחָלב קֹוְרְנְפֶלְקס 85 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4796

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְקִליק ָחָלב קֹוקֹוס 85 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4797

 5.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ֶאְקְסְטָרא 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4798

 5.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ֶאְקְסְטָרא ֱאגֹוִזים ִציּמּוִקיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4799

 5.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ֶאְקְסְטָרא ְקֵרם ָוִנילׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4800

 5.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָחָלב ֶאְקְסְטָרא ְקֵרם ּתּותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4801

 7.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ֻסוַּכר ָחָלב ְמָגִדיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4802

 7.30       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְללֹא ֻסוָּכר ָמִריר ְמָגִדיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4803

 7.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָּפָרה ַלֵּלס ָמִריר 60 ָאחּוזׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4804

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְקִליק ָוֵפל ֶוֱאגֹוִזים 85 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4805

 9.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ָחָלב ָקִמיל ְּבלֹוךְ ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4806

 12.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד מּוס ָקִמיל ְּבלֹוְך טֹוִרינֹו ֲחָלִביׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4807

 12.10     ₪ ׁשֹוקֹוָלד מּוס ָקִמיל ְּבלֹוְך טֹוִרינֹו ָמִרירׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4808

 9.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ָלָבן ָקִמיל ְּבלֹוךְ ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4809

 52.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד טֹוִרינֹו ֲאִריַזת ַׁשי 300 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4810

 16.40     ₪ ׁשֹוקֹוָלד טֹוִרינֹו ָקִמיל ְּבלֹוְך 5X23 ְּגָרם ָחָלבׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4811

 18.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד טֹוִרינֹו ָקִמיל ְּבלֹוְך 3X46 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4812



 10.10     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי טֹוִרינֹו ָחָלב ָקִמיל ְּבלֹוךְ ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4813

 10.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי טֹוִרינֹו ַּפְרֶוה ָקִמיל ְּבלֹוךְ ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4814

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ֶּפְרִלין ְוָקֶפהׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4815

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲחָלִבי 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4816

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ָלָבן ֲחָלִבי 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4817

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲחָלִבי ְמֻמוָּלא ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4818

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ַּפְרֶוה ְמֻמוָּלא ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4819

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲחָלִבי ָלָבן ְמֻמוָּלא ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4820

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲחָלִבי ְמֻמוָּלא 2 ְצָבִעיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4821

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ָמִריר 45 ָאחּוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4822

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ָמִריר 60 ָאחּוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4823

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ִּפְצּפּוֵצי אֹוֶרז ֲחָלִבי 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4824

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ִּפְצּפּוֵצי אֹוֶרז ָמִריר 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4825

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲעָדִׁשים ֲחָלִבי 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4826

 5.60       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲעָדִׁשים ָמִריר 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4827

 6.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ְמֻמוָּלא ָקָרֵמל 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4828

 6.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ְמֻמוָּלא ּתּות 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4829

 6.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ְמֻמוָּלא ֶּפֶטל 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4830

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ֲחָלִבי 90 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4831

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ָמִריר 60 ָאחּוז 90 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4832

 3.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְּגרֹוס ָלָבן ֲחָלִבי 90 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4833

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָקִמיל ְּבלֹוְך ְללֹא ֻסוָּכר ֲחָלִביׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4834

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָקִמיל ְּבלֹוְך ְללֹא ֻסוָּכר ָמִרירׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4835

 10.10     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵויָצִרי טֹוִרינֹו ָחָלב ָקִמיל ְּבלֹוךְ ׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4836

 23.40     ₪ ּבֹוְנּבֹוְניֵיָרה ְלָבבֹות ְמָגִדים 162 ְּגָרםּבֹוְנּבֹוְנֵירֹותׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4837

 8.80       ₪ ּבֹוְנּבֹוְניֵיָרה ְלָבבֹות ְמָגִדים 50 ְּגָרםּבֹוְנּבֹוְנֵירֹותׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4838

 8.10       ₪ ּבֹוְנּבֹוְניֵיָרה ִאיחּוִלים ְמָגִדים 42 ְּגָרםּבֹוְנּבֹוְנֵירֹותׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4839

