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 תקנון מבצע חודש כחול לבן בשופרסל
 

 הנחה לרכישה הבאה בשופרסל₪  81הטבה בסך 
ומעלה ממגוון המוצרים המשתתפים בחודש כחול לבן ₪  011-בקנייה ב 

 Onlineבסניפי שופרסל או באתר שופרסל 
 

 Onlineבשופרסל תקופת המבצע . 0-80.2.8102: תקופת המבצע .0

 .הינו בתאריכים אלהשמועד אספקתן להזמנות 

מגוון מוצרים שהוגדרו כמוצרי "כחול  :המשתתפים במבצעהמוצרים  .8

לבן" על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ובאחריותה. רשימת המוצרים 

מצורפת לתקנון זה כנספח א'. הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת 

 ללא הודעה מוקדמת.   

 ,שופרסל דיל אקסטרה ,רשתות שופרסל דילחנויות : שופרסלחנויות  .8

. המבצע אינו Onlineאתר שופרסל ושופרסל אקספרס  ,שופרסל שלי

 יש חסד ויש בשכונה.ניו פארם, חל בחנויות אורגניק מרקט, 

 011-: לקוחות אשר במהלך תקופת המבצע, ירכשו בתיאור המבצע .4

בקנייה אחת,  ,ממגוון המוצרים המשתתפים במבצעאו יותר ש"ח 

 .את ההטבהשופרסל יקבלו אחת מחנויות ב

אחת ימוש חד פעמי לקנייה בלמ₪  81: הנחה בסך של ההטבה .5

. לא תקף לרכישת סיגריות, מחנויות שופרסל ממגוון מוצרי החנות

תרופות, גיפט קארד, מוצרי חשמל, משלוחים, תרומות, עיתונים, 

  מבצעי קופה, תשלום חשבונות ומשיכת מזומנים.

אחת מחנויות ב: ההטבה ניתנת למימוש תקופת מימוש ההטבה .6

. מובהר כי בקניות 80.2.8102ועד  8.2.8102שופרסל מתאריך 

 תקופת המימוש היא על פי מועד התשלום.   ONLINEבאתר שופרסל 

 :תנאים נוספים .2

שופרסל, אחת מחנויות המבצע מיועד ללקוחות שיבצעו רכישה ב .א

בהתאם לתקנון זה. תנאי לביצוע רכישות באתר הינו חברות 

הינה חינם ההצטרפות למועדון במועדון לקוחות שופרסל. 

 .ובמקום

 .ההטבה לחברי מועדון בלבד .ב

בגין רכישות מובהר כי ההטבה תינתן ביום העסקים העוקב.  .ג

 העוקב.א' תינתן ההטבה ביום  ,ש"חמישי, שישי ומוצימים ב

 ההטבה הינה אישית לבית אב ואיננה ניתנת להעברה.  .ד

 הטבה אחת לבית אב בכל תקופת המבצע. .ה



ההטבה תוזן ללקוחות הזכאים באופן אוטומטי לכרטיס חבר  .ו

שלאחר חיוב מלא של העוקב המועדון של הלקוח ביום העסקים 

 העסקה בפועל.

 25,111תחלק שופרסל סה"כ במבצע. עד גמר מלאי ההטבות  .ז

 הטבות בכל תקופת המבצע.

ההטבה תמומש כהנחה באופן אוטומטי במלואה בקנייה הבאה,  .ח

 ה. לא ניתן לממש את ההנחה באופן חלקי.כאמור בתקנון ז

 שווי ההטבה באילת מופחת בערך המע"מ. .ט

כפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל ולתקנון אתר שופרסל  .י

Online המופיעים באתר ,www.shufersal.co.il. 

 

 

 

והתעשייה, חודש כחול לבן נעשה בשיתוף עם משרד הכלכלה 

 הסתדרות התעשיינים וההסתדרות החדשה.
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 'נספח א

