
מוצרי צריכה עד הבית

קטלוג מוצרי להחיותם 

מחיר משלוח הוא 20 ש"ח בלבד.
להזמנות מעל 1000 ש"ח המחיר הינו 35 שח.
זמן האספקה הינו עד 8 שעות מעת ההזמנה

לא כולל שעות לילה (עד 8 בבוקר), וימי שישי ושבת.
שימו לב- הזמנות שיגיעו ביום חמישי לאחר השעה 15:00, יסופקו 

ביום ראשון.

לקטלוג זה מצורף דף נפרד לסימון ההזמנות.
יש לשמור על הקטלוג נקי לשימוש חוזר.

חדש!
חידשנו את המערכת
ומעתה ניתן להזמין
במהירות ובקלות



                         זמין כל היום.
בזמני עומס תתכן איטיות בקו ונא להיעזר בסבלנות.

מי שהמספר שלו מעודכן באיחוד לא צריך להכניס את פרטי הכתובת.

                    ימים א-ד בין השעות 9:00 בבוקר עד 22:00 רצוף.
יום חמישי מ 9:00 בבוקר עד 15:00.

באם אין מענה יחזרו אליכם תוך שעה.

             (זמין כל היום). 
חובה להשאיר בקול ברור שם, כתובת וטלפון.
באפשרות זו זמן הגעה משוער הינו 10 שעות.

       שמספרו: 077-470-2724. 
מומלץ להשתמש עם דפי ההזמנה שחולקו עם הקטלוג.

באפשרות זו זמן הגעה משוער הינו 10 שעות.

L08800800@gmail.com           

שימו לב!
בכל אפשרויות ההזמנה ניתן להזמין אך ורק לפי קוד מוצר. 

חובה להכין מראש את  רשימת המספרים והכמות! 
כמו כן, בכל האופציות הנ“ל למעט סעיף 1, ניתן להשאיר הודעות או הערות.

התשלום באשראי בלבד

אפשרויות הזמנה

מענה אוטומטי 

מענה אנושי 

תא קולי

פקס

בדואר

התקשרו למערכת הארצית של טלשופ:

02-6308677
והכנסו לשלוחה 1 ואח“כ 6 - סניף להחיותם ערד
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יצִים בֵּ

יצִים בֵּ

לֶחֶם
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לֶחֶם

לֶחֶם

לֶחֶם

לֶחֶם

לֶחֶם

ּתוֹת פִּ

מֶלַח

מֶלַח

מֶלַח

רִינָה ָּ מַרְג

ר ָּ סֻכ

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

קֶמַח

מָנִים  ְשׁ

מָנִים  ְשׁ

מָנִים  ְשׁ

מָנִים  ְשׁ

נִים לִפְתָּ

נִים לִפְתָּ

נִים לִפְתָּ

נִים לִפְתָּ

נִים לִפְתָּ

נִים לִפְתָּ

מְלָפְפוֹנִים

מְלָפְפוֹנִים

M ינוֹנִי יצִים 30 יְחִידוֹת בֵּ בֵּ

L דוֹל ָּ יצִים 30 יְחִידוֹת ג בֵּ

רְמָן רּוס בֶּ לֶחֶם פָּ

רּוס אנג'ל לֶחֶם פָּ

לֶחֶם מלא אנג'ל

לֶחֶם כוסמין אנג'ל

לֶחֶם קל אנג'ל

רְמָן לַחְמָנִּיוֹת 6 יְחִידוֹת בֶּ

לַחְמָנִּיוֹת 2 יְחִידוֹת

לחם מלא לענין ברמן 

יּתוֹת 10 יְחִידוֹת  פִּ

מֵיכָל רָם בְּ ְּ מֶלַח יָם יָבֵשׁ 500 ג

רָם  ְּ ּול 1 קִילוֹ ג יּשׁ מֶלַח בִּ

רָם  ְּ ולְחָן 1 קִילוֹ ג מֶלַח שֻׁ

רָם  ְּ נְד 200 ג לּו בַּ רִינָה בְּ ָּ מַרְג

ץ דַּ רָם בַּ ְּ ר 1 קִילוֹ ג סֻוכָּ

רָם ְּ ה לבן לֹא מנופה 1 קִילוֹ ג קֶמַח חִיטָּ

רָם  ְּ ָואקּום 1 קִילוֹ ג ה לבן ו  קֶמַח חִיטָּ

רָם  ְּ ה 80 אָחּוז 1 קִילוֹ ג קֶמַח חִיטָּ

רָם  ְּ ה 100 אָחּוז 1 קִילוֹ ג קֶמַח חִיטָּ

רָם  ְּ מִין 100 אָחּוז 1 קִילוֹ ג וסְּ ֻּ קֶמַח כ

רָם  ְּ מִין לבן 1 קִילוֹ ג וסְּ ֻּ קֶמַח כ

רָם  ְּ מִין 80 אָחּוז 1 קִילוֹ ג וסְּ ֻּ קֶמַח כ

דָץ רָם בַּ ְּ ּפּוחַ אֲדָמָה 500 ג קֶמַח תַּ

מֶן קָנוֹלָה 1 לִיטֶר ֶשׁ

תִית 750 מַל  מֶן זַיִת כָּ ֶשׁ

מֶן זַיִת זָךְ 1 לִיטֶר קֶבֶר רָחֵל טַעֲמָן ֶשׁ

אוֹר 1 לִיטֶר דרומה מֶן זַיִת לַמָּ ֶשׁ

רָם  ְּ ן אָנָנָס 850 ג לִפְתַּ

רָם  ְּ ן אָנָנָס חָתּוךְ 590 ג לִפְתַּ

רָם  ְּ ן אָנָנָס קָטָן 225 ג לִפְתַּ

רָם  ְּ ן אֲפַרְסֵק טַעֲמָן 820 ג לִפְתַּ

ר  ּפּוחַ עֵץ לְלֹא סֻוכָּ רֶסֶק תַּ

ק  ּפּוחַ עֵץ מְמֻותָּ רֶסֶק תַּ

רוֹם נֵי דָּ חוֹמֶץ בְּ מְלָפְפוֹן 7 עַד 9 בַּ

רוֹם נֵי דָּ מְלָפְפוֹן 7 עַד 9 מֶלַח בְּ
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ה מָנָה חַמָּ

ה מָנָה חַמָּ

רָם בד“ץ ְּ טְרִּיוֹת חָתּוךְ 400 ג פִּ

רָם  ְּ רֶסֶק עַגְבָנִּיוֹת 100 ג

רָם ְּ רֶסֶק עַגְבָנִּיוֹת 260 ג

A2  רֶסֶק עַגְבָנִּיוֹת 22 אחוז

רוֹם נֵי דָּ ל אָדוֹם בְּ לְפֵּ ה רְצּועוֹת פִּ ָּ מְב ַּ ג

רוֹם נֵי דָּ ל חָרִיף בְּ לְפֵּ יפְקֶה פִּ ִשׁ

ה  ָּ ינ ִּ אֲפּונַת ג

אֲפּונָה וְגֶזֶר 

ל  חּומּוס מְבֻוָשּׁ

עּועִית אֲפּויָה  ְשׁ

ירָס גמדי תִּ

רָם  ְּ ירָס 550 ג תִּ

ל ָּ רִי מְבוֹרָךְ זַנְלַכ ה פְּ עּועִית צְהֻובָּ ְשׁ

ל ָּ רִי מְבוֹרָךְ זַנְלַכ ה פְּ עּועִית יְרֻוקָּ ְשׁ

רוֹם נֵי דָּ ים בְּ עוֹת יְרֻוקִּ ָּ זֵיתִים טַב

רוֹם נֵי דָּ ים בְּ זֵיתִים חרוזית יְרֻוקִּ

רוֹם נֵי דָּ חוֹר בְּ עוֹת ָשׁ ָּ זֵיתִים טַב

רָם  ְּ יקַנְטִי נוֹן 160 ג סָלַט טוֹנָה פִּ

מֶן סְטַרְקִיסְט  ֶשׁ טוֹנָה בְּ

רָם 6 יְחִידוֹת  ְּ מֶן סְטַרְקִיסְט  140 ג ֶשׁ טוֹנָה בְּ

רָם  ְּ מֶןֹ 960 ג ֶשׁ טוֹנָה בְּ

מַאֲרָז רָם 4 בְּ ְּ מֶן 140 ג ֶשׁ טוֹנָה בְּ

מַאֲרָז רָם 4 בְּ ְּ מַיִם 140 ג טוֹנָה בְּ

מַאֲרָז מֶן זַיִת 4 בְּ ֶשׁ טוֹנָה בְּ

רָם  ְּ מִמְרַח טּונָה 160 ג

רָם שָׂדוֹת ְּ ין מָרוֹקָאִי 125 ג ִּ סַרְד

גִים 7 יחי' קציצות דָּ

מֵיכָל רַם בְּ ְּ טְרִּיוֹת אוֹסֶם 400 ג מָרָק פִּ

מֵיכָל רַם בְּ ְּ צָל אוֹסֶם 400 ג מָרָק בָּ

מֵיכָל רַם בְּ ְּ ל 400 ג בָּ טְרִּיוֹת מִתְּ מָרָק פִּ

מֵיכָל רַם בְּ ְּ ל 400 ג בָּ צָל מִתְּ מָרָק בָּ

ית אוֹסֶם שַׂקִּ רַם בְּ ְּ מָרָק טַעַם עוֹף 1 קִילוֹ ג

ל בָּ מֵיכָל מִתְּ רַם בְּ ְּ מָרָק טַעַם עוֹף 400 ג

ִּים רַם אוֹסֶם רְכִיבִים טִבְעִי ְּ מָרָק זַךְ 400 ג

ל בָּ ּפּוחַ אֲדָמָה ּובָצָל מִתְּ ה תַּ מָנָה חַמָּ

צִיק קּוסְקּוס יְרָקוֹת ה אֲרּוחָה בְּ מָנָה חַמָּ

ּמּורִים ִשׁ

גִים ּמּורִי דָּ ִשׁ

ִילִים מָרָקִים וְתַבְשׁ
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ה  רִיבָּ

מָרִים וְחָרּובִים תְּ

מָרִים וְחָרּובִים תְּ

לִידָה ְּ בִיעֵי ג ְּ ג

לִידָה ְּ בִיעֵי ג ְּ ג

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

וַפְלִים 

רִיּבַת ּתּות ׂשָדֶה מֵיטָב

י י אֵנְד דִּ וֹקוֹלָד בִּ מִמְרַח חָרּובִים טַעַם שׁ

רָם ְּ מָרִים 450 ג מִמְרַח תְּ

לִידָה עַלְמָה 24 יְחִידוֹת  ְּ בִיעֵי ג ְּ ג

לִידָה אמריקאי מגולגל 12 יְחִידוֹת  ְּ בִיעֵי ג ְּ ג

וָפְלִית מָן  10 יְחִידוֹת 

רָם  ְּ וֹקוֹ 200 ג וַפֵל מָן שׁ

וַפֵל אֱגוֹזִית מָן 10 יְחִידוֹת

ה מָן  10 יְחִידוֹת  וַפֵל מְצֻפֶּ

וֹקוֹלָד רָם שׁ ְּ וַפֵל מָן 500 ג

רָם  ְּ וֹקוֹ  200 ג וַפֵל עַלְמָה קְלָאסִיק שׁ

רָם  ְּ וֹקוֹ 200 ג וַפֵל עַלְמָה בלגי שׁ

וֹקוֹלָד עָדִין 40 יְחִידוֹת  ה שׁ וַפֵל מְצֻפֶּ

רָם  ְּ וֹקוֹ עַלְמָה 100 ג לִילִּיוֹת שׁ ְּ ג

רָם ְּ לִילִּיוֹת אֱגוֹז עַלְמָה 100 ג ְּ ג

וֹקוֹן 3 יְחִידוֹת  שׁ

ירוֹשׁ הֲדַר ִיט תִּ יסְקְו בִּ

רָם  ְּ וֹקוֹלָד 300 ג עּוגִּיוֹת מַן מִינֵי שׁ

רָם  ְּ עּוגִּיוֹת טַעַם חֶמְאָה מַן 300 ג

רָם  ְּ וֹקוֹלָד סְטִיקְס מַן 300 ג עּוגִּיוֹת שׁ

רָם  ְּ עִיּנּוגִּיוֹת מַן 600 ג

רָם  ְּ וֹקוֹלָד 300 ג עּוגִּיוֹת מַן שׁ

רָם  ְּ עּוגִּיוֹת מַן ּכוֹכָבִים 300 ג

רָם  ְּ ה מְלֵאָה 300 ג עּוגִּיוֹת מָן חִטָּ

רָם  ְּ עּוגִּיוֹת מַן קָרָמֵל 300 ג

רָם  ְּ ס 250 ג וֹקוֹ צִיפְּ רְמָן שׁ עּוגִּיוֹת בֶּ

וֹקוֹ  בִיץ שׁ ְּ עּוגִּיוֹת סֶנְד

רָם  ְּ רְמָן 230 ג ִיט חִּיּוךְ קָטָן בֶּ יסְקְו בִּ

רָם ְּ וֹקוֹלָד 200 ג אוֹת שׁ רְמָן מְמֻולָּ עּוגִּיוֹת בֶּ

רָם  ְּ רְמָן 200 ג עּוגִּיוֹת בֶּ

רָם  ְּ ה 200 ג רְמָן רִיבָּ עּוגִּיוֹת בֶּ

שׁ ָּ מַג רָם בְּ ְּ ּיוֹת אַחְוָה 180 ג קִצְפִּ

רָם  ְּ קְלִּיוֹת אַחְוָה 400 ג עּוגִּיוֹת דִּ

רָם  ְּ אוֹת אַחְוָה 600 ג עּוגִּיוֹת מְמֻולָּ

רָם  ְּ ס אַחְוָה 400 ג וֹקוֹלָד צִיפְּ עּוגִּיוֹת שׁ

רָם  ְּ ה 400 ג עּוגִּיוֹת כתררִיבָּ

רָם ְּ ירוֹת יַעַר אַחְוָה 400 ג רָנוֹלָה פֵּ ְּ עּוגִּיוֹת ג

רָם ְּ ס אַחְוָה 400 ג רָאּונִיס צִיפְּ עּוגִּיוֹת בְּ

רָם ְּ רוגלעך שמרים עיני 400 ג

רָם  ְּ ּפּוז אַחְדּות 450 ג עּוגַת תַּ

רָם  ְּ לִית אַחְדּות 450 ג ְּ עּוגַת אַנְג

רָם  ְּ ס אַחְדּות 450 ג וֹקוֹלָד צִיפְּ עּוגַת שׁ

רָם  ְּ וֹקוֹלָד אַחְדּות 450 ג עּוגַת שׁ

רָם  ְּ יִשׁ אַחְדּות 450 ג עּוגַת ַשׁ

רָם  ְּ עּוגַת שמרים עיני 450 ג

רָם  ְּ וֹקוֹלָד אַחְדּות 50 ג מַאַפִין שׁ

ה אַחְדּות מַאַפִין רִיבָּ

וֹקוֹלָד אַחְדּות מַאַפִין שׁ

רָם  ְּ מַאַפִין וָנִיל אַחְדּות 45 ג

רָם וָנִיל ְּ ר אֹסֶם 1.75 קִילוֹ ג תִי בֶּ ִיט פֶּ יסְקְו בִּ

רָם וָנִיל ְּ ר 1.75 קִילוֹ ג תִי בֶּ ִיט פֶּ יסְקְו בִּ

וֹקֹו רָם שׁ ְּ ר 1.75 קִילוֹ ג תִי בֶּ ִיט פֶּ יסְקְו בִּ

רָם וָנִיל ְּ ר 110 ג תִי בֶּ ִיט פֶּ יסְקְו בִּ

וֹקֹו רָם שׁ ְּ ר 110 ג תִי בֶּ ִיט פֶּ יסְקְו בִּ

ל ְּ יְג י שֻׂמְשּׂום 300 בֵּ ֵשׁ לָּ ים מְשֻׁ נּוִשׁ נְִשׁ

מְזוֹנֹות

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

וַפְלִים 

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת
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עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגִּיוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