 20.20     ₪ ּבֹוְנּבֹוְניֵיָרה ִאיחּוִלים ְמָגִדים 126 ְּגָרםּבֹוְנּבֹוְנֵירֹותׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4840

 21.70     ₪ ַוְפִלים טּוב ַטַעם ְמָגִדים 20 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4841

 24.40     ₪ ִמיְקס ֲחִטיֵפי ְמָגִדים 390 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4842

 24.40     ₪ ֶּפֶסק ְזַמן ִמיִני ְמָגִדים 400 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4843

 24.40     ₪ ֵּכיף ַּכף ִמיִני 400 ְּגָרם ְמָגִדיםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4844

 24.40     ₪ ְמֻקוֶּפֶלת ִמיִני 400 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4845

 4.10       ₪ ִטיֵזר ְּגִליִלּיּות 70 ְּגָרם ֶלבְ 'סֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4846

 4.10       ₪ ִטיֵזר ַּכּדּוֵרי ְּדָגִנים 70 ְּגָרם ֶלבְ 'סֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4847



 4.10       ₪ ִטיֵזר קֹוְרְנְפֶלְקס 70 ְּגָרם ֶלבְ 'סֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4848

 4.10       ₪ ִטיֵזר ְקֵרם נּוֵגט 70 ְּגָרם ֶלבְ 'סֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4849

 5.60       ₪ ְקִליק ָּכִרּיֹות צ'ֹוקֹוְלָטהֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4850

 12.20     ₪ טֹוְרִטַּית ָוֵפל ְמֻצוֶּפה ֵעִּלית 4 ְיִחידֹותֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4851

 10.90     ₪ ַטֲעֵמי ֲחִטיף ְמָגִדים 4 ְיִחידֹות ֶׁשל 45 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4852

 12.20     ₪ ֶּפֶסק ְזַמן ֲחִטיף ְמָגִדים 3 ְיִחידֹות 45 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4853

 3.70       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ְמָגִדים 42 ְּגָרם ְּבֶרֶׁשתֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4854

 5.60       ₪ ְקִליק ּבֹוְמָּבה נּוֵגט 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4855

 5.60       ₪ ְקִליק ִּביְסְקוִיט ָלָבן 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4856

 5.60       ₪ ְקִליק ִּביְסְקוִיט ָׁשחֹור ָחָלב 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4857

 5.60       ₪ ְקִליק ַאְלְפחּוְרס 70 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4858

 24.40     ₪ טֹוְרִטַּית ִמיִני 391 ְּגָרם ְמָגִדיםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4859

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְקִליק ִּפיְצּפּוִצים 85 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4860

 5.00       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָּבוְטִנים ְמלּוִחים 85 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4861

 5.60       ₪ ְקִליק ִּבְסְקוִיט 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4862

 5.60       ₪ ְקִליק ַּכּדּוִרים 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4863

 5.60       ₪ ְקִליק ָּכִרּיֹות צ'ֹוקֹוָלָדה 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4864

 5.60       ₪ ְקִליק חּום ָלָבן 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4865

 5.60       ₪ ְקִליק עּוִגי 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4866

 5.60       ₪ ְקִליק קֹוְרְנְפֶלְקס 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4867

 5.60       ₪ ְקִליק ִּביְסְקוִיט 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4868

 5.60       ₪ ְקִליק ַּכּדּוִרים 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4869

 5.60       ₪ ְקִליק קֹוְרְנְפֶלְקס 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4870

 5.60       ₪ ְקִליק חּום ָלָבןֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4871

 5.60       ₪ ְקִליק עּוִגי 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4872

 5.60       ₪ ְקִליק ָּכִרּיֹות 75 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4873

 5.60       ₪ ְקִליק ֱאגֹוִזיםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4874

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף ַּכְרֶמל ְּגרֹוס 250 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4875

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף נּוֵגט ְּגרֹוס250 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4876

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף ָּבוְטִנים ְּגרֹוס 250 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4877

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף קֹוקֹוס ְּגרֹוס 250 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4878

 12.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֲחִטיף ֱאגֹוֵזי ְּגרֹוס 250 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4879