 שם מוצר יצרן ברקוד

 קמח מצה חמץ גרם 511 130248

 קמח מצה חמץ גרם 811 130606

 גר 511ופל בטעם שוקולד  מנעמים 212173

 גר 411ופל מצופית שוקו  מנעמים 212401

 יח 41גר* 81ופל מצופה  מנעמים 212579

 ויטה411מרק עוף צנצ .  8-ויטה 214115

 כשלפ411מרק עוף צנצ .  8-ויטה 214115

 ויטה בדצ8-חמין א  8-ויטה 218502

 ל טל0חומץ  04-טל 223216

 ל טל כשלפ0חומץ  04-טל 223216

 ליטר טל0ר.לימון משומר  04-טל 223315

 ליטר 0סנו ז'אוול מרסס  סנו 288048

 ליטר 8סנו ז'אוול  סנו 288079

 סנובון כחול שלישייה סנו 292687

 סנו 295367
 8.5סנו מקסימה אבקת כביסה 

 ק"ג

 פג8-פול מצרי א  0-פרי הגליל 303581

 אגודה8-שע .ברוטב א  0-פרי הגליל 303598

 רבנות8-שע .ברוטב א  0-פרי הגליל 303598

 אגודה פג8-חומוס א  0-פרי הגליל 303604

 רבנות פג8-חומוס א  0-פרי הגליל 303604

 פג8-אפונה א  0-פרי הגליל 307015

 פג8-אפונה וגזר א  0-פרי הגליל 307046

 פג רבנות8 -אפונה וגזר א 0-פרי הגליל 307046

 אונק פג08תירס  0-פרי הגליל 307220

 אונק פג רבנות08תירס  0-פרי הגליל 307220

 פג8-תירס א  0-פרי הגליל 307237

 פג רבנות8 -תירס א 0-פרי הגליל 307237

 פג8-רסק ת עץ טבעי א  0-פרי הגליל 307244

 פג8-רסק ת עץ ממותק א  0-פרי הגליל 307251

 פג8-שזיף בסירופ א  0-פרי הגליל 307275

 פג8-שע צהובה א  0-פרי הגליל 307336

 פג8-שע ירוקה א  0-פרי הגליל 307343

 פג211פול  0-פרי הגליל 307800

 פג מחפוד211פול  0-פרי הגליל 307800

 אונק ל מלח פג08תירס  0-פרי הגליל 307985

 אונק ל מלח פג רבנות08תירס  0-פרי הגליל 307985

 טל )פח(BX22ג 011רס.עגב.  04-טל 355009

 טל8.5 -עגב.מרוסקות בזיל. א 04-טל 355382

 8.5-ר.טומטו מקס א 04-טל 355399

 טל8.5 -עגב.מרוסקות בצל א 04-טל 355405

 טל8.5 -עגב.מרוסקות שום א 04-טל 355412

 06-טומטו 355481
טומטו BX22 2 -רוטב עגב. א

 )רבנות(



 06-טומטו 355481
טומטו BX22 2 -עגב. ארוטב 
 רובין

 06-טומטו 355498
טומטו BX28 2 -רוטב עגב. א

 )רבנות(

 06-טומטו 355498
טומטו BX28 2 -רוטב עגב. א

 רובין

 טלBX22 2 -רס.עגב. א 04-טל 355504

 יח(08טל )BX28 2 -רכ.עגב.א 04-טל 355511

 04-טל 355511
טל ) BX28 2 -רכ.עגב.א

 יחידות(84

 טל )רובין(8.5 -עגב.קוביות א 04-טל 355719

 טל8.5 -עגב.מקולפות א 04-טל 355733

 טל רובין8.5 -עגב.מקולפות א 04-טל 355733

 טל )רובין(8.5 -עגב.מרוסקות א 04-טל 355757

 ליטר0מיץ.עגבניות  04-טל 355863

 טל811X2עגב.מרוסקת  04-טל 356631

 טל811X2עגב.מרוסקות שום  04-טל 356648

 טל811X2עגב.מרוסקת בזיל.  04-טל 356662

 811X2ר.עגבניות לבישול  04-טל 356679

 טל881X2רס.עגב.  04-טל 356730

 טל811X2עגב.מגורדות  04-טל 356952

 חזה הודו בדבש שופרסל קג שופרסל 1006337

 חזה הודו ברביקיו שופרסל שופרסל 1006344

 חזה הודו פפריקה שופרסל ק שופרסל 1006351

 פסטרמה איטלקית שופרסל קג שופרסל 1006368

 פסטרמה מקסיקני שופרסל קג שופרסל 1006375

 מ"ל 251שמפו  2נקה  סנו 1136287

 משק יעקבס 1258019
קממברט עיזים בייבי    0852101

 מעדניה-

 גבינת משק יחידות   0852186 משק יעקבס 1258026

 קצ'וטה   0852122 משק יעקבס 1258088

 גאודה טבעי 0852010 משק יעקבס 1258101

 קממברט 0852002 משק יעקבס 1258118

 פקורינו רומנו   0852041 משק יעקבס 1258149

 רוקפור   0852021 משק יעקבס 1258170

 ק"ג 8לבנה עיזים   0852802 משק יעקבס 1258217

 ק"ג 8לבנה בקר    0852884 משק יעקבס 1258224

 אופיר  0852842 משק יעקבס 1258248

 (8מוצרלה במים )ק"ג  0852825 משק יעקבס 1258385

 1.021רוקפור ואקום    0852405 משק יעקבס 1258415

 קשקבל   0852488 משק יעקבס 1258422

 משק יעקבס 1258446
 251יוגורט כבשים .   0852446

 מ"ל

 קממברט אגוזים   0852458 משק יעקבס 1258453

 ק"ג 8ריקוטה   0852504 משק יעקבס 1258514

 גרם 511קרם פרש    0852545 משק יעקבס 1258545



 משק יעקבס 1258576
 1.811גאודה  ואקום   0852526

 גרם

 מנצגו   0852511 משק יעקבס 1258590

 1.021מנצגו ואקום     0852681 משק יעקבס 1258620

 גרם 851.1עז מה    0852662 משק יעקבס 1258668

 משק יעקבס 1258682
 511.1יוגורט עזים     0852628

 מ"ל

 משק יעקבס 1258729
 851.1לבנה עזים    0852281

 גרם

 משק יעקבס 1258798
פטה כבשים   0852212

 ג"ר1.851

 משק יעקבס 1258804
קשקבל ואקום   0852214

 גרם1.02

 משק יעקבס 1258811
כדורי מוצרלה בייבי   0852200

(8) 