עּוגוֹת

ר תִי בֶּ פֶּ

ר תִי בֶּ פֶּ

ר תִי בֶּ פֶּ

ר תִי בֶּ פֶּ

ר תִי בֶּ פֶּ

קְרֶקְרִים
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ה מָנָה חַמָּ

ה מָנָה חַמָּ

קֵדֵי מָרָק ְשׁ

קְרּוטוֹנִים

ל ָּ מָיוֹנֵז וחַרְד

ל ָּ מָיוֹנֵז וחַרְד

ל ָּ מָיוֹנֵז וחַרְד

וֹּפ קֶטְשׁ

בַשׁ דְּ

בַשׁ דְּ

טְחִינָה

טְחִינָה

חֶמְאַת בוטְנִים 

חֶמְאַת בוטְנִים 

חֶמְאַת בוטְנִים 

חֶמְאַת בוטְנִים 

חֶמְאַת בוטְנִים 

חַלְבָה

חַלְבָה

חַלְבָה

חַלְבָה

וֹקֹו מִמְרַח שׁ

וֹקֹו מִמְרַח שׁ

צָל לּוס בָּ ירֶה פְּ צִיק פִּ ה אֲרּוחָה בְּ מָנָה חַמָּ

טְרִּיוֹת לּוס פִּ ירֶה פְּ צִיק פִּ ה אֲרּוחָה בְּ מָנָה חַמָּ

ית רָם שַׂקִּ ְּ קֵדֵי מָרָק 400 ג ְשׁ

קְרּוטוֹנִים מִינִי לְמָרָק 

רָם  ְּ לְמָה 500 ג מָיוֹנֵז תָּ

רָם  ְּ לְמָה 250 ג ל תָּ ָּ חַרְד

רָם  ְּ לְמָה 550 ג ל תָּ ָּ חַרְד

רָם  ְּ וֹּפ אֹסֶם לַחִיץ 750 ג קֶטְשׁ

רַם ְּ בַשׁ 500 ג דְּ

רָם  ְּ מָרִים 900 ג בַשׁ תְּ אָן טִבְעִי דְּ ְּ  סִל

רַם  ְּ טְחִינָה אַחְוָה 500 ג

רַם  ְּ ׂמְשּׂום מָלֵא 500 ג טְחִינָה אַחְוָה מִשֻּ

חֶמְאַת ּבוֹטְנִים מיה 

רָם אָדֹם ְּ י1 קִילוֹ ג י אֵנְד דִּ מִמְרַח ּבוֹטְנִים בִּ

רָם ְּ י אָדֹם 350 ג י אֵנְד דִּ חֶמְאַת ּבוֹטְנִים בִּ

רָם יָרֹק ְּ י 1 קִילוֹ ג י אֵנְד דִּ חֶמְאַת ּבוֹטְנִים בִּ

ְּרָם י יָרֹק 350 ג י אֵנְד דִּ ִים בִּ מִמְרַח ּבוֹטְנ

רָם  ְּ חַלְבָה אַחְדּות 100 ג

לוֹק אַחְוָה רָם בְּ ְּ חַלְבָה 500 ג

רָם  ְּ מִמְרַח חַלְבָה 400 ג

רָם  ְּ חַלְבָה אַחְוָה 25 ג

וֹקוֹלָד  מִמְרַח שׁ

ית ִּ סֶק זְמַן עֵל מִמְרַח פֶּ

מִמְרָחִים וְרִּבֹות
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ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ ים עִּגּולֵי מָּלּוחַ 300 ג נּוִשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ ים קוֹקְטֵיְל מָּלּוחַ 300 ג נּוִשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ י קוֹקְטֵיְל שֻׂמְשּׂום 350 ג נּוֵשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ צָל 260 ג נֶת בָּ מֶּ ים ַשׁ נּוִשׁ נְִשׁ

רָם אֹסֶם ְּ קְרֵם קְרֶקֶר 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ קְרֶקֶר שֻׂמְשּׂום אֹסֶם 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ ה אֹסֶם 920 ג ין חִטָּ לַחְמִית סּובִּ

רָם  ְּ ה מְלֵאָה אֹסֶם 1 קִילוֹ ג לַחְמִית חִטָּ

רָם  ְּ קְרֶקֶר זָהָב אֹסֶם 900 ג

רָם קִימֶל ְּ רֵט 500 ג אוֹבְלֶטִים בֵּ

רָם  ְּ קְרֶקֶר שֻׂמְשּׂום 110 ג

רָם  ְּ קְרֶקֶר מלוח  110 ג

קְרֶקֶר קראנ'ץ בגט עלית

רָם ְּ רָנוֹלָה 400 ג ְּ ג

רָם  ְּ ה מְלֵאָה 300 ג עּוגִּיוֹת מָן חִטָּ

רִיכִּיוֹת אֹרֶז מַאֲרַז פְּ

מֶת וסֶּ ֻּ רִיכִּיוֹת אֹרֶז כ  פְּ

רְמִית ר כַּ ָּ וֹקוֹלָד מָרִיר לְלֹא סֻכ שׁ

רְמִית ר כַּ ָּ וֹקוֹלָד חָלָב לְלֹא סֻכ שׁ

רָם  ְּ טְנִים אֲמֵרִיקָאִים 200 ג בָּ

ה בָּ רָם סַבַּ ְּ טְנִים אֲמֵרִיקָאִים 50 ג בָּ

רָם  ְּ קֵדִים טִבְעִי 100 ג ְשׁ

רָם  ְּ ִים  170 ג קֵדִים קְלּוי ְשׁ

רָם  ְּ ִּים 170 ג יּו קְלֻי אֱגוֹזֵי קְַשׁ

רָם  ְּ טְנִים קְלּופִים 200 ג בָּ

רָם  ְּ פִיסְטּוק קָלּוי מָיָה  170 ג

ף טָחּון  רָם מְקֻולָּ ְּ אֱגוֹזִים 100 ג

ף  רָם מְקֻולָּ ְּ אֱגוֹזִים 100 ג

רָם טָחּון  ְּ קֵדִים 100 ג ְשׁ

רָם  ְּ ר 100 ג קַאן סִינִי מְסֻוכָּ פֶּ

רָם  ְּ קַּבּוקִים עִם שֻׂומְשּׂום 200 ג

רָם ְּ לַעַת קְלּופִים 100 ג רְעִינֵי דְּ ַּ ג

רָם ְּ נִיָה קְלּופִים 300 ג רְעִינִים חַמָּ ַּ ג

רּוס ן פָּ ָּ רָם מֻולְב ְּ קֵדִים 100 ג ְשׁ

ית שַׂקִּ רָם בְּ ְּ מָרִים 200 ג תְּ

רָם ְּ מֵשׁ יָבֵשׁ 200 ג מְִשׁ

רָם  ְּ ים 200 ג זִיפִים יְבִֵשׁ ְשׁ

רָם  ְּ צִיּמּוקִים לְבָנִים קדמה 200 ג

ֲחמּוצִּיוֹת ללא סוכר 170 גרם

ֲחמּוצִּיוֹת 500 גרם

רָם  ְּ ם 400 ג ּקוֹת אוֹסֶּ אִטְרִּיוֹת דַּ

רָם ְּ ם 400 ג יקוֹת אוֹסֶּ קִּ אִטְרִּיוֹת דַּ

רָם  ְּ ם 400 ג  אִטְרִּיוֹת רחבוֹת אוֹסֶּ

רָם ְּ ּקוֹת טַעֲמָן 400 ג אִיטְרִּיוֹת דַּ

רָם  ְּ יקוֹת טַעֲמָן 400 ג קִּ אִיטְרִּיוֹת דַּ

רָם ְּ סְטָה 500 ג פַּ

גֵטִי  סְפָּ

רָם ְּ תִיתִים אֲפּויִם אוֹרֶז 500 ג פְּ

רָם ְּ י 800 ג קּוסְקּוס אֲמִתִּ

ָואקּום 1 קִילוֹ  אוֹרֶז ו

רָם ְּ ים 1 קִילוֹ ג ים אֲדֻומִּ עֲדִָשׁ

רָם  ְּ עּועִית לְבָנָה 1 קִילוֹ ג ְשׁ

רָם ְּ מֶת 1 קִילוֹ ג וסֶּ ֻּ כ

רָם  ְּ ה 1 קִילוֹ ג עּועִית אֲדֻומָּ ְשׁ

רָם  ְּ רִיסִים 1 קִילוֹ ג ְּ ג

רָם  ְּ ה 1 קִילוֹ ג אֲפּונָה יְרֻוקָּ

רָם  ְּ ורְּגּול 1 קִילוֹ ג ֻּ ב

רָם  ְּ חּומּוס לָבָן עֲנָק 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ י טוֹב 400 ג ס כִּ עּועִית ּבוֹבֶּ ְשׁ

ָואקֶר רָגִיל קְו

ָואקֶר אִינְסְטֶנְט קְו

י טוֹב 1 קִילוֹ  אוֹרֶז מָלֵא כִּ

קוֹרֶן  ּפוֹפְּ

רָם  ְּ אוֹרֶז סּוגַת 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ רִיסִים 500 ג ְּ  ג

רָם ְּ ָואקֶר 500 ג קְו

רָם ְּ רְּגּול 400 ג ֻּ ב

רָם ְּ קְוָקֵר אִינְסְטֶנְט 500 ג

פַח רָם בְּ ְּ לִי 500 ג ְּ קְוָקֵר אַנְג

רָם ְּ ים אֲדֻּמוֹת 500 ג עֲדִָשׁ

רָם ְּ מֶת 500 ג סֶּ ֻּ כ

רָם ְּ רִיסִים 500 ג ְּ ג

רָם ְּ אֲפּונָּה 500 ג

רָם ְּ דוֹל 500 ג ָּ חּומּוס ג

רָם ְּ ה 500 ג אֲפּונָה יְבֵָשׁ

קוֹרֶן  ּפוֹפְּ
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קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

רָנוֹלָה ְּ ג

ה מָלֵא עּוגִּיוֹת חִטָּ

רִיכִּיוֹת פְּ

רִיכִּיוֹת פְּ

ר ָּ וֹקוֹלָד לְלֹא סֻכ שׁ

ר ָּ וֹקוֹלָד לְלֹא סֻכ שׁ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ִים ּופִּצּוחִים ּפֵרֹות יְבֵשׁ
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0200

0201
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0206

0207

0208

0209

0210

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

0226

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

אִטְרִּיוֹת

אִטְרִּיוֹת

אִטְרִּיוֹת

אִטְרִּיוֹת

אִטְרִּיוֹת

סְטָה פַּ

סְטָה פַּ

תִיתִים פְּ

קּוסְקּוס

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

ָואקּום ו

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

לְלֹא וָאקּום

קִטְנִּיֹות

מּוצָרֵי ּבְרִיאּות

ּפַסְטֹות ּופְתִיתִים



ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ ים עִּגּולֵי מָּלּוחַ 300 ג נּוִשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ ים קוֹקְטֵיְל מָּלּוחַ 300 ג נּוִשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ י קוֹקְטֵיְל שֻׂמְשּׂום 350 ג נּוֵשׁ נְִשׁ

ל ְּ יְג רָם בֵּ ְּ צָל 260 ג נֶת בָּ מֶּ ים ַשׁ נּוִשׁ נְִשׁ

רָם אֹסֶם ְּ קְרֵם קְרֶקֶר 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ קְרֶקֶר שֻׂמְשּׂום אֹסֶם 1 קִילוֹ ג

רָם  ְּ ה אֹסֶם 920 ג ין חִטָּ לַחְמִית סּובִּ

רָם  ְּ ה מְלֵאָה אֹסֶם 1 קִילוֹ ג לַחְמִית חִטָּ

רָם  ְּ קְרֶקֶר זָהָב אֹסֶם 900 ג

רָם קִימֶל ְּ רֵט 500 ג אוֹבְלֶטִים בֵּ

רָם  ְּ קְרֶקֶר שֻׂמְשּׂום 110 ג

רָם  ְּ קְרֶקֶר מלוח  110 ג

קְרֶקֶר קראנ'ץ בגט עלית

רָם ְּ רָנוֹלָה 400 ג ְּ ג

רָם  ְּ ה מְלֵאָה 300 ג עּוגִּיוֹת מָן חִטָּ

רִיכִּיוֹת אֹרֶז מַאֲרַז פְּ

מֶת וסֶּ ֻּ רִיכִּיוֹת אֹרֶז כ  פְּ

רְמִית ר כַּ ָּ וֹקוֹלָד מָרִיר לְלֹא סֻכ שׁ

רְמִית ר כַּ ָּ וֹקוֹלָד חָלָב לְלֹא סֻכ שׁ

רָם  ְּ טְנִים אֲמֵרִיקָאִים 200 ג בָּ

ה בָּ רָם סַבַּ ְּ טְנִים אֲמֵרִיקָאִים 50 ג בָּ

רָם  ְּ קֵדִים טִבְעִי 100 ג ְשׁ

רָם  ְּ ִים  170 ג קֵדִים קְלּוי ְשׁ

רָם  ְּ ִּים 170 ג יּו קְלֻי אֱגוֹזֵי קְַשׁ

רָם  ְּ טְנִים קְלּופִים 200 ג בָּ

רָם  ְּ פִיסְטּוק קָלּוי מָיָה  170 ג

ף טָחּון  רָם מְקֻולָּ ְּ אֱגוֹזִים 100 ג

ף  רָם מְקֻולָּ ְּ אֱגוֹזִים 100 ג

רָם טָחּון  ְּ קֵדִים 100 ג ְשׁ

רָם  ְּ ר 100 ג קַאן סִינִי מְסֻוכָּ פֶּ

רָם  ְּ קַּבּוקִים עִם שֻׂומְשּׂום 200 ג

רָם ְּ לַעַת קְלּופִים 100 ג רְעִינֵי דְּ ַּ ג

רָם ְּ נִיָה קְלּופִים 300 ג רְעִינִים חַמָּ ַּ ג

רּוס ן פָּ ָּ רָם מֻולְב ְּ קֵדִים 100 ג ְשׁ

ית שַׂקִּ רָם בְּ ְּ מָרִים 200 ג תְּ

רָם ְּ מֵשׁ יָבֵשׁ 200 ג מְִשׁ

רָם  ְּ ים 200 ג זִיפִים יְבִֵשׁ ְשׁ

רָם  ְּ צִיּמּוקִים לְבָנִים קדמה 200 ג
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קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