 7.10       ₪ ְּדָרֶזה ֲעָדִׁשים ׁשֹוקֹוָלד ֶמְּנָטה ְּגרֹוסֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4880

 14.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ִקיְדס ְׁשֶּמְרִליְנג 4 ֶׁשל 23 ְּגָרםְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4881

 14.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד נֹוְסַטְלִּגי ְׁשֶּמְרִליְנג 4 ֶאְצָּבעֹותְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4882



 14.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַהְרמֹוִני ְׁשֶּמְרִליְנג 4 ֶאְצָּבעֹותְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4883

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ָמִריר ָעִדיןְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4884

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ֶאְקְסְטָרא 85 ָאחּוזְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4885

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ַּתּפּוז ִעם ְׁשֵקִדיםְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4886

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ָלָבן ִמיּלּוי ֶּפְרִליןְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4887

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ָלָבן ִעם ָקֶפהְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4888

 15.40     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ִמינֹור ְׁשֶּמְרִליְנג 4 ֶׁשל 22 ְּגָרםְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4889

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג רֹוְזָמִרי ַקֶּיֶדסְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4890

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ָחָלב ִמיּלּוי ֶּפְרִליןְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4891

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג רֹוְזָמִרי ָמִרירְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4892

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ָחָלב רֹוְזָמִרי 100 ְּגָרםְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4893

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ֶּפְרִלין נּוֵגט ִציִריךְ ְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4894

 10.60     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשֶּמְרִליְנג ְקַראְכנּוסְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4895

 4.10       ₪ ִטיֵזר עּוִגּיֹות ֶחְמָאה 70 ְּגָרם ֶלבְ 'סֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4896

 5.60       ₪ ְקִליק ָּדאֶּבל 65 ְּגָרםֲחִטיֵפי ׁשֹוקֹוָלדׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4897

 5.90       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֶאְצְּבעֹות ְקֵרם ָחָלב 96 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4898

 15.40     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ֶוֶרד ַהָּגִליל ָמִריר 100 ְּגָרם 6 ְיִחידֹותׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4899

 37.40     ₪ ׁשֹוקֹוָלד טֹוִרינֹו ֶטְנִטיֵׁשיֹון 189 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4900

 13.50     ₪ ׁשֹוקֹוָלד טֹוִרינֹו ָקִמיל ְּבלֹוְך ְללֹא ֻסוָּכרׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4901

 7.50       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְמִתיקּות ְמֻעוֶּדֶנת ֵעִּליתׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4902

 7.20       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ָמִריר ַּכְרִמית 70 ָאחּוז ָקָקאֹו 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4903

 11.40     ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַנּפֹוִליֶטְנס ְּגרֹוס 150 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4904

 9.80       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ַסְפַלְנִּדיד ֵעִּלית 70 ָאחּוז 100 ְּגָרםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4905

 14.00     ₪ ׁשֹוקֹוָלד רֹוְזָמִרי ְללֹא ֻסוָּכר ְׁשֶּמְרִליְנגְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4906

 14.70     ₪ ׁשֹוקֹוָלד רֹוְזָמִרי ְׁשֶּמְרִליְנג 4 ֶאְצָּבעֹותְׁשוְַיץ ֵקְדָמהׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4907

 6.40       ₪ ׁשֹוקֹוָלד ְׁשוֵיָצִרי ַטֲעָמן ָחָלב ֱאגֹוִזיםׁשֹוקֹוָלִדיםׁשֹוקֹוָלד ּובֹוְנּבֹוְנֵירֹותַמּכֶֹלת4908

 4.80       ₪ ַּפְּפִריָקה ָּדרֹוָמה ֵמיָכלַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4909

 8.60       ₪ ִּפְלֵּפל ָלָבן ָּדרֹוָמה 50 ְּגַרם ְּבֻקוְפָסהַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4910

 3.80       ₪ ִּפְלֵּפל ָׁשחֹור 50 ְּגַרם ָּדרֹוָמה ַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4911

 3.80       ₪ ִּפְלֵּפל ָלָבן 50 ְּגַרם ָּדרֹוָמה ַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4912

 3.80       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ׁשּום ְּגִביִׁשי ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4913