 קפרינו  0852248 משק יעקבס 1258842

 עמית מורבייה   0852251 משק יעקבס 1258859

 1.021פקורינו ואקום    0852266 משק יעקבס 1258866

 משק יעקבס 1258958
מוצרלה מגורדת   0852152

 גרם 1.811

 משק יעקבס 1258989
-קממברט בקר בייבי0852121

 מעדניה

 פג211אפונה  0-פרי הגליל 2239185

 פג רבנות211אפונה  0-פרי הגליל 2239185

 פג מחפוד211אפונה  0-פרי הגליל 2239185

 פג רבנות211אפונה וגזר  0-פרי הגליל 2239215

 פג מחפוד211אפונה וגזר  0-פרי הגליל 2239215

 פג211אפונה וגזר  0-פרי הגליל 2239215

 פג211ג .גמדי  0-פרי הגליל 2239277

 פג שארית ישראל211ג. גמדי  0-פרי הגליל 2239277

 פג רבנות211ג.גמדי  0-פרי הגליל 2239277

 פג מחפוד211ג.גמדי  0-פרי הגליל 2239277

 פג211שע צהובה  0-פרי הגליל 2239307

 פג רבנות211שע.צהובה  0-פרי הגליל 2239307

 פג מחפוד211שע צהובה  0-פרי הגליל 2239307

 פג211שע ירוקה  0-פרי הגליל 2239338

 פג מחפוד211שע ירוקה  0-פרי הגליל 2239338

 פג211שע שלמה  0-פרי הגליל 2239369

 פג רבנות211שע.ירוקה שלמה  0-פרי הגליל 2239369

 פג מחפוד211שע שלמה  0-פרי הגליל 2239369

 פג211תירס  0-פרי הגליל 2239420

 פג רבנות211תירס  0-פרי הגליל 2239420

 פג רבנות211כרובית  0-פרי הגליל 2239482

 ויטהBX22 2 -רוטב עגב. א 05-ט. טעם 2435112

 ויטהBX28 2 -רוטב עגב. א 05-ט. טעם 2435129

 ליטר 8רצפות אורנים  קומפלקס כימיקליים 2814221

 פג211לקט כרמל  0-פרי הגליל 3385454

 פג8-במיה ברוטב א  0-פרי הגליל 3385881



 פג8-פלפל חריף א רסק  0-פרי הגליל 3385898

 211תפוחון פרוס  0-פרי הגליל 3385973

 גרם011סלמון מעושן  סלטי שמיר 3648184

 ק"ג שקיל8.5מטיאס הולנדי  סלטי שמיר 3648207

 ק"ג8.5הרינג כבוש עם בצל שקיל  סלטי שמיר 3648214

 ג שקילק"8.5מקרל פרוס בשמן  סלטי שמיר 3648221

 ק"ג8.5מעדן מטיאס הולנדי שקיל  סלטי שמיר 3648269

 ק"ג8סלמונז  סלטי שמיר 3648290

 ק"ג0( 2מקרל מעושן )  סלטי שמיר 3648306

 ק"ג0מקרוסקה מפולפלת  סלטי שמיר 3648368

 ק"ג0בוניטו  סלטי שמיר 3648498

 ק"ג0שפורטים  סלטי שמיר 3648535

 ק"ג(0נילוס פרוס מעדנייה )  סלטי שמיר 3648580

 ק"ג0סלמון אפוי בואקום  סלטי שמיר 3648658

 ק"ג שקיל0.5\ 8.5סלט מטיונז  סלטי שמיר 3648931

 פג8-תירס קל א  0-פרי הגליל 5068058

 פג רבנות8 -תירס קל א 0-פרי הגליל 5068058

 אונק פג08תירס קל  0-פרי הגליל 5068447

 רבנות -אונק פג08תירס קל  0-פרי הגליל 5068447

 יח'(81) 211לקט ירק מעורב  0-פרי הגליל 5068492

 211לקט בורגונדי  0-פרי הגליל 5068553