קְרֶקְרִים

רָנוֹלָה ְּ ג

ה מָלֵא עּוגִּיוֹת חִטָּ

רִיכִּיוֹת פְּ

רִיכִּיוֹת פְּ

ר ָּ וֹקוֹלָד לְלֹא סֻכ שׁ

ר ָּ וֹקוֹלָד לְלֹא סֻכ שׁ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ּצּוחִים פִּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ

ים רוֹת יְבִֵשׁ פֵּ
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0241

0242

0243

0244

0245
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0247

0248
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0250

0251

0252

0253

0254

0255

0256

0257

0258

0259

0260

0261

0262

0263

לְלֹא וָאקּום

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

וֹקֹו ה שׁ קָפֶה תֵּ

חֹמֶץ

חֹמֶץ

חֹמֶץ

מִיץ לִימוֹן

מִיץ לִימוֹן

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

רוֹטַבִים

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים   תַּ

רָם ְּ עּועִית אֶקְסְטְרָא בובס 400 ג ְשׁ

רָם  ְּ ית 200 ג ִּ  קָפֶה נָמֵס עֵל

רָם  ְּ ְּ 200 ג קָפֶה רֵד מַאג

רָם  ְּ קָפֶה טֶייְסְטֵרְס צוֹיְס 200 ג

רָם  ְּ ית 50 ג ִּ קָפֶה נָמֵס עֵל

רָם  ְּ ְּ 50 ג קָפֶה נָמֵס רֵד מַאג

ית ִּ רָם עֵל ְּ קָפֶה אָרוֹמָה קְלָאסִית 200 ג

ית ִּ רָם עֵל ְּ רָזִילָאִי 200 ג קָפֶה קֶצֶב בְּ

רָם  ְּ רֵסוֹ 125 ג ית אֶסְפְּ ִּ קָפֶה אִינְטֵנְס עֵל

רָם  ְּ וֹקוֹ 1 קִילוֹ ג וֹקוֹ שׁ שׁ

רָם  ְּ ּיוֹת 1 ג ִיסוֹצְקִי 100 שַׂקִּ ה ו תֵּ

ּיוֹת סּום 25 שַׂקִּ ן הַקָּ ַּ ַּעַר הַג ירוֹת הַי ה פֵּ תֵּ

ּיוֹת סּום 25 שַׂקִּ ן הַקָּ ַּ ה קָמוֹמִיל ג תֵּ

ץ, מעולה דַּ רָם בַּ ְּ ּיוֹת 1 ג ה 100 שַׂקִּ תֵּ

חוֹמֶץ סִינְטֵטִי 5 אָחּוז 1 לִיטֶר

חוֹמֶץ סִינְטֵטִי שקוף 5 אָחּוז 1 לִיטֶר

חוֹמֶץ טִבְעִי עָסִיס 1 לִיטֶר

ר 1 לִיטֶר מָּ מִיץ לִימוֹן מְשֻׁ

מִיץ לִימוֹן סָחּוט לִיטֶר

רוֹטֶב טַרְיָאקִי אוֹסֶם 290 מָל 

רַם  ְּ רוֹטֶב צָלִי אוֹסֶם 22 ג

רַם  ְּ טְרִּיוֹת אוֹסֶם 30 ג רוֹטֶב פִּ

ִּים  רוֹטֶב אֶלֶף הָאִי

רוֹטֶב שום

י מָתוֹק אוֹסֶם 600 מָל  רוֹטֶב צִילִּ

רוֹטֶב סוֹיָה קְלָאסִי אוֹסֶם 290 מַל 

י מָתוֹק 600 מָל  רוֹטֶב צִילִּ

רוֹטֶב סוֹיָה קְלָאסִי 600 מַל 

ית חוֹר שַׂקִּ ל ָשׁ לְפֵּ פִּ

ית ל לָבָן שַׂקִּ לְפֵּ פִּ

ית שַׂקִּ י בְּ בִיִשׁ ְּ ּום ג שׁ

ית שַׂקִּ רִיקָה מְתּוקָה בְּ פְּ פַּ

לֵם  צִּפוֹרֶן ָשׁ

ית שַׂקִּ רִיקָה ֲחרִיפָה בְּ פְּ פַּ

ית שַׂקִּ מוֹן בְּ ָּ קִינ

ית שַׂקִּ  מֶלַח לִימוֹן בְּ

ית  שַׂקִּ ָּה בְּ תִי סוֹדָה לְִשׁ

רֹוטַבִים וְתִּבּולִים

ּתַבְלִינִים

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

בְלִינִים  תַּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

י י אֵנְד דִּ בִּ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

ָּה מַטְרֶנ

רוֹת מָחִית פֵּ

רוֹת מָחִית פֵּ

רוֹת מָחִית פֵּ

רוֹת מָחִית פֵּ

סִימִילָאק

סִימִילָאק

סִימִילָאק

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ
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0265
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0280

0281

0282

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0290

0291

0292

0293

0294

0295

0296

0297

0298

0299

0300

0301

ית שַׂקִּ ּמוֹן בְּ כַּ

ית שַׂקִּ ּום בְּ אַבְקַת שׁ

ית שַׂקִּ ורְּכּום בְּ ֻּ  כ

ית שַׂקִּ רִיל עוֹף בְּ ְּ ג

ית שַׂקִּ בְלִין לְפִיצָה בְּ תַּ

ית שַׂקִּ ר בְּ  זַעְתָּ

ית שַׂקִּ נוֹ בְּ ַּ  אֹרְג

ית שַׂקִּ ג בְּ רִיל דָּ ְּ  ג

ית שַׂקִּ רּוס בְּ ָּ חֹר ג ל ָשׁ לְפֵּ פִּ

ית שַׂקִּ  חָוָאג בְּ

ית שַׂקִּ בְלִין עַל הָאֵשׁ בְּ תַּ

בְלִין צילי שטה תַּ

רָם  ְּ י 200 ג י אֵנְד דִּ יְסַת סֹלֶת בִּ דַּ

רָם ְּ י 200 ג י אֵנְד דִּ ּועָל בִּ לֶת שׁ בֹּ יְסַת ִשׁ דַּ

רָם  ְּ י 400 ג י אֵנְד דִּ יְסַת אוֹרֶז בִּ דַּ

רָם  ְּ י 400 ג י אֵנְד דִּ יְסַת סֹלֶת בִּ דַּ

רָם  ְּ י 400 ג י אֵנְד דִּ יְסַת קוֹרְנְפְלוֹר בִּ דַּ

רָם  ְּ י 400 ג י אֵנְד דִּ גָנִים בִּ יְסַת דְּ דַּ

רָם  ְּ ְיסָה קוֹרְנְפְלוֹר 200 ג י ה דַּ ָּ מַטְרֶנ

רָם  ְּ ה אוֹרֶז 200 ג ֶּ ָּה דַייסַל מַטְרֶנ

רָם  ְּ ה סוֹלֶת 200 ג ֶּ ָּה דַייסַל מַטְרֶנ

רָם ְּ גָנִים מְעוֹרָבִים 200 ג ְיסַת דְּ י ה דַּ ָּ מַטְרֶנ

רָם  ְּ ְיסָה וָנִיל 200 ג י ה דַּ ָּ מַטְרֶנ

רָם  ְּ ירוֹת 200 ג ְיסַת סָלַט פֵּ י ה דַּ ָּ מַטְרֶנ

לָב 2 ּיוֹת ָשׁ ָּה טּו גוֹ 5 שַׂקִּ מַטְרֶנ

רָם  ְּ רִין חָלָב יִשְׂרָאֵל 700 ג ְּ ָּה לִמְהַד מַטְרֶנ

רָם ְּ לָב 1 700 ג רִין ָשׁ ְּ רִימְיּום מְהַד ָּה פְּ מַטְרֶנ

רָם ְּ לָב 2 700 ג רִין ָשׁ ְּ רִימְיּום מְהַד ָּה פְּ מַטְרֶנ

רָם ְּ לָב 3 700 ג רִין ָשׁ ְּ רִימְיּום מְהַד ָּה פְּ מַטְרֶנ

רָם  ְּ ָּה צִמְחִית 700 ג מַטְרֶנ

נְצֶנֶת 6 יְחִידוֹת קוֹקְטֵיְל צִּ י טַעֲמָן בְּ ּיבִּ בֵּ

רוֹת נְצֶנֶת 6 יְחִידוֹת פֵּ צִּ י טַעֲמָן בְּ ּיבִּ בֵּ

ּפּוחַ נָנָה תַּ נְצֶנֶת 6 יְחִידוֹת בָּ צִּ רִיטוֹב טַעֲמָן בְּ פְּ

ּפּוחַ נְצֶנֶת 6 יְחִידוֹת תַּ צִּ רִיטוֹב טַעֲמָן בְּ פְּ

לָב 1 רָם ָשׁ ְּ רִין ֲחלָבִי 900 ג ְּ סִימִילָאק לִמְהַד

לָב 2 רָם ָשׁ ְּ רִין ֲחלָבִי 900 ג ְּ סִימִילָאק לִמְהַד

לָב 3 רָם ָשׁ ְּ רִין ֲחלָבִי 900 ג ְּ סִימִילָאק לִמְהַד

ר וָנִיל 10 יְחִידוֹת  ָּ סֻכ

אֹוכֶל לְתִינֹוקֹות

קָפֶה ּתֵה קָקָאֹו

ּול יּשׁ ָּה ּובִּ מּוצָרֵי ֲאפִי



ּדְגָנֵי ּבֹוקֶר
י אָדוֹם חְתִּ פַּ לְוָה מְִשׁ ַשׁ

וֹקוֹ וָנִיל ּדּורֵי שׁ גָנֵי ּבוֹקֶר כַּ דְּ

רָם ְּ ירוֹת 400 ג עוֹת פֵּ גָנֵי ּבוֹקֶר טַבְּ דְּ

רָם ְּ וֹקוֹ 400 ג ּדּורֵי שׁ גָנֵי ּבוֹקֶר כַּ דְּ

רָם  ְּ קוֹרְנְפְלֶקְס 750 ג

רָם  ְּ לְמָה 850 ג קוֹרְנְפְלֶקְס תָּ

רָם  ְּ מִינִּיוֹת 400 ג ל ְשׁ ְּ ְיג י בֵּ

ל קטן  ְּ ְיג י בֵּ

רָם  ְּ ג ֲחטִיפֵי קוֹקְטֵיְל מָלּוחַ 400 ג ג דָּ דַּ

רָם  ְּ ירָס אֹסֶם 50 ג רוֹּפוֹ ֲחטִיף תִּ אַפְּ

רָם  ְּ מִּלּוי קְרֵם נּוגֵט 60 ג ה אֹסֶם בְּ מְבָּ בַּ

רָם  ְּ ה אֹסֶם 60 ג מְבָּ בַּ

מַאֲרָז ירָס אֹסֶם 3 בְּ רוֹּפוֹ ֲחטִיף תִּ אַפְּ

ה קְרֵם נּוגֵט אֹסֶם 4 יְחִידוֹת  מְבָּ בַּ

 

ּבוֹל אְֶשׁ

גָנִים דְּ

גָנִים דְּ

גָנִים דְּ

גָנִים דְּ

לְמָה תֶּ

ל  ְּ יְג בֵּ

ל ְּ יְג בֵּ

ל ְּ יְג בֵּ

ֲחטִיפֵי אֹסֶם

ֲחטִיפֵי אֹסֶם

ֲחטִיפֵי אֹסֶם

ֲחטִיפֵי אֹסֶם

ֲחטִיפֵי אֹסֶם

0340

0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

0350

0351

0352

0353

מוצרי ממתקים וחטיפים---

לֶה ָּ יְג בֵּ

ֲחטִיפִים

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0320

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

מָרִים אַבְקוֹת ּוְשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

ּוטֵי עּוגָה קִשׁ

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

מִּלּוי וְצִּפּוי

ל טִיבְּ יתִי ְשׁ ָּה בֵּ ר אֲפִי פֵּ מְַשׁ

ָּה 10 יְחִידוֹת  אַבְקַת אֲפִי

רָם ְּ ים אִינְסְטֶנְט מָיָה 500 ג מָרִים יְבִֵשׁ ְשׁ

רָם  ְּ ר 100 ג ָּ אַבְקַת סֻכ

רָם ְּ קוֹרְנְפְלוֹר 500 ג

רָם  ְּ י 500 ג ִּ קָקָאוֹ הוֹלַנְד

וֹקוֹ הֲכָנָה עַצְמִית רִּיוֹת לְעּוגָה שׁ ָּ סֻכ

רִּיוֹת לְעּוגָה מְזָרֶה הֲכָנָה עַצְמִית ָּ סֻכ

רָם ְּ ס 300 ג וֹקוֹלָד צִיפְּ  שׁ

רָם   ְּ ס לבן 300 ג וֹקוֹלָד צִיפְּ שׁ

וֹקוֹלָד 700 מַל  סִירוֹּפ שׁ

ל 700 מַל  סִירוֹּפ מַּיפֶּ

רָם  ְּ בָנִים ּפוֹלִיבָה 400 ג ְּ בְד ֻּ מָלִית ד

רָם  ְּ מָלִית אוכמניות ּפוֹלִיבָה 400 ג

רַם  ְּ י 300 ג ת חָלָב מָיָה טַעַם אֲמִתִּ  רִבַּ

ָּה רּום  מְצִית אֲפִי תַּ

מְצִּיוֹת לְאַפִיָה וָנִיל תַּ

רָם ְּ צִמְקַאּו 500 ג

רָם ְּ צִמְקַאּו לָבָן 300 ג

0354

0355

0356

0357

0358

0359

0360

0361

0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368

0369

0370

חֲטִיפֵי אֹסֶם

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

ית ִּ חֲטִיפֵי עֵל

חֲטִיפֵים

חֲטִיפֵים

מַאֲרָז ה מְתּוקָה אֹסֶם 10 בְּ מְבָּ בַּ

ית רביעיה ִּ רָם עֵל ְּ ס טִבְעִי 50 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

ית אֵקְס ִּ רָם עֵל ְּ צִיטוֹס חֲטִיף 60 ג

אפָה ית כַּ ִּ רָם עֵל ְּ צִיטוֹס חֲטִיף 55 ג

נֶת ּובָצָל מֶּ ית ַשׁ ִּ רָם עֵל ְּ ס 50 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

ית אֶקְסְטְרָא ִּ רָם עֵל ְּ ס טִבְעִי 50 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

ית ִּ רָם עֵל ְּ רִיל 50 ג ְּ ס ג ּפּוצִיפְּ תַּ

ית ִּ רָם עֵל ְּ ס מֶקְסִיקָנִי 50 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

רָם  ְּ ּדוֹרִיטּוס נַאֲצּו מֶקְסִיקָנִי 55 ג

רָם  ְּ ּדוֹרִיטּוס טִבְעִי 55 ג

רָם  ְּ ּדוֹרִיטּוס חָרִיף אֵשׁ 55 ג

רָם 12 יְחִידוֹת  ְּ ס טִבְעִי 18 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