 3.00       ₪ ַּפְּפִריָקה ְמתּוָקה ָּדרֹוָמה 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4914

 8.60       ₪ ִצּפֹוֶרן ָׁשֵלם 50 ְּגַרם ָּדרֹוָמהַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4915

 3.00       ₪ ַּפְּפִריָקה ֲחִריָפה ָּדרֹוָמה 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4916

 3.00       ₪ ִקיָּנמֹון ָּדרֹוָמה 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4917



 3.00       ₪ ַּתְבִליֵני ַמְרָּגִנית ֶמַלח ִלימֹון 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4918

 3.00       ₪ ְׁשִביֵבי ָּבָצל ָּדרֹוָמה ַׂשִּקית 40 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4919

 3.00       ₪ סֹוָדה ִלְׁשִתָּיה ְּבַׂשִּקית 200 ְּגַרם ָּדרֹוָמהַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4920

 6.60       ₪ ִּפְלֵּפל ָׁשחֹור 80 ְּגַרם ָּדרֹוָמהַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4921

 4.80       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ַּפְּפִריָקה ָחִריַפ 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4922

 4.80       ₪ ִקיָּנמֹון ָּדרֹוָמה 80 ְּגַרם ֵמיָכלַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4923

 4.80       ₪ ַּכּמֹון ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4924

 5.90       ₪ ׁשּום ְּגִביִׁשי ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4925

 5.90       ₪ ַאְבַקת ׁשּום ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4926

 4.80       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ֻּכוְרּכּום 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4927

 4.80       ₪ אֹוְרַגנֹו ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 40 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4928

 4.80       ₪ ְּגִריל עֹוף ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 80 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4929

 4.80       ₪ ֲעֵלי ַּדְפָנה ְּפלּוס ִּפְלֵּפל ַאְנְּגִלי ִּבְפַלְסִטיקַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4930

 4.80       ₪ ִצּפֹוֶרן ָטחּון ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 50 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4931

 10.00     ₪ ַּפְּפִריָקה ְמתּוָקה ָּדרֹוָמה ֵמיָכל 300 ְּגַרםַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4932

 19.00     ₪ ִּפְלֵּפל ָׁשחֹור 300 ְּגַרם ָּדרֹוָמה ֵמיָכלַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4933

 3.00       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ַעל ָהֵאׁש 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4934

 3.00       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ְּגִריל עֹוף 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4935

 3.00       ₪ ַּתְבִליֵני ָּדרֹוָמה ְלִפיָצה 80 ְּגַרם ְּבַׂשִּקיתַּתְבִליִנים ַהְּמַׁשֵּוקַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4936

 7.40       ₪ ְׁשִביֵבי ָּבָצל ֵקְדָמה 200 ְּגָרםַּתְבִליִנים ָמָיהַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4937

 8.80       ₪  ּגֵ 'ָלִטין ָטהֹור ָמָיהַּתְבִליִנים ָמָיהַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4938

 11.20     ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל מּוְסָקט ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4939

 3.35       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִקָּנמֹון ַׂשִּקית 50 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4940

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ְלִפיָצה 120 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4941

 8.40       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַאְבַקת ׁשּום 90 ְּגָרם ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4942

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִקָּנמֹון ֵמיַכל 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4943

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּפְּפִריָקה ֵמיַכל 90 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4944

 2.90       ₪ ֲעֵלי ַּדְפָנה ְּבַׂשִּקית 20 ְּגָרם ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4945

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַזְנְגוִיל ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4946

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִקיֶמל ָׁשֵלם ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4947

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ַּתּפּוַח ֲאָדָמהַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4948

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַזְעָּתר 100 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4949

 7.50       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּכּמֹון 100 ְּגָרם ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4950

 7.95       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ֻּכְרּכּום 100 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4951

 13.30     ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל 100 ְּגָרם ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4952



 9.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ָחאוֵי ְּגָרם 100 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4953

 13.30     ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ָּגרּוס 90 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4954

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִטֵּמן ְּבֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4955

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח אְֹרַּגנֹו ֵמיַכל 10ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4956

 6.80       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ָׁשחֹר ָׁשֵלםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4957

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ַאְנְּגִלי ָׁשֵלםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4958

 4.10       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח אְֹרַּגנֹו 20 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4959

 4.10       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ָּבִזְלקּום 30 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4960

 4.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ְקִרי 40 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4961

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַמְקלֹות ִקָּנמֹוןַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4962

 4.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ֵקּיָנה ֶּפֶלסַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4963

 8.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ָלָבן ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4964

 7.80       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִצּפֹוֶרן ָטחּוןַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4965

 10.60     ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ׁשּום ְּגִביִׁשי 120 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4966

 8.10       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ֶמַלח ִלימֹון 170 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4967

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַעל ָהֵאׁש ֵמיַכלַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4968

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ִלְסֵטְיקַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4969

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ְלשּוַאְרָמהַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4970

 5.20       ₪ ָּבָצל ְמֻטָּגן ַטַעם ְוֵריַח 50 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4971

 6.25       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח אְֹרַּגנֹו 30 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4972

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ְלּצִ 'ְּפסַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4973

 9.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ַראס ַאל ַחיַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4974

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול טֹוְסָקָנהַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4975

 6.30       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ֶּפְטרֹוִזיְלָיהַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4976

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ְּגִריל ָּדגַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4977

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח סֶֹמק 45 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4978

 8.00       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ְּגִריל עֹוף 120 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4979

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ְלַפְרִּגיתַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4980

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח צִ 'ִּלי ָּכתּוׁש 70 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4981

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ָאב ָקאִריַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4982

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּתּבּול ִלְקִציצֹותַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4983

 8.40       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ְלִּצּפּוי ַמֲאֶפהַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4984

 8.40       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַלֶּלֶחם ְוׁשּוםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4985

 8.40       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ֻסָּכר ִקָּנמֹוןַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4986

 9.70       ₪ ִּפְלֵּפל ָׁשחֹר ָּגרּוס 80 ְּגָרם ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4987



 9.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ִּפְלֵּפל ָׁשחֹר 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4988

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּפְּפִריָקה 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4989

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּפְּפִריָקה ֲחִריָפה 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4990

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּפְּפִריָקה ְמתּוָקה 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4991

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ְּגִריל עֹוף 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4992

 5.15       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַזְעָּתר 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4993

 4.70       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ֶמַלח ִלימֹון 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4994

 4.90       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּכּמֹון 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4995

 5.40       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ֻּכְרּכּום 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4996

 5.65       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּבַהְרט 80 ְּגָרם ַׂשִּקיתַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4997

 7.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ׁשּום ְּגִביִׁשי 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4998

 6.00       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ָחָואג' 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת4999

 5.20       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַעל ָהֵאׁש 80 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת5000

 6.60       ₪ ַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריַח ַּפְּפִריָקה ֵמיַכל 100 ְּגָרםַּתְבִליֵני ַטַעם ְוֵריחַ ַּתְבִליִניםַמּכֶֹלת5001

 2.07       ₪ ַּתְמִצית ֲאִפָּיה ָאְרֵזי ָנאַמּכֶֹלת5002

 14.60     ₪ ִמיץ ֲעָנִבים ִיְקֵבי ִצּיֹון ִאיַטְלִקי 1 ִליֶטרַמּכֶֹלת5003

 3.70       ₪ ַּבד ְּבַבד 18 ְיִחידֹות (ִּכיּפֹות ֵלוִין)ַמּכֶֹלת5004

 1.60       ₪ ַאְלּבֹום ַמַּפל 36 ְּתמּונֹות ֲאָתרַמּכֶֹלת5005

 19.70     ₪ ִמְׁשָחה ָקִמיל ְּבלּו ִצְמֵחי ַמְרֵּפא זּוגַמּכֶֹלת5006

 34.15     ₪ ֶׁשֶמן ַזִית ָּכִתית ֵזיָתא 750 ַמלַמּכֶֹלת5007

 3.20       ₪ ַסִּכין ַחד ַּפֲעִמי 100 ְיִחידֹות ַהָּגִביעַ ַמּכֶֹלת5008