רָם  ְּ ּדוֹרִיטּוס חָמּוץ חָרִיף 55 ג

רָם  ְּ ּושׁ חֲטִיף ּבוֹטְנִים 65 ג שׁ

ית ִּ רָם עֵל ְּ ס ּפוֹפָסִ 60 ג ּפּוצִיפְּ תַּ

ּפּוחַ אֲדָמָה 8 יְחִידוֹת מָיָה ן צָאּפ חֲטִיף תַּ תֵּ

ים ִּ חֲטִיף רִינְג

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

מִּלּוי וְצִּפּוי

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

לִי ֶּ ּפּודִינְּג וג

פֶת לְהַקְצָפָה ֶּ קַצ

קוֹקּוס וְשֻּׂומְשּום

קוֹקּוס וְשֻּׂומְשּום

קוֹקּוס וְשֻּׂומְשּום

ּול יּשׁ מּוצָרֵי בִּ

ּול יּשׁ מּוצָרֵי בִּ

ּול יּשׁ מּוצָרֵי בִּ

ּול יּשׁ מּוצָרֵי בִּ

רָם ְּ י 500 ג י אֵנְד דִּ צְּפּוצֵי אוֹרֶז בִּ פִּ

ם לִי ּתּות אֹסֶּ ֶּ ג

ם שׁ אֹסֶּ מֵּ לִי מְִשׁ ֶּ ג

ם טֶל אֹסֶּ לִי פֶּ ֶּ ג

ם לִי אָנָנָס אֹסֶּ ֶּ ג

רָם  ְּ ם 1 קִילוֹ ג ּפּודִינְּג וָנִיל אֹסֶּ

ם ּפּודִינְּג וָנִיל אֹסֶּ

ם וֹקוֹלָד אֹסֶּ ּפּודִינְּג שׁ

רָם  ְּ ּפּודִינְּג וָנִיל מִעולה 85 ג

ם רָם אֹסֶּ ְּ ת חָלָב 84 ג ּפּודִינְּג רִבַּ

לִי ּתּות אִינְסְטַנְט מעולה ֶּ  ג

ְּרָם הכנה עצמית נּובָה 250 ג פֶת צִמְחִית תְּ ֶּ קַצ

דָץ רָם בַּ ְּ קוֹקּוס 100 ג

רָם  ְּ שֻׂמְשּׂום 300 ג

רָם  ְּ י טוֹב 200 ג שֻׂמְשּׂום כִּ

רָם ְּ רּורֵי לֶחֶם 500 ג פֵּ

רָם  ְּ רּורֵי לֶחֶם מֻזְהָבִים 500 ג  פֵּ

רָם  ְּ ה 500 ג ָּ קֶמַח מַצ

רָם  ְּ צָל קֵדְמָה 200 ג בִיבֵי בָּ ְשׁ



י אָדוֹם חְתִּ פַּ לְוָה מְִשׁ ַשׁ

וֹקוֹ וָנִיל ּדּורֵי שׁ גָנֵי ּבוֹקֶר כַּ דְּ

רָם ְּ ירוֹת 400 ג עוֹת פֵּ גָנֵי ּבוֹקֶר טַבְּ דְּ

רָם ְּ וֹקוֹ 400 ג ּדּורֵי שׁ גָנֵי ּבוֹקֶר כַּ דְּ

רָם  ְּ קוֹרְנְפְלֶקְס 750 ג

רָם  ְּ לְמָה 850 ג קוֹרְנְפְלֶקְס תָּ

רָם  ְּ מִינִּיוֹת 400 ג ל ְשׁ ְּ ְיג י בֵּ

ל קטן  ְּ ְיג י בֵּ

רָם  ְּ ג ֲחטִיפֵי קוֹקְטֵיְל מָלּוחַ 400 ג ג דָּ דַּ

רָם  ְּ ירָס אֹסֶם 50 ג רוֹּפוֹ ֲחטִיף תִּ אַפְּ

רָם  ְּ מִּלּוי קְרֵם נּוגֵט 60 ג ה אֹסֶם בְּ מְבָּ בַּ

רָם  ְּ ה אֹסֶם 60 ג מְבָּ בַּ

מַאֲרָז ירָס אֹסֶם 3 בְּ רוֹּפוֹ ֲחטִיף תִּ אַפְּ

ה קְרֵם נּוגֵט אֹסֶם 4 יְחִידוֹת  מְבָּ בַּ
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0423

0424

0425

0426

0427

0428
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רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

 

 

קֶס מַאֲרָז ְשׁ ס פִּ טוֹפִי פָּ

רַם ְּ נְהֶימֶר 800 ג י אוֹפֶּ לִּ ֶּ טוֹפִי XL ג

ר 40 יְחִידוֹת עָלֶה מַקְלוֹת סֻוכָּ

רַם  ְּ ים עָלֶה 80 ג עֲדִָשׁ

רַם  ְּ קָאלָעךְ עָלֶה 25 ג רִּיוֹת פִיְשׁ סֻוכָּ

רַם עֵלִית ְּ ירוֹת 850 ג טוֹפִי פֵּ

רְמִית  לַקְקָנֵי כַּ

ירוֹת  טוֹפִי פֵּ

רְמִית 110 יְחִידוֹת  לַקְקָנֵי ּתּות כַּ

לַקְקָנֵי מוצץ/תרנגול עשיריה

רַם ְּ רִּיוֹת מִינִי רוֹלֵס זָאזָא טַעֲמָן 375 ג סֻוכָּ

רַם  ְּ לַקְקָנֵי זָאזָא טַעֲמָן כְּ 40 יְחִידוֹת 310 ג

רַם ְּ לִי שְׂמֵחוֹת מָיָה 600 ג ֶּ רִּיוֹת ג סֻוכָּ

רַם  ְּ א קֵדְמָה 500 ג טוֹפִי מְמֻולָּ

קֶס  ְשׁ אזָלֵרְס פִּ רִּיוֹת טוֹפִי דָּ סֻוכָּ

רַם  ָּ וֹקוֹלָד 20 ג י שׁ עַדֵָשׁ

רַם ְּ נְהֶימֶר 450 ג י אוֹפֶּ לִּ ֶּ א ג טוֹפִי מְמֻולָּ

רַם  ָּ  גֶלִי 80 ג

ֹוקֹולָדִים שׁ

רִּיֹות ּומַסְטִיק ָּ סֻכ
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0382
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0384

0385
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0388
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0395

0396

0397

0398

0399

0400

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

ֲחטִיפֵים

ֲחטִיפֵים

ֲחטִיפֵים

ֲחטִיפֵים

ֲחטִיפֵים

ֲחטִיפֵים

חַמְצֻצִים

חַמְצֻצִים

חַמְצֻצִים

חַמְצֻצִים

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

לֶבְס

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מַסְטִיקִים

מּוצָרֵי זָאזָא

מּוצָרֵי זָאזָא

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

רִּיוֹת ָּ סֻכ

וֹּפ  ים ֲחטִיף קֶטְשׁ ִּ רִינְג

מַאֲרָז רָם 20 בְּ ְּ ה ּבּולִי 20 ג ָּ מְב בַּ

רָם  ְּ ה ּבּולִי 80 ג ָּ מְב בַּ

רָם  ְּ אגְסִי ֲחטִיף 200 ג בַּ

רָם 20 יְחִידוֹת  ְּ אגְסִי ֲחטִיף 20 ג בַּ

מַקְלוֹנִים ֲחטִיף 20 יְחִידוֹת 

מֵלוֹ וָרוֹד לָבָן  מַרְְשׁ

רַם טַעֲמָן ְּ ּגוֹגְלֵס מַקְלוֹת ֲחמּוצִים 275 ג

טוֹפִי בטעם ֲחלָבִי

גוֹגְלֵס מַקְלוֹת ֲחמּוצוֹת טַעֲמָן קטן

י חָמּוץ לֶבְס לִּ ֶּ ג

רָם לֶבְס ְּ תִיתִים 100 ג מֵלוֹ פְּ מַרְְשׁ

רָם לֶבְס ְּ מֵלוֹ לְבָבוֹת 100 ג מַרְְשׁ

רָם לֶבְס ְּ מֵלוֹ מִינִי 100 ג מַרְְשׁ

רִיּבּועַ מַאֲרַז לבס לִיקְלּוקִים בָּ

רִּיוֹת חמוצות לִיקְלּוקִים 24 יְחִידוֹת  מַאֲרַז ָּ סֻכ

ירֶלָה 24 יְחִידוֹת לֶבְס מֵלוֹ סְפִּ מַרְְשׁ

לִידָה 24 יְחִידוֹת לֶבְס ְּ י חָמּוץ ג לִּ ֶּ ג

קְּבּוק 24 יְחִידוֹת ק גֶל בַּ לִיקְלּוקִים מַמְתָּ

רֵיי  ק סִירוֹּפ סְפְּ רַעֲנָנִית מַמְתָּ

טֶל לִימוֹן ר מַאסְט פֶּ מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

ְּטָה מְגָדִים ר מַאסְט מֶנ מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

בָן ובְדְּ ֻּ ר מַאסְט ד מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

ירְמִינְט ר מַאסְט סְפִּ מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

ירְמִינְט מְגָדִים ר מַאסְט סְפִּ מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

יחַ מָלוֹן ר מַאסְט אֲבַטִּ מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

רַם ְּ ר עֵלִית 28 ג זּוקָה לְלֹא סֻוכָּ מַסְטִיק בָּ

ר מַאסְט קוֹלָה לִימוֹן מַסְטִיק לְלֹא סֻוכָּ

ר רַם לְלֹא סֻוכָּ ְּ זּוקָה צִנְצֶנֶת 66 ג מַסְטִיק בָּ

ְּטָה רַם מֶנ ְּ זּוקָה צִנְצֶנֶת 66 ג מַסְטִיק בָּ

ירְמִינְט רַם סְפִּ ְּ מַסְטִיק מַאסְט צִנְצֶנֶת 66 ג

לָמִינְט בֵּ רַם בְּ ְּ מַסְטִיק מַאסְט צִנְצֶנֶת 66 ג

בָן ובְדְּ ֻּ רַם ד ְּ מַסְטִיק מַאסְט צִנְצֶנֶת 66 ג

יחַ רַם אֲבַטִּ ְּ מַסְטִיק מַאסְט צִנְצֶנֶת 66 ג

ְּרַם וגְלַס טַעֲמָן 504 ג ֻּ ל ג רִּיוֹת סודה עַל מַקֵּ סֻוכָּ

יּות רִּיוֹת זָאזָא טַעֲמָן 42 קְַשׁ סֻוכָּ

ר מָיָה רִּיוֹת לְלֹא סֻוכָּ סֻוכָּ

ּיוֹת קֶס 14 שַׂקִּ ְשׁ רִּיוֹת טוֹפִי אּודְלְס פִּ סֻוכָּ

קֶס  ְשׁ רִּיוֹת עם אַבְקַה 20 יְחִידוֹת פִּ סֻוכָּ
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0364
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0367

0368

0369

0370

0430

0431

0432

0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

0440

0441

0442

0443

0444

0445

0446

0447

0448

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

וֹקוֹלָד חֲטִיפֵי שׁ

לְמָה חֲטִיפֵי תֶּ

לְמָה חֲטִיפֵי תֶּ

לְמָה חֲטִיפֵי תֶּ

ּיוֹת קְלִיק שַׂקִּ

ּיוֹת קְלִיק שַׂקִּ

ּיוֹת קְלִיק שַׂקִּ

ּיוֹת קְלִיק שַׂקִּ

ּיוֹת קְלִיק שַׂקִּ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

מִיקְס חֲטִיפֵי מְגָדִים 

מִיקְס חֲטִיפֵים קרמל גרוס

טַעֲמֵי חֲטִיף מְגָדִים 

אֱגוֹזִי חֲטִיף מְגָדִים 

יף חֲטִיף מְגָדִים  ּכיף כֵּ

יף לבן ֲחטִיף מְגָדִים  ּכיף כֵּ

סֶק זְמַן קְלָאסִי ֲחטִיף מְגָדִים פֶּ

לִילִית ֲחטִיף מְגָדִים ְּ סֶק זְמַן ג פֶּ

קְלִיק נּוגֵט חֲטִיף

קְלִיק חֲטִיף קריספי

רְמִית  6 יְחִידוֹת חלבי עוֹת כַּ וֹקוֹלָד מַטְבְּ שׁ

רְמִית  6 יְחִידוֹת פרווה עוֹת כַּ וֹקוֹלָד מַטְבְּ שׁ

לְמָה 6 יְחִידוֹת  גָנִים קוֹרְנְפְלֶקְס תַּ חֲטִיף דְּ

לְמָה 6 יְחִידוֹת  גָנִים קוֹקוֹמֶן תַּ חֲטִיף דְּ

לְמָה 6 יְחִידוֹת  ּוגִי תַּ גָנִים שׁ חֲטִיף דְּ

רָם ְּ ִיט 65 ג סְקְו קְלִיק בִּ

רָם  ְּ ּדּורִים 65 ג קְלִיק כַּ

רָם  ְּ רִּיוֹת 65 ג קְלִיק כָּ

רָם  ְּ קְלִיק קוֹרְנְפְלֶקְס 65 ג

קְלִיק חּום לָבָן

רְלִינְג    מֶּ עוֹת מָרִיר ְשׁ וֹקוֹלָד4 אֶצְבְּ שׁ
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0450

0451
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0456

0457
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0459

0460

0461
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0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0470

0471
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ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

עוֹת ָּ רְלִינְג 4 אֶצְב מֶּ י ְשׁ ִּ וֹקוֹלָד נוֹסְטַלְג שׁ

עוֹת ָּ רְלִינְג 4 אֶצְב מֶּ וֹקוֹלָד הַרְמוֹנִי ְשׁ שׁ

רָם  ְּ ל 22 ג רְלִינְג 4 ֶשׁ מֶּ וֹקוֹלָד מִינוֹר ְשׁ שׁ

רְלִינְג חָלָב הַרְמוֹנִי מֶּ וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

רָם ְּ רְלִינְג חָלָב רוֹזְמָרִי 100 ג מֶּ וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

רְלִין נּוגֵט צִירִיךְ ֵיצָרִי פֶּ ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

רְלִינְג מֶּ ר ְשׁ וֹקוֹלָד רוֹזְמָרִי מָרִיר לְלֹא סֻוכָּ שׁ

רְלִינְג מֶּ ר ְשׁ וֹקוֹלָד רוֹזְמָרִי חָלָב לְלֹא סֻוכָּ שׁ

רְלִין וְקָפֶה רְלִינְג פֶּ מֶּ וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן לָבָן אֱגוֹזִים ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן מָרִיר אֱגוֹזִים ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן מָרִיר ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן חָלָב ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

בְרֵי אֱגוֹזִים ֵיצָרִי טַעֲמָן ִשׁ ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן ֲחלָבִי 4 יְחִידוֹת  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן מָרִיר 4 יְחִידוֹת  ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ה ֵיצָרִי טַעֲמָן לָבָן מְעֻולֶּ ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

ֵיצָרִי טַעֲמָן חָלָב אֱגוֹזִים ו וֹקוֹלָד ְשׁ שׁ

רָם  ְּ עוֹת קְרֵם חָלָב 96 ג וֹקוֹלָד אֶצְבְּ שׁ

רָם  ְּ רִּיוֹת 96 ג לּוס סֻוכָּ עוֹת פְּ ָּ וֹקוֹלָד אֶצְב שׁ

רָם  ְּ וֹקוֹלָד חָלָב אֶקְסְטְרָא 100 ג שׁ

וֹקוֹלָד חָלָב אֶקְסְטְרָא קְרֵם וָנִיל שׁ

וֹקוֹלָד חָלָב אֶקְסְטְרָא קְרֵם ּתּות שׁ

רָם 3 יְחִידוֹת ְּ לִיל חֲלָבִי 100 ג ָּ וֹקוֹלָד וֶרֶד הַג שׁ

רָם 6 יְחִידוֹת ְּ לִיל מָרִיר 100 ג ָּ וֹקוֹלָד וֶרֶד הַג שׁ

מַאֲרָז וֹקוֹלָד חָלָב מְגָדִים 5 בְּ שׁ

מַאֲרָז רָם 5 בְּ ְּ וֹקוֹלָד מְגָדִים מָרִיר 100 ג שׁ

לּוטֵן ְּ ים לְלֹא ג וֹקוֹלָד מְגָדִים חָלָב עֲדִָשׁ שׁ

רָם ְּ בְרֵי אֱגוֹז 100 ג וֹקוֹלָד מְגָדִים חָלָב ִשׁ שׁ

רָם ְּ א ּתּות 100 ג וֹקוֹלָד מְגָדִים חָלָב מְמֻולָּ שׁ

מַאֲרָז רָם 5 בְּ ְּ רְמִית 85 ג וֹקוֹלָד חָלָב כַּ שׁ

מַאֲרָז רָם 5 בְּ ְּ רְמִית 85 ג וֹקוֹלָד מָרִיר כַּ שׁ

לּוטֵן ְּ רִּיוֹת קוֹפְצוֹת לְלֹא ג וֹקוֹלָד מְגָדִים סֻוכָּ שׁ

רָם  ְּ וֹקוֹלָד מְגָדִים חָלָב לָבָן 100 ג שׁ

רָם  ְּ ִיט מְגָדִים 100 ג יסְקְו וֹקוֹלָד בִּ שׁ

א קְרֵם ּתּות וֹקוֹלָד מְגָדִים חָלָב מְמֻולָּ שׁ

רָם ְּ יצְּפּוצִים 85 ג וֹקוֹלָד קְלִיק פִּ שׁ

רָם ְּ טְנִים מְלּוחִים 85 ג וֹקוֹלָד בָּ שׁ

רָם ְּ צְּפּוצִים 85 ג וֹקוֹלָד קְלִיק חָלָב עִם פִּ  שׁ

רָם ְּ וֹקוֹלָד קְלִיק חָלָב קוֹרְנְפְלֶקְס 85 ג שׁ

רָם ְּ וֹקוֹלָד קְלִיק חָלָב קוֹקוֹס 85 ג שׁ

רָם  ְּ וֹקוֹלָד קְלִיק וָפֵל וֶאֱגוֹזִים 85 ג שׁ

רָם  ְּ רוֹס ֲחלָבִי 100 ג ְּ וֹקוֹלָד ג שׁ

רָם  ְּ רוֹס מָרִיר 45 אָחּוז 100 ג ְּ וֹקוֹלָד ג שׁ

רָם ֲחלָבִי ְּ וֹקוֹלָד נַּפוֹלִיטֶנְס טַעֲמָן 100 ג שׁ

רָם אֱגוֹזִים ְּ וֹקוֹלָד נַּפוֹלִיטֶנְס טַעֲמָן 90 ג שׁ

רָם מָרִיר ְּ וֹקוֹלָד נַּפוֹלִיטֶנְס טַעֲמָן 100 ג שׁ

רָם מִיקְס ְּ וֹקוֹלָד נַּפוֹלִיטֶנְס טַעֲמָן 90 ג שׁ

ית ִּ בַע עֵל רֶבַע לְֶשׁ

לּוק ית ְשׁ ִּ בַע עֵל רֶבַע לְֶשׁ

ית לָבָן ִּ בַע עֵל רֶבַע לְֶשׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָד טבלאות שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ

וֹקוֹלָדִים שׁ
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0494

0495

0496

0497
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רִי קֶה טַעַם פְּ ית 40 יְחִידוֹת מְַשׁ טְרוֹפִּ

קֶה טַעַם עֲנָבִים ית מְַשׁ טְרוֹפִּ

אִיגְלּו כרמית

שלוק שמיניה

אָר סִי קוֹלָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר

קְּבּוקִים אָר סִי קוֹלָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר 6 בַּ

ירָה מַאלְט סְטָאר 1 וָחֵצִי לִיטֶר בִּ

ּפּוזִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר אמְּפ תַּ ַּ ג

ּכוֹלִּיוֹת 1 וָחֵצִי לִיטֶר אמְּפ אְֶשׁ ַּ ג

נָנָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר אמְּפ ּתּות בָּ ַּ ג

ּיוֹת  אִיגְלּו וְשַׂקִּ

ּיוֹת  אִיגְלּו וְשַׂקִּ

ּיוֹת  אִיגְלּו וְשַׂקִּ

ּיוֹת  אִיגְלּו וְשַׂקִּ

אָר סִי

אָר סִי

ירָה בִּ

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

משקאות ויינות---
ְקָאֹות קַּלִים אמְפְּמַשׁ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

אמְפְּ ַּ ג

טֶמְּפֹו

ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

יֵאט ּכוֹלִּיוֹת דָּ אמְּפ אְֶשׁ ַּ ג

אמְּפ מַנְּגוֹ 1 וָחֵצִי לִיטֶר ַּ ג

אמְּפ עֲנָבִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר ַּ ג

אמְּפ צָלּול 1 וָחֵצִי לִיטֶר ַּ ג

אמְּפ אֲפַרְסֵק 1 וָחֵצִי לִיטֶר ַּ ג

ּפּוחִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר אמְּפ תַּ ַּ ג

נַסְטֵי אֲפַרְסֵק 1 וָחֵצִי לִיטֶר

קְּבּוק מֵים 2 לִיטֶר 6 בַּ

נביעות 1 וָחֵצִי לִיטֶר שישיה

נביעות ֲחצִי לִיטֶר 

דִי 2 לִיטֶר ֶּ מֵי עֵין ג
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ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

ִּים מַיִם מִינֵרָלִי

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

מּוגָז עָדִין

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

רִינְג סְפְּ

סוֹדָה

סוֹדָה

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

נביעות אחד וחֲצִי לִיטֶר

ס מּוגָז עָדִין אָנָנָס 1 וָחֵצִי לִיטֶר ֶופְּ ו ְשׁ

ְים מּוגָז עָדִין 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּפּוחַ לַי ס תַּ ֶופְּ ו ְשׁ

ירוֹת יַעַר מּוגָז עָדִין 1 וָחֵצִי לִיטֶר ס פֵּ ֶופְּ ו ְשׁ

ס אֲפַרְסֵק מּוגָז עָדִין 1 וָחֵצִי לִיטֶר ֶופְּ ו ְשׁ

בֵי רִיזְלִינְג מּוגָז 1 וָחֵצִי לִיטֶר ְּ ס עִנ ֶופְּ ו ְשׁ

ּפּוחַ מּוגָז קַל 1 וָחֵצִי לִיטֶר ס תַּ ֶופְּ ו ְשׁ

ה 1 וָחֵצִי לִיטֶר ס לִימוֹנָדָה וְרֻודָּ ֶופְּ ו ְשׁ

ס עֲנָבִים מּוגָז קַל 1 וָחֵצִי לִיטֶר ֶופְּ ו ְשׁ

ְים 1 וָחֵצִי לִיטֶר ס ּתּות לַי ֶופְּ ו ְשׁ

ּפּוז 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִינְג תַּ סְפְּ

רִינְג מַנְּגוֹ 1 וָחֵצִי לִיטֶר סְפְּ

רִינְג אֲפַרְסֵק 1 וָחֵצִי לִיטֶר סְפְּ

קַרְטוֹנִית נָנָה 1 לִיטֶר בְּ רִינְג ּתּות בָּ סְפְּ

קַרְטוֹנִית רִינְג מַנְּגוֹ 1 לִיטֶר בְּ סְפְּ

קַרְטוֹנִית רִינְג אֲפַרְסֵק 1 לִיטֶר בְּ סְפְּ

קַרְטוֹנִית ּפּוזִים 1 לִיטֶר בְּ רִינְג תַּ סְפְּ

קַרְטוֹנִית ּפּוחִים 1 לִיטֶר בְּ רִינְג תַּ סְפְּ

ּפּוחִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִינְג תַּ סְפְּ

יֵאט 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּפּוחִים דָּ רִינְג תַּ סְפְּ

נָנָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִינְג ּתּות בָּ סְפְּ

ּפּוחַ 1 וָחֵצִי לִיטֶר רֶס תַּ ס סַבְּ ָּ רִינְג אַג סְפְּ

ִּים 1 וָחֵצִי לִיטֶר י רוֹת טְרוֹפִּ רִינְג פֵּ סְפְּ

קַרְטוֹנִית יֵאט 1 לִיטֶר בְּ ּפּוחַ דָּ רִינְג תַּ סְפְּ

רִינְג עֲנָבִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר סְפְּ

קַרְטוֹנִית סִים 1 לִיטֶר בְּ ָּ רִינְג אַג סְפְּ

רִינְג אָנָנָס 1 וָחֵצִי לִיטֶר סְפְּ

קַרְטוֹנִית נָנָה 1 לִיטֶר בְּ רִינְג מַנְּגוֹ בָּ סְפְּ

נָנָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִינְג אָנָנָס בָּ סְפְּ

סוֹדָה טֶמְּפוֹ 1 וָחֵצִי לִיטֶר

מַאֲרָז ָּה בְּ י ּיִשּׁ סוֹדָה טֶמְּפוֹ 1 וָחֵצִי לִיטֶר ִשׁ

רִגַת עֲנָבִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ

ּפּוזִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִגַת תַּ פְּ

ּכוֹלִּיּות 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִגַת אְֶשׁ פְּ

יֵאט 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּפּוזִים דָּ רִגַת תַּ פְּ

יֵאט 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּכוֹלִּיּות דָּ רִגַת אְֶשׁ פְּ

נָנָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִגַת ּתּות בָּ פְּ

ּפּוחִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִגַת תַּ פְּ

רִגַת מַנְּגוֹ 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ

סִיפְלוֹרָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר רִגַת אָנָנָס פָּ פְּ

רִגַת פְּ

רִגַת פְּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

סִי פְּ פֶּ

קוֹקָה קוֹלָה

קוֹקָה קוֹלָה

קוֹקָה קוֹלָה

קוֹקָה קוֹלָה

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

ּפּוזִינָה תַּ

רִגַת צָלּול 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ

רִגַת אֲפַרְסֵק 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ

קְּבּוקִים מַאֲרָז 1 וָחֵצִי לִיטֶר סִי קוֹלָה 6 בַּ פְּ פֶּ

סִי קוֹלָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ פֶּ

סֶבֶן אַפְּ 1 וָחֵצִי לִיטֶר

ּפּוזִים 1 וָחֵצִי לִיטֶר ה תַּ ָּ מִירִינְד

יֵאט 1 וָחֵצִי לִיטֶר סֶבֶן אַפְּ דָּ

סִי מַקְס 1 וָחֵצִי לִיטֶר פְּ פֶּ

ָּם לּוס 2 חִנ סִי מַקְס 1 וָחֵצִי לִיטֶר 6 פְּ פְּ פֶּ

מַאֲרָז 1 וָחֵצִי לִיטֶר קְּבּוקִים בְּ סִי מַקְס 6 בַּ פְּ פֶּ

מַאֲרָז קְּבּוקִים בְּ ה 1 וָחֵצִי לִיטֶר 6 בַּ ָּ מִירִינְד

מַאֲרָז קְּבּוקִים בְּ סֶבֶן אַפְּ 1 וָחֵצִי לִיטֶר 6 בַּ

מַאֲרָז קְּבּוקִים בְּ יֵאט 6 בַּ סֶבֶן אַפְּ 1 וָחֵצִי לִיטֶר דָּ

ל 6 יְחִידוֹת קוֹקָה קוֹלָה 2 לִיטֶר מַאֲרָז ֶשׁ

קוֹקָה קוֹלָה זִירוֹ 2 לִיטֶר מַאֲרַז 6 יְחִידוֹת 

קוֹקָה קוֹלָה 2 לִיטֶר 

קוֹקָה קוֹלָה זִירוֹ 2 לִיטֶר 

עֲנָבִינָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר

קֶה קַל ּפּוזִינָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר מְַשׁ תַּ

ּכוֹלִינָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר אְֶשׁ

יֵאט ּכוֹלִינָה דָּ אְֶשׁ

ינָה 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּתּותִּ

יֵאט ּפּוזִינָה דָּ תַּ

ּפּוחַ רַעֲנָן 1 וָחֵצִי לִיטֶר ּפּוזִינָה תַּ תַּ

ּפּוזִינָה מַנְּגוֹ עֲסִיסִי 1 וָחֵצִי לִיטֶר תַּ

סִירֹוּפִים
0586

0587

0588

0589

0590

0591

0592

0593

0594

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

סִירוֹּפ

טֶל ִיטָמִינָצִיק 1 לִיטֶר פֶּ סִירוֹּפ ו

ּפּוחַ עֵץ ִיטָמִינְצִיק 1 לִיטֶר תַּ סִירוֹּפ ו

ִיטָמִינְצִיק 1 לִיטֶר מַנְּגֹו סִירוֹּפ ו

טֶל אַחְדּות 4 לִיטֶר סִירוֹּפ פֶּ

סִירוֹּפ אָנָנָס אַחְדּות 4 לִיטֶר

סִירוֹּפ עֲנָבִים אַחְדּות 4 לִיטֶר

סִירוֹּפ ּתּות שָׂדֶה אַחְדּות 4 לִיטֶר

מֵשׁ אַחְדּות 4 לִיטֶר סִירוֹּפ מְִשׁ

ְים אַחְדּות 4 לִיטֶר סִירוֹּפ לִימוֹן לַי

במוצרי השתיה יתכנו שינויים
בטעמים אם יחסר במלאי



מוצרי קירור וקפואים---

קָאֹות ֲחרִיפִים ֵינֹות ּומְַשׁ י

מּוצָרֵי חָלָב

0595

0596

0597

0598

0599

0600

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

0611

0612

0613

0614

0615

0616

0617

0618

ִן ַי י

ִן ַי י

ִן ַי י

ִן ַי י

ִן ַי י

ִן ַי י

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

ּפּוזִים אַחְדּות 4 לִיטֶר סִירוֹּפ תַּ

ּפּוחִים 1.2 לִיטֶר  סִירוֹּפ תַּ

ּפּוחִים 1.2 לִיטֶר יז תַּ ִּ רְכ תַּ

ּבּורְגִי ּדוֹלֶב יִקְבֵי צִּיוֹן ִן מּוסְקָט הַמְּ ַי י

ִן מֶרְלוֹ ּדוֹלֶב יִקְבֵי צִּיוֹן ַי י

רְנֶה סּובֶנְיוֹן מֶרְלוֹ ּדוֹלֶב ֵּ ִן קַב ַי י

רְּדוֹנֶה לָבָן ּדוֹלֶב יִקְבֵי צִּיוֹן ִן ַשׁ ַי י

ִן מּוסְקָטוֹ אָדוֹם יִקְבֵי צִּיוֹן 750 ַי י

ִן מּוסְקָטוֹ לָבָן יִקְבֵי צִּיוֹן 750 מַל ַי י

רְנֶה סּובֶנְיוֹן ּדוֹלֶב יִקְבֵי צִּיוֹן ֵּ ִן קַב ַי י

ִן ּפוֹרְטסימו יִקְבֵי צִּיוֹן 750 מַל  ַי י

רְמֶל י סִי כַּ ִן פִּ ַי י

ן עֵדֶן 750 מַל יִקְבֵי צִּיוֹן ַּ ִן ג ַי י

ן עֵדֶן ליטר וחצי בקופסא יִקְבֵי צִּיוֹן ַּ ִן ג ַי י

ִן הר מירון ַי י

ִן הר סיני ַי י

ִן דור 2 ַי י

ֵין קַדְמוֹן 750 מַל  י

רְמֶל 750 מָל ֵין מֶרְלוֹ סֶלֶקְטְד יָבֵשׁ כַּ י

רְמֶל מִזְרָחִי ֵין קוֹנְקוֹרְד 750 מַל כַּ י

רְמֶל 120 750 מַל  ֵין כַּ י

ִיד ו רְמֶל קִינְג דָּ ֵין מּוסְקָט מָתוֹק כַּ י

ֵין ישן נושן י

רְמֶל רְנֶה סוֹבִינְיוֹן סֶלֶקְטְד כַּ ֵין קַבַּ י

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

רְמֶל מִזְרָחִי כַּ

מִיץ עֲנָבִים

מִיץ עֲנָבִים

מִיץ עֲנָבִים

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

ִּים קָאוֹת אַלְּכוֹהוֹלִי מְַשׁ

0619

0620

0621

0622

0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

0630

0631

0632

0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

0640

0641

0642

0643

רְמֶל ֵין אֵמֵרַלְּד רִיזְלִינְג סֶלֶקְטְד כַּ י

י סִי 750 מַל רְמֶל מִזְרָחִי פִּ ֵין מֶרְלוֹ כַּ י

רְמֶל י סִי כַּ רְנֶה סוֹבִינְיוֹן פִּ ֵין קַבַּ י

רְמֶל ֵין רוֹזָה חַצִי יָבֵשׁ סֶלֶקְטְד כַּ י

רְמֶל 750 מַל  ֵין מֻסְקְטוֹ סֶלֶקְטְד כַּ י

רְמֶל 750 מָל  אָז כַּ ֵין קְרִינְיָאנוֹ בָּ י

רְמֶל 750 מָל  אָז כַּ ֵין מוֹסְקְטוֹ בְּ י

רְמֶל מנגו 750 מָל  ֵין אָדֹם BUZZ כַּ י

רְמֶל ֵין אָדֹם חַצִי יָבֵשׁ סֶלֶקְטְד כַּ י

י סִי מוגז ֵין מוֹסְקְטוֹ פִּ י

מִיץ עֲנָבִים לָבָן יִקְבֵי צִּיוֹן 1 לִיטֶר

מִיץ עֲנָבִים אָדֹם 1 לִיטֶר

מִיץ עֲנָבִים אדום יִקְבֵי צִּיוֹן 1 לִיטֶר

לִיקֵר ּבוֹסְטוֹן

רַנְד 700 מַל  ְּ לוֹמָט ג יפְּ דִּ

נָנָה לִיקֵר בָּ

י אֲרָזִים יִקְבֵי אַרְזָה 500 מַל  ִּ רֶנְד בְּ

ּפּוזִים 35 אָחּוז 700 מַל  לוֹמָט תַּ יפְּ דִּ

וֹקוֹלָד צִּלוֹ 500 מַל  לִיקֵר שׁ

י לּואִיס 700 מַל  ִּ רֶנְד בְּ

ּפּוזִים 700 מַל י לורד תַּ ִּ רֶנְד בְּ

י לורד 700 מַל ִּ רֶנְד בְּ

נָנָה צִּלוֹ 500 מַל  לִיקֵר בָּ

בָן צִּלוֹ 500 מַל  ְּ ובְד ֻּ לִיקֵר ד

ּפּוז 700 מַל  לוֹמָט תַּ יפְּ דִּ

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינָה מְלּוחָה ְּ ג

בִינוֹת  ְּ ג

בִינוֹת ְּ ג

רָם ְּ נּובָה 250 ג ירֵאּוס תְּ בִינָה חֶרְמוֹן פִּ ְּ ג

רָם ְּ נּובָה 225 ג בִינָה נַּפוֹלְיוֹן טִבְעִי תְּ ְּ ג

רָם ְּ נּובָה זֵיתִים 225 ג בִינָה נַּפוֹלְיוֹן תְּ ְּ ג

מִיר ּום ָשׁ נּובָה שׁ בִינָה נַּפוֹלְיוֹן תְּ ְּ ג

צָל נֶת בָּ מֶּ נּובָה ַשׁ בִינָה נַּפוֹלְיוֹן תְּ ְּ ג

רָם  ְּ ית 200 ג ירֵאּוס צְפַתִּ בִינָה פִּ ְּ ג

דָץ רָם בַּ ְּ ית 240 ג ירֵאּוס צְפַתִּ בִינָה פִּ ְּ ג

רָם טָרָה ְּ בִינָה טּוב טַעַם 5 אָחּוז 250 ג ְּ ג

ים ֵשׁ לָּ כֶת נִיר מְשֻׁ בִינָה מֻתֶּ ְּ ג

רָם טָרָה ְּ בִינָה 5 אָחּוז 250 ג ְּ ג

רָם  ְּ בִינָה לְבָנָה 5 אָחּוז טָרָה 750 ג ְּ ג

0644

0645

0646

0647

0648

0649

0650

0651

0652

0653

0654

נּובָה רָם תְּ ְּ קוֹטֵג 5 אָחּוז 250 ג

נּובָה רָם תְּ ְּ קוֹטֵג 9 אָחּוז 250 ג

רָם טָרָה ְּ קוֹטֵג 5 אָחּוז 250 ג

רָם  ְּ נּובָה 250 ג בִינָה 5 אָחּוז תְּ ְּ ג

דָץ רָם בַּ ְּ נּובָה 850 ג בִינָה 5 אָחּוז תְּ ְּ ג

דָץ זּוג רָם בַּ ְּ נּובָה 850 ג בִינָה 5 אָחּוז תְּ ְּ ג

רָם טָרָה ְּ ה נֹעַם 500 ג ָּ בִינָה צְהֻב ְּ ג

רָם  ְּ ה עמק 600 ג בִינָה צְהֻבָּ ְּ ג

רָם טָרָה ְּ ה מְגֹרֶדֶת 500 ג בִינָה צְהֻבָּ ְּ ג

רּוס נּובָה ּגּושׁ חָלָב פָּ ה תְּ ָּ בִינָה צְהֻב ְּ ג

רָם ְּ חֶמְאָה 100 ג

רָם ְּ חֶמְאָה 200 ג

בִינוֹת   ְּ ג

בִינוֹת  ְּ ג

בִינוֹת  ְּ ג

בִינוֹת  ְּ ג

בִינוֹת  ְּ ג

בִינוֹת ְּ ג

בִינוֹת צְהֻּבוֹת ְּ ג

בִינוֹת צְהֻּבוֹת ְּ ג

בִינוֹת צְהֻּבוֹת ְּ ג

בִינוֹת צְהֻּבוֹת ְּ ג

חֶמְאָה

חֶמְאָה

0655

0656

0657

0658

0659

0660

0661

0662

0663

0664

0665

0666

סִירוֹּפ

יז ִּ רְכ תַּ

יז ִּ רְכ תַּ

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

יִקְבֵי צִּיוֹן

ִן ַי י



0667

0668

0669

0670

0671

0672

0673

0674

0675

0676

0677

0678

0679

0680

0681

0682

0683

0684

0685

0686

0687

0688

0689

0690

0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

0700

0701

0702

0703

0704

0705

0706

קְאוֹתָיו חָלָב ּומְַשׁ

קְאוֹתָיו חָלָב ּומְַשׁ

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

יוֹגּורְט

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

נֶת מֶּ ן ַשׁ ֶּ לֶב

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

ים ִּ מַעֲדַנ

קֶה סוֹיָה מְַשׁ

קֶה סוֹיָה מְַשׁ

קֶה סוֹיָה מְַשׁ

ית שַׂקִּ חָלָב טָרָה 3 אָחּוז 1 לִיטֶר בְּ

קַרְטוֹן 1 לִיטֶר 1 אָחּוז טָרָה חָלָב בְּ

מַאֲרָז ן 8 בְּ ָּ לֶה לָבָן מְעֻד יֹפְּ

מַאֲרָז יוֹ 3 אָחּוז 8 בְּ לֶה לָבָן בִּ יֹפְּ

לּוס 4 אֲפַרְסֵק נּובָה 4 ּתּות פְּ לֶה תְּ יֹפְּ

נּובָה 8 יְחִידוֹת טִבְעִי לֶה לָבָן תְּ יֹפְּ

נּובָה מַאֲרַז תְּ יֵאט 4 בְּ לֶה דָּ יֹפְּ

רָם  ְּ נּובָה 150 ג לֶה ּתּות תְּ יֹפְּ

רָם  ְּ נּובָה 150 ג לֶה אֲפַרְסֵק תְּ יֹפְּ

מַאֲרַז רִילִי ּתּות 125 מַל 8 בְּ פְּ

מַאֲרָז רָם 6 בְּ ְּ נּובָה 200 ג רִילִי טֶבַע תְּ פְּ

נּובָה יל 125 מַל תְּ ִּ ג

נּובָה יל 125 מַל טַעַם ּתּות תְּ ִּ ג

נֶת ֲחמּוצָה 200 מַל טָרָה מֶּ ַשׁ

לָבָן טָרָה 3 אָחּוז 125 מָל 

נּובָה יל 125 מַל טַעַם וָנִיל תְּ ִּ ג

נּובָה יל 200 מַל תְּ ִּ ג

פֶת טָרָה 38 אָחּוז  ֶּ נֶת מְתּוקָה לְקַצ מֶּ ַשׁ

מַאֲרָז ֻו טָרָה 8 בְּ וֹקוֹ מו מַעֲדָן שׁ

מַאֲרָז ֻו טָרָה 8 בְּ מַעֲדָן וניל מו

דָץ רָם בַּ ְּ וֹקוֹלָד 100 ג י שׁ ֵּ קַרְלוֹ 8 מַעֲדַנ

רָם  ְּ דָץ 100 ג י וָנִיל בַּ ֵּ קַרְלוֹ 8 מַעֲדַנ

נּובָה מַעֲדָן סוֹיָה וָנִיל 125 מַל תְּ

פֶת 125 מַל  וֹקוֹלָד עִם קַצֶּ קַרְלוֹ שׁ

רָם ְּ נּובָה 125 ג מַעֲדָן סוֹיָה אֲפַרְסֵק תְּ

רָם ְּ נּובָה 125 ג מַעֲדָן סוֹיָה ּתּות תְּ

רָם ְּ נּובָה 125 ג וֹקוֹלָד תְּ מַעֲדָן סוֹיָה שׁ

נּובָה רוֹת 125 מַל תְּ מַעֲדָן סוֹיָה פֵּ

ר ָּ פֶת טָרָה 123 ג ֶּ וֹקוֹלָד עִם קַצ ֻו שׁ מו

פֶת ֻו טָרָה עִם קַצֶּ מַעֲדָן וָנִיל מו

רָם  ְּ ֻו טָרָה 125 ג וֹקוֹלָד מו מַעֲדָן שׁ

רָם  ְּ ֻו טָרָה 125 ג מַעֲדָן וָנִיל מו

רָם  ְּ ֻו טָרָה 125 ג מַעֲדָן ּתּות מו

רָם  ְּ נּובָה 200 ג רִילִי טֶבַע תְּ פְּ

נּובָה  אוֹמִים ּתּות תְּ  תְּ

פֶת ֶּ וֹקוֹלָד עִם קַצ יולו שׁ

פֶת ֶּ לּונְד עִם קַצ וֹקוֹלָד בְּ יולו שׁ

נּובָה 1 לִיטֶר קָה סוֹיָה וָנִיל תְּ מְַשׁ

נּובָה 1 לִיטֶר ר תְּ קָה סוֹיָה מֻעֲָשׁ מְַשׁ

נּובָה 1 לִיטֶר קָה סוֹיָה מתיקות מֻפחתת תְּ מְַשׁ

ּגְלִידֹות וְאַרְטִיקִים

שַׂר מּוצָרֵי בְּ

0707

0708

0709

0710

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0720

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0730

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0740

0741

0742

0743

קֶה סוֹיָה מְַשׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

וֹקֹו שׁ

שַׂר בְּ

שַׂר בְּ

שַׂר בְּ

שַׂר בְּ

חריין

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

נֶסְטְלֶה

קֶרַח

קֶרַח

קֶרַח

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

לִידוֹת ְּ נֶסְטְלֶה ג

נּובָה 1 לִיטֶר  קֵדִים תְּ קֵה ְשׁ מְַשׁ

דָץ נּובָה בַּ וֹק 1 לִיטֶר תְּ וֹקוֹ שׁ שׁ

נּובָה  אַּיס קָפֶה 1 לִיטֶר תְּ

נּובָה  נָנָה 1 לִיטֶר תְּ וֹקוֹ בָּ שׁ

ית שַׂקִּ וֹקוֹ 200 מַל טָרָה בְּ שׁ

קְּבּוק וֹקוֹ טָרָה 1 לִיטֶר בַּ שׁ

קְּבּוק נָנָה טָרָה 1 לִיטֶר בַּ קֶה בָּ מְַשׁ

קְּבּוק קֶה מוֹקָה טָרָה 1 לִיטֶר בַּ מְַשׁ

קְּבּוק וֹקוֹ אֱגוֹזִים טָרָה 1 לִיטֶר בַּ קֶה שׁ מְַשׁ

פסטרמה כפרית קהילות

סלמי הודו קהילות

פסטרמה זוג קהילות

נקניק בשרי קילו קהילות

החריין המקורי

וֹקֹו טִילוֹן אֶקְסְטְרִים נֶסְטְלֶה עֲנָק שׁ

לְּגוֹן לָּה פְרּוטֶה נֶסְטְלֶה  ַשׁ

לְּגוֹן לָּה פְרּוטֶה ּתּות נֶסְטְלֶה  ַשׁ

עַ ֵּ טִילוֹן אֶקְסְטְרִים נֶסְטְלֶה עֲנָק מַטְב

וֹקוֹ וָנִיל לְּגוֹן קְרַנְץ שׁ ַשׁ

ת נּוגֵט לְּגוֹן קְרַנְץ לִבַּ ַשׁ

רָם  ְּ טִילוֹן אֶקְסְטְרִים נֶסְטְלֶה וָנִיל 70 ג

וֹקוֹ וָנִיל טִילוֹן אֶקְסְטְרִים נֶסְטְלֶה שׁ

רָאּונִי טִילוֹן אֶקְסְטְרִים נֶסְטְלֶה עֲנָק בְּ

ּפּוחַ לְּגוֹן לָּה פְרּוטֶה נֶסְטְלֶה תַּ ַשׁ

וֹקוֹ לָבָן לְּגוֹן קְרַנְץ וָנִיל שׁ ַשׁ

לְּגוֹן קְרַנְץ וָנִיל עּוגִּיוֹת ַשׁ

לְּגוֹן קֶרַח ַשׁ

גלי גל חֲלָבִי

ארטיק שוקו ֲחלָבִי

וֹקוֹ וָנִיל פרווה לִידָה לָּה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר שׁ ְּ ג

וֹקוֹ וָנִיל חלבי לִידָה לָה קְרֶמְרְיָה 1.4 לִיטֶר שׁ ְּ ג

ְּלִידָה לָּה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר רִיבַת חָלָב חֲלָבִי ג

וֹקוֹלָד ֲחלָבִי לִידָה לָּה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר שׁ ְּ ג

לִידָה לָה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר ּתּות ֲחלָבִי ְּ ג

לִידָה לָה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר פִיסְטּוק ֲחלָבִי ְּ  ג

לִידָה לָה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר ּתּות מַנְּגוֹ פרווה ְּ ג

לִידָה לָה קְרֶמְרְיָה 14 לִיטֶר פִיסְטּוק פרווה ְּ ג

ּקְפּואִים



מוצרי חד פעמי והגיינה---
0786

0787

0788

0789

0790

0791

0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

0799

0800

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0813

0814

0815

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

פָפוֹת כְּ

פָפוֹת כְּ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

ּול לְאַפִיָה ּולְבִּשׁ

גֶטִים  ְּ מַנ

גֶטִים  ְּ מַנ

גֶטִים  ְּ מַנ

גֶטִים  ְּ מַנ

גֶטִים  ְּ מַנ

ּיוֹת אִחְסּון שַׂקִּ

ּיוֹת אִחְסּון שַׂקִּ

ּיוֹת אִחְסּון שַׂקִּ

מַזְלְגוֹת 100 יְחִידוֹת  

ּפוֹת 100 יְחִידוֹת  כַּ

ּפיוֹת 100 יְחִידוֹת  כַּ

ּכוֹסוֹת קַרְטוֹן 50 יְחִידוֹת 

ת נַיְלוֹן עָבָה 45 מֶטֶר  מַפַּ

מְיֻחָד קְרִיסְטָלִי 45 מֶטֶר  ת נַיְלוֹן עָבָה בִּ מַפַּ

חוֹל ן כָּ עֲמִי לִפְתָּ חַת חַד פַּ ַּ צַל

ִינִיל רוֹיָאל 100 יְחִידוֹת M טַעֲמָן פָפוֹת ו כְּ

ִינִיל רוֹיָאל 100 יְחִידוֹת L טַעֲמָן פָפוֹת ו כְּ

ָּה 10 יְחִידוֹת  לִי ְּ ּיוֹת לַצ  שַׂקִּ

ים  פִּ ָּה 50 דַּ נְיָר אֲפִי

R31 ינוֹנִית מַאֲרַז בְנִיות בֵּ תַּ

R99 בְנִיות עֲנָק מַאֲרַז תַּ

R 29 ר עַת מַאֲרַז מִסְפַּ ָּה מְרֻבַּ בְנִיות קְטַנ תַּ

ינוֹנִי 20 יְחִידוֹת  בִיעַ מַאַפִינֶס נְיַר בֵּ ְּ ג

בִיעַ מַאַפִינֶס נְיַר גדול 20 יְחִידוֹת  ְּ ג

לִישׁ אָרֹךְ מַאֲרַז ְּ עֲמִי אַנְג בְנִית חַד פַּ תַּ

לִישׁ קָצָר מַאֲרַז ְּ עֲמִי אַנְג בְנִית חַד פַּ תַּ

ה C7 מַאֲרַז ָּ בְנִיות עֲגֻל תַּ

ה C60 מַאֲרַז ָּ בְנִיות עֲגֻל תַּ

R2 בְנִית מלבן מַאֲרַז תַּ

י מַאַפִינֶס 50 יְחִידוֹת אַּלוֹמִנְיוֹם בְנִית אִיִשׁ תַּ

רְחוֹנִי קָטָן 100 יְחִידוֹת גֶטִים פִּ ְּ מַנ

ר 2 100 יְחִידוֹת רְחוֹנִי מִסְפַּ גֶטִים פִּ ְּ מַנ

ר 3 כֶּ 100 יְחִידוֹת רְחוֹנִי מִסְפַּ גֶטִים פִּ ְּ מַנ

ר 4 כֶּ 100 יְחִידוֹת רְחוֹנִי מִסְפַּ גֶטִים פִּ ְּ מַנ

ר 5 כֶּ 100 יְחִידוֹת רְחוֹנִי מִסְפַּ גֶטִים פִּ ְּ מַנ

ּיוֹת נַיְלוֹן קָטָן ּגּופִּיוֹת 100 יְחִידוֹת שַׂקִּ

ּיוֹת אֹכֶל 100 יְחִידוֹת  שַׂקִּ

ּיוֹת הקפאה 100 יְחִידוֹת  שַׂקִּ

0744

0745

0746

0747

0748

0749

0750

צֵקִים  בְּ

צֵקִים  בְּ

צֵקִים  בְּ

צֵקִים  בְּ

גִים דָּ

גִים דָּ

גִים דָּ

רָם ְּ צֵק עָלִים 1 קִילוֹ ג בָּ

רָם  ְּ ּפּוחַ אֲדָמָה 800 ג ּבּורֵקָס תַּ

ימָנִי מַלַאּוּוחַ תֵּ

רָם  ְּ יצָה קְפּואָה מַעֲדַּנוֹת 3 יְחִידוֹת 360 ג פִּ

רָם ְּ ג עֵדֶן 500 ג ּיוֹן רוֹלָדָה ּפוֹלָנִי דַּ קַרְפִּ

רָם ְּ ג עֵדֶן 500 ג רִי דַּ ָּ ּיוֹן רוֹלָדָה הּונְג קַרְפִּ

ְיט פִישׁ רוֹלָדָה  ַי ג ּוו דָּ

דגים

0751

0752

0753

0754

0755

0756

סוֹיָה

סוֹיָה

סוֹיָה

סוֹיָה

ט אַמְנוֹן מּוְשׁ

ג מָּלּוחַ דָּ

ק 1 יחידה נִיצֵל מַן הַּצוֹמֵחַ זוֹגְלוֹבֶּ ְשׁ

ק מֵהַּצוֹמֵחַ 1 יחידה  ָּה זוֹגְלוֹבֶּ נַקְנִיקִי

רָם ְּ ירָס 2 קִילוֹ ג נִיצֵל תִּ ְשׁ

רָם  ְּ ק מֵהַּצוֹמֵחַ 2.5 קִילוֹ ג ָּה זוֹגְלוֹבֶּ נַקְנִיקִי

ט פִילֶה  ג אַמְנוֹן מּוְשׁ דָּ

ג מָּלּוחַ מַטְיָאס 3 יְחִידוֹת דָּ

 

עֲמִי חַד פַּ
0757

0758

0759

0760

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

0770

0771

0772

0773

0774

0775

0776

0777

0778

0779

0780

0781

0782

0783

0784

0785

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

אַּלוֹמִנְיוֹם ונִצְמָד

אַּלוֹמִנְיוֹם ונִצְמָד

אַּלוֹמִנְיוֹם ונִצְמָד

אַּלוֹמִנְיוֹם ונִצְמָד

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אִחְסּון כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

לֵי אֹכֶל רְגִילִים כְּ

קִסְמֵי אָזְנַיִם מֵעֵץ 300 יְחִידוֹת נוֹפָר

יִם מֵעֵץ 300 יְחִידוֹת ַּ נ קִסְמֵי ִשׁ

סֶף צַר 2 יְחִידוֹת  נְיַר כֶּ

נַיְלוֹן נִצְמָד צַר 2 יְחִידוֹת 

סֶף 60.9 אֹרֶךְ 30 סַמ רֹחַב נְיַר כֶּ

נַיְלוֹן נִצְמָד 150 מֶטֶר רֹחַב 30 סַמ 

בִיעַ 500 מַל מַאֲרַז ְּ ג

בִיעַ 250 מַאֲרַז ְּ ג

מֵיכַל 500 מַאֲרַז

בִיעַ 1 קִילוֹ מַאֲרַז ְּ ג

מֵיכַל 1 קִילוֹ מַאֲרַז

מֵיכַל 2 קִילוֹ מַאֲרַז

מֵיכַל 4.5 קִילוֹ מַאֲרַז

מֵיכַל 2.5 קִילוֹ מַאֲרַז

מֵיכַל 3 קִילוֹ מַאֲרַז

עֲמִי 100 יְחִידוֹת  ּכוֹסוֹת חַד פַּ

לִים 80 יְחִידוֹת  ָּה מִתְקַפְּ תִי ים לְִשׁ קִָשׁ

מְיֻחָד זּור 8 יְחִידוֹת עָבֶה בִּ ָּ מַּפוֹת נַיְלוֹן ג

זּור 8 יְחִידוֹת ָּ מַּפוֹת נַיְלוֹן ג

עֲמִי קָטָן 50 יְחִידוֹת ּפוֹלִידוֹר חַת חַד פַּ ַּ צַל

עֲמִי קָטָן 50 יְחִידוֹת  חַת חַד פַּ ַּ צַל

חַת מָרָק 25 יְחִידוֹת  ַּ צַל

עֲמִי 25 יְחִידוֹת ן חַד פַּ חוֹת לִפְתָּ ָּ צַל

עֲמִי 25 יְחִידוֹת אלגנט כחול ן חַד פַּ חוֹת לִפְתָּ ָּ צַל

דוֹל 50 יְחִידוֹת ּפוֹלִידוֹר  ָּ עֲמִי ג חַת חַד פַּ ַּ צַל

דוֹל 50 יְחִידוֹת  ָּ עֲמִי ג חַת חַד פַּ ַּ צַל

ּכוֹסִּיוֹת לִיקֶר 50 יְחִידוֹת 

קַשׁ צִבְעוֹנִי 200 יְחִידוֹת 

עֲמִי 50 יְחִידוֹת  ִן חַד פַּ ַי ּכוֹסִּיוֹת י

    



נְיַר

הִיגְיֵנָה

0816

0817

0818

0819

0820

0821

0822

0823

0824

0825

0826

0827

0828

0829

0830

0831

0832

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

0840

0841

0842

0843

0844

0845

0846

0847

ה פָּ ּיוֹת אְַשׁ שַׂקִּ

ה פָּ ּיוֹת אְַשׁ שַׂקִּ

ה פָּ ּיוֹת אְַשׁ שַׂקִּ

ה פָּ ּיוֹת אְַשׁ שַׂקִּ

ה פָּ ּיוֹת אְַשׁ שַׂקִּ

טִיטּולִים

טִיטּולִים

טִיטּולִים

טִיטּולִים

טִיטּולִים

בוֹת נְיַר ְּ מַג

ּיוֹת נְיַר מַפִּ

ּיוֹת נְיַר מַפִּ

ּיוֹת נְיַר מַפִּ

נְיַר חָתּוךְ

נְיַר חָתּוךְ

נְיַר חָתּוךְ

ִיר מְטַהֲרֵי אֲו

יִם ַּ נ וֹת ִשׁ מִבְרְשׁ

יִם ַּ נ וֹת ִשׁ מִבְרְשׁ

יִם ַּ נ חוֹת ִשׁ מְִשׁ

יִם ַּ נ חוֹת ִשׁ מְִשׁ

יִם ַּ נ חוֹת ִשׁ מְִשׁ

בוֹנִים לַחִים ְּ מַג

בוֹנִים לַחִים ְּ מַג

סַּבוֹנִים

סַּבוֹנִים

סַּבוֹנִים

סַּבוֹנִים

סַּבוֹנִים

סַּבוֹנִים

סַּבוֹן נוֹזְלִי

ּיוֹת תוֹן 50 עַל 70 סַמ 50 שַׂקִּ פָּ אְַשׁ

לּוס יָדִּיוֹת 25 יְחִידוֹת שחור תוֹן 90/75 פְּ פְּ אְַשׁ

לּוס יָדִּיוֹת 40 יְחִידוֹת קרם תוֹן 90/75 פְּ פְּ אְַשׁ

לִיל 75/90 25 יְחִידוֹת  ָּ תוֹן ג פָּ אְַשׁ

תוֹן אֵיכּות 50/70 60 יְחִידוֹת חום פָּ אְַשׁ

ר 3 יסִיטֶר מִסְפַּ ִּ יְב טִיטּולִים בֵּ

ר 4 יסִיטֶר מִסְפַּ ִּ יְב טִיטּולִים בֵּ

לּוס ר 4 פְּ יסִיטֶר מִסְפַּ ִּ יְב טִיטּולִים בֵּ

ר 5 יסִיטֶר מִסְפַּ ִּ יְב טִיטּולִים בֵּ

ר 6  יסִיטֶר מִסְפַּ ִּ יְב טִיטּולִים בֵּ

לִילִים ְּ י 6 ג בוֹת נְיָר סּוִשׁ ְּ מַג

לִילִים ְּ בוֹת נְיָר 6 ג ְּ מַג

הִירִים ּיוֹת 100 יְחִידוֹת צְבָעִים בְּ מַפִּ

ס ּיוֹת 20 יְחִידוֹת מֻדְפָּ מַפִּ

ף נְיַר טוֹאָלֵט חָתּוךְ טָאצ 4 יְחִידוֹת 200 דַּ

נְיַר טוֹאָלֵט 32 יְחִידוֹת 

טישוי שביעיה עדן

ִּק ִיר מֶג מְטַהֵר אֲו

יִם 2 יְחִידוֹת ַּ נ ת ִשׁ מִבְרֶֶשׁ

יִם לִילָדִים ַּ נ ת ִשׁ מִבְרֶֶשׁ

רָם ְּ יִם לִילָדִים 145 ג ַּ נ חַת ִשׁ יטוֹל מְִשׁ ִּ אוֹרְב

ְּטָה 3 יְחִידוֹת  יִם מֶנ ַּ נ חַת ִשׁ יטוֹל מְִשׁ ִּ אוֹרְב

ה 1 לִיטֶר יטוֹל מֵי פֶּ ִּ אוֹרְב

מַאֲרָז י 72 יְחִידוֹת 5 בְּ ּיבִּ בוֹנֵי בֵּ ְּ מַג

בוֹנֵים ְּ ספריי תחליף למַג

חֹר רָם ָשׁ ְּ סַּבוֹן הֲוָאִי 4 יְחִידוֹת 100 ג

חֹל רָם כָּ ְּ סַּבוֹן הֲוָאִי 4 יְחִידוֹת 100 ג

סַּבוֹן 4 יְחִידוֹת פלמוליב

ה 7 לְתִינוֹק 4 יְחִידוֹת  סַּבוֹן נֶקַּ

ה 7 וָרֹד 4 יְחִידוֹת  סַּבוֹן נֶקַּ

אב 4 יְחִידוֹת  סַּבוֹן דַּ

ה 7 ורד ויסמין נֶקָּ

ְ ך ֵּ מְּפוֹ מְרַכ ַשׁ

0848

0849

0850

0851

0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

0860

0861

0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

סַּבוֹן נוֹזְלִי

סַּבוֹן נוֹזְלִי

סַּבוֹן נוֹזְלִי

סַּבוֹן נוֹזְלִי

אוֹדוֹרַנְט דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דֵּ

קְרֵם יָדַיִם

קְרֵם יָדַיִם

קְרֵם יָדַיִם

הֲוָאִי 

הֲוָאִי 

הֲוָאִי 

הֲוָאִי 

ה 7 אַלוורה ותה ירוק נֶקָּ

לַסְטֵר 100 יְחִידוֹת פְּ

ּנּוק 700 מַל  חֲלִיב רֲַחצָה פִּ תַּ

ּנּוק 700 מַל לִילָדִים חֲלִיב רֲַחצָה פִּ תַּ

אוֹדוֹרַנְט ספיד סטיק ג'ל דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דאב סטיק ירוק דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דאב ספריי ירוק דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דאב סטיק כחול דֵּ

אוֹדוֹרַנְט דאב ספריי כחול דֵּ

פֶנְגַל קְרֵם יָדַיִם 3 יְחִידוֹת

וַזָלִין 100 מַל 

וַזָלִין לשפתיים 

מְּפוֹ הֲוָאִי יָרֹק 700 מַל  ַשׁ

מְּפוֹ הֲוָאִי יְלָדִים 700 מָל  ַשׁ

מְּפוֹ הֲוָאִי אָדֹם 700 מַל  ַשׁ

ךְ הֲוָאִי יָרֹק 700 מָל  ֵּ מְרַכ

ינֹוקֹות מּוצָרֵי תִּ

0869

0870

0871

0872

0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

הֲוָאִי 

יף כֵּ

ּנּוק פִּ

ּנּוק פִּ

ּנּוק פִּ

ּנּוק פִּ

ּנּוק פִּ

ּנּוק פִּ

קְּבּוקִים בַּ

חָה לְתִינוֹק מְִשׁ

מוֹצְצִים

מוֹצְצִים

מוֹצְצִים

מוֹצְצִים

ירֵי רֲַחצָה כְִשׁ תַּ

ירֵי רֲַחצָה כְִשׁ תַּ

ךְ הֲוָאִי יְלָדִים 700 מַל  ֵּ מְרַכ

יף 750 מַל " ֲחלִיב רֲַחצָה כֵּ "תַּ

ּנּוק לְשֵׂעָר 700 מַל  ךְ פִּ ֵּ מְרַכ

רָם  ְּ ּנּוק לִילָדִים 700 ג מְּפוֹ פִּ ַשׁ

רָם  ְּ ּנּוק לִילָדִים 700 ג ךְ פִּ ֵּ מְרַכ

ּנּוק לְשֵׂעָר רָגִיל 700 מַל  מְּפוֹ פִּ ַשׁ

ּנּוק לְשֵׂעָר רָגִיל 700 מַל ךְ פִּ ֵּ לּוס מְרַכ מְּפוֹ פְּ ַשׁ

ׂים 700 מַל  ּנּוק לְקַשְׂקִַשּ מְּפוֹ פִּ ַשׁ

ינוֹק 3 יְחִידוֹת קְּבּוק תִּ בַּ

צֵט 100 ין כְּ י סַקִּ יבִּ חָה לְתִינוֹק בֵּ מְִשׁ

x טְמוֹת סִילִיקוֹן 3 יְחִידוֹת פִּ

טְמוֹת סִילִיקוֹן 3 יְחִידוֹת עיגול פִּ

מוֹצֵץ סִילִיקוֹן קָטָן

דוֹל ָּ מוֹצֵץ סִילִיקוֹן ג

טְקֶר אַל סַּבוֹן עָדִין לְתִינוֹק 1 לִיטֶר סוֹפֶּ

מַע לְתִינוֹק 1 לִיטֶר מְּפוֹ אַל דֶּ טְקַר ַשׁ סוֹפֶּ

מוצרי ניקוי וכביסה---
מּוצָרֵי נִּקּוי

0880

0881

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

ּפּולְיוֹקֵס 4 לִיטֶר

נוזל רצפות פיסגה 2 ליטר

0882

0883

0884

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

אקנומיקה פיסגה

ס לִימוֹן ל קֶצֶף נִּקּוי מְרַסֵּ זָאבֶּ

ל 4 לִיטֶר לִימוֹן סַנוֹ זָאבֶּ



וֹנֹות--- שׁ

בִיסָה חֹומְרֵי כְּ

וֹנֹות שׁ

ל סְמִיכָה 4 לִיטֶר סַנוֹ זָאבֶּ

בִיסָה נּופַר 10 יְחִידוֹת שָׂשׂוֹן צִּיוֹן אַטַבֵי כְּ

תָמִים 3 לִיטֶר ל מֵסִיר כְּ ֶּ סַנוֹ אוֹקְסִיגֵן ג

תָמִים 750 מַל ְּ ס לַכ סַנוֹ אוֹקְסִיגֵן מְרַסֵּ

לּוס סַנוֹ פוֹרְטֶה פְּ

נִים קַר סֶנְט מוֹרִיץ 750 מַל  מָּ מֵסִיר שֻׁ

סָנוֹ אַנְטִי קֹאלֶק מֵסִיר אַבְנִית נוזל

ס סָנוֹ אַנְטִי קֹאלֶק מֵסִיר אַבְנִית מְרַסֵּ

י 4 בְּ 1 ּמּוִשׁ סָנוֹ אַנְטִי קֹאלֶק רַב ִשׁ

י ִּ ח יַעֲקֹב ָּ טְב אֶסְטוֹנִישׁ קְרֵם לַמִּ

פנטסטיק 4 ליטר לניקוי כללי

ח 1 לִיטֶר לּוס אֶקְדַּ  סָנוֹקְלִיר נוֹזֵל פְּ

סָנוֹקְלִיר מִּלּוי 750 מַל

לִים 1.38 לִימוֹן פֶיְרִי לְנִּקּוי כֵּ

ארְק נוֹזֵל לְכֵלִים  סְפַּ

 נוֹזֵל לְכֵלִים טאץ

רֵי סָנוֹ רָהִיט סְפְּ

ח ָּ לּוס אֶקְד סָנוֹ רֶסֶס נֶגֶב פְּ

ָּה" "סַנוֹּבוֹן לִתְלִי

ה אֲסָלוֹת 00 1 לִיטֶר סָנֹו מְנַקֶּ

ה אֲסָלוֹת 00 1 לִיטֶר לאמבטיה סָנֹו מְנַקֶּ

בַשׁ ז 960 מַל יַעֲרַת דְּ ָּ ין מְרֻכ דִּ בַּ

חוֹל ז 960 מַל כָּ ָּ ין מְרֻכ דִּ בַּ

ז 960 מַל סגול ָּ ין מְרֻכ דִּ בַּ

ז 960 מַל וורוד ָּ ין מְרֻכ דִּ בַּ

י ּיבִּ ז 960 מַל בֵּ ָּ ין מְרֻכ דִּ בַּ

ז 900 מַל  ָּ בִיסָה מְרֻכ ךְ כְּ ֵּ סוֹד מְרַכ

תִיל צָף עִּגּול 50 יְחִידוֹת  פְּ

ן 50 יְחִידוֹת  תִיל צָף מְתֻמָּ פְּ

תִיל צָף מּוכָן 50 יְחִידוֹת  פְּ

לּוס סְפוֹג  חַת נַעֲלַיִם פְּ מְִשׁ

חֹר נוֹזֵל לְנַעֲלַיִם ָשׁ

לָה ָּ נֵר הַבְד

פַחִית מְנוֹרָה מָה בְּ נֵר נְָשׁ

ּכוֹס מְנוֹרָה בּועִי בְּ מָה ְשׁ נֵר נְָשׁ

ה לְנִּקּוי רִצְפָּ

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

לֹבֶן

נִים מָּ מֵסִיר שֻׁ

נִים מָּ מֵסִיר שֻׁ

מּוצָרֵי נִּקּוי

מּוצָרֵי נִּקּוי

מּוצָרֵי נִּקּוי

מּוצָרֵי נִּקּוי

מּוצָרֵי נִּקּוי

מּוצָרֵי נִּקּוי חַּלוֹנוֹת

מּוצָרֵי נִּקּוי חַּלוֹנוֹת

0885

0886

0887

0888

0889

0890

0891

0892

0893

0894

0895

0896

0897

0898

0899

0900

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0938

0939

0940

0941

0942

0943

0944

0945

0912

0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

0920

0921

0922

0923

0924

0925

0926

0927

0928

0929

0930

0931

0932

0933

0934

0935

0936

0937

0946

0947

0948

0949

0950

0951

0952

0953

0954

בִיסָה כֵי כְּ ְּ מְרַכ

מּוצָרֵי נִּקּוי לְכֵלִים

מּוצָרֵי נִּקּוי לְכֵלִים

מּוצָרֵי נִּקּוי לְכֵלִים

מּוצָרֵי נִּקּוי לְרָהִיטִים

מּוצָרֵי נִּקּוי לְרָהִיטִים

ם  רּותִּ נִּקּוי ֵשׁ

ם  רּותִּ נִּקּוי ֵשׁ

ם  רּותִּ נִּקּוי ֵשׁ

דִין בַּ

דִין בַּ

דִין בַּ

דִין בַּ

דִין בַּ

סוֹד

ּכוֹסִּיוֹת ּופְתִילוֹת

ּכוֹסִּיוֹת ּופְתִילוֹת

ּכוֹסִּיוֹת ּופְתִילוֹת

חוֹת נַעֲלַיִם מְִשׁ

חוֹת נַעֲלַיִם מְִשׁ

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

ֲאבִיזְרֵי נִּקּוי
רָקוֹת מִמְּ

רָקוֹת מִמְּ

רָקוֹת מִמְּ

רָקוֹת מִמְּ

רָקוֹת מִמְּ

מִקְרוֹפַיְבֶר

מִקְרוֹפַיְבֶר

מַגַבִים

פֶן  ֶּ צֶמֶר ג

אֲרִיאֵל 

אֲרִיאֵל 

ָּד י לִכְבִיסָה בַּ

תָמִים ְּ לִכ

מַקְסִימָה

מַקְסִימָה

מַקְסִימָה

סוֹד

סוֹד

סוֹד

סוֹד

סוֹד

סוֹד

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

לִכְבִיסָה וְגִהּוץ

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נֵרוֹת

נִּיוֹת 4 יְחִידוֹת  רִּיוֹת יַפָּ כָּ

ָּס 6 יְחִידוֹת  נַנ

סְקוֹטְשׁ קִרְצּוף 

לָדָה צֶמֶר פְּ

ספוג הפלא

ח 5 יְחִידוֹת מַטְלִית מִקְרוֹפַיְבֶר מִטְבָּ

ה 3 יְחִידוֹת  מַטְלִית מִקְרוֹפַיְבֶר רִצְפָּ

ה סִילִיקוֹן  ב רִצְפָּ ָּ מַג

פֶן  ֶּ צֶמֶר ג

רָם  ְּ אֲרִיאֵל צִבְעוֹנִי 6 קִילוֹ ג

רָם  ְּ בִיסָה לָבָן 6 קִילוֹ ג אֲרִיאֵל אַבְקַת כְּ

יתוֹת ִּ ין טַל ִּ זִיץ מַלְב

בֶס 750 מַל  סַנוֹ קַל רֶסֶס ּוכֶּ

ית ל שַׂקִּ רָם זָאבֶּ ְּ מַקְסִימָה 6 קִילוֹ ג

ית רָם סְנַסְטִיב שַׂקִּ ְּ מַקְסִימָה 6 קִילוֹ ג

ית לָאק שַׂקִּ רָם בְּ ְּ מַקְסִימָה 6 קִילוֹ ג

פרסיל ג'ל 4 ליטר

ן מְרַעֲנֵן ּוָשׁ רָם שׁ ְּ קְט 5 קִילוֹ ג סוֹד קוֹמְפֵּ

רָם  ְּ י 1 וָרֶבַע קִילוֹ ג ּיבִּ קְט בֵּ סוֹד קוֹמְפֵּ

חוֹל רְפֶקְט כָּ ְּרָם פֶּ קְט 1 וָרֶבַע קִילוֹ ג סוֹד קוֹמְפֵּ

רָם סָגֹל ְּ קְט 1 וָרֶבַע קִילוֹ ג סוֹד קוֹמְפֵּ

רָם קוֹלוֹר וָרֹד ְּ קְט 1 וָרֶבַע קִילוֹ ג סוֹד קוֹמְפֵּ

בִיסָה נּופַר 10 יְחִידוֹת שָׂשׂוֹן צִּיוֹן אַטַבֵי כְּ

תָמִים 3 לִיטֶר ל מֵסִיר כְּ ֶּ סַנוֹ אוֹקְסִיגֵן ג

תָמִים 750 מַל ְּ ס לַכ סַנוֹ אוֹקְסִיגֵן מְרַסֵּ

תָמִים 750 מַל ְּ ס לַכ וניש קליה מְרַסֵּ

פַחִית 50 יְחִידוֹת  נֵרוֹת בְּ

טִיחּות 10 חֲבִילוֹת  פְרּורֵי בְּ ַּ ג

ים  ִּ פְרּורִים אֲרֻכ ַּ ג

לְהֶבֶת קְרִיסְטָל ּכוֹסִּיוֹת לְנֵרוֹנִים ַשׁ

לְהֶבֶת בלי רגל ּכוֹסִּיוֹת לְנֵרוֹנִים ַשׁ

לְהֶבֶת עם גומי ּכוֹסִּיוֹת לְנֵרוֹנִים ַשׁ

ּכוֹס עוֹת בְּ מָה 72 ָשׁ נֵר נְָשׁ

עוֹת נְצֶנֶת 48 ָשׁ צִּ מָה בְּ נֵר נְָשׁ

עוֹת 72 יְחִידוֹת  ֵּם 4 ָשׁ נֵרֻנ



0955

0956

0957

0958

0959

0960

0961

נֵרוֹת

נֵרוֹת

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

אֲבִיזְרֵי הִגְיֵנָה

רְסִיסִים תַּ

עוֹת 72 יְחִידוֹת  ֵּם 6 ָשׁ נֵרֻנ

רָגָא עוֹת 72 יְחִידוֹת ְשׁ ֵּם 4 ָשׁ נֵרֻנ

דִים לַהֲנָקָה אוֹלִטָה 30 יְחִידוֹת  פֶּ

וֹת לילי לילה חְּבוֹשׁ תַּ

ית יהודית דִּ בַּ

ת אּולְוֹויז אּולְטְרָא 20 יְחִידוֹת לַיְלָה ֶשׁ חְבֹּ תַּ

סַנוֹ קֵיי 300

0962

0963

0964

0965

0966

0967

0968

רְסִיסִים תַּ

לַסְטֵר פְּ

בלונים

סלוטייפ

מוצרי קורונה

מוצרי קורונה

מוצרי  קורונה

סַנוֹ קֵיי 600

לַסְטֵר 100 יְחִידוֹת פְּ

בלונים 20 יְחִידוֹת

דבק סלוטייפ רחב זוג

מסכה פשוטה

מסכה אן 95

אלכוג'ל לחיטוי

שימו לב!

יישלח מוצר  *במוצרי שתיה וחטיפים באם חסר המוצר המקורי 
חלופי עם שינוי קל בטעם.

*כמו כן, בכל המוצרים באם חסר המוצר המקורי ויש כמות שונה 
(מוגדל או מוקטן), יגיע בכמות שונה.

 
*עקב הזמן הקצר לא הספקנו לציין מחירים וניתן לשמוע בכל עת 
את המחיר ע"י כניסה למערכת בשלוחת המענה האוטומטי ולהקיש 

את קוד המוצר.

 
*בכל דבר שיש סתירה בין הקטלוג לבין המערכת הממוחשבת, 

המערכת קובעת.