 פג רבנות211ברוקולי  0-פרי הגליל 5068621

 סנו 5423543
משחת שיניים אורביטול להלבנה 

 גר' 045

 סנו 5423871
גר'  045משחת שיניים אורביטול 

 יח' 8מארז  -

 סנו 5423888
שלישייה  -מ"ל  511כיף אלסבון 

 במארז.

 ליטר 0סנוקליר  סנו 5425646

 סנו 5425998
בייבי כיף אל סבון/ תחליב 

 ליטר 0לתינוקות 

 k 300 + 8סנו  סנו 5426940

 מ"ל 251כיף תחליב רחצה  סנו 5427558

 מ"ל 251כיף שמפו / קונדישנר  סנו 5427565

 ג טל811X2שקשוקה  04-טל 6453594

 מאיר בייגל 8493819
מארז בייגלה שטוחלה במגוון 

 גרם( 61x24טעמים מאיר בייגל )

 לבן 011מפיות טאצ'  שניב 8792264

 סלמי קוניאק שופרסל ק"ג שופרסל 9955217

 סלמי איטלקי שופרסל ק"ג שופרסל 9955231

 חזה הודו דבש נתח שלם שופ שופרסל 9955255

 חזה הודו ברביקיו נתח שלם שופרסל 9955262

 פסטרמה בדבש שופרסל קג שופרסל 9955293

 כתף בקר שופרסל לקג שופרסל 9955705

 ג41יח/PLAY 4/18פ"ז  נצרת -ממתקים  72909768

 גרם 45חטיף  82אגוזי  נצרת -ממתקים  72917329

 גר' 41חטיף  82טעמי  נצרת -ממתקים  72917367



 גר'85חטיף/84מקופלת/ נצרת -ממתקים  72917589

 גרם 45חטיף  82אגוזי מגדים  נצרת -ממתקים  72917688

 ג45חטיף/84פ"ז חלב/ נצרת -ממתקים  72917893

 גר' 41חטיף  82טעמי מגדים  נצרת -ממתקים  72918104

 גר'82חטיף/88טוויסט/ נצרת -ממתקים  72918388

 מילקי בטעם וניל מחלבה 72940754

 מילקי בטעם שוקולד מחלבה 72940761

 מילקי אקסטרה קצפת מחלבה 72940952

 גרם 851כרוב אדום  אחלה 72940976

 851חומוס אחלה  אחלה 72940983

 מיני מילקי בטעם שוקולד מחלבה 72941041

 מל בדצ811 05%שמנית  תנובה 72961209

 מל  בדצ811 4.5%אשל  תנובה 72961216

 מל בדצ811 8%גיל  תנובה 72961223

 תנובה 72963104
 011חמאה מפוסטרת חבילה 

 גרם

 תנובה 72963128
 011חמאה מפוסטרת חבילה 

 בדצ

 מל811 05%שמנת  תנובה 72963746

 תנובה 72963753
 82%שמנת אורגינל של פעם 

 מל811

 מילקי קל בטעם שוקולד מחלבה 72982457

 מילקי הפוך מחלבה 72983225

 גר45חט./84פ"ז קלסיק מגדים/ נצרת -ממתקים  72991008

 גר'58יח/02גרם/ 58פ"ז ביג בייט  נצרת -ממתקים  72992357

 דני שוקולד מחלבה 72993637

 מעדן שוקולד יעודי מחלבה 72993637

 פ"ז רול חלב אגוזים נצרת -ממתקים  72993767

 פסק זמן רול לבן נצרת -ממתקים  72993781

 נצרת -ממתקים  72994221
פסק זמן גלילית אגוזים מגדים 

 ג41

 גר 25קליק כדורים חלב  קליק 13495113513

 גר 25קליק קורנפלקס  קליק 13495113520

 גר 25קליק חום לבן  קליק 13495113537

 גרם 811 96086000546
עוגיות גרנולה אורגניות מקמח 

 כוסמין

 פתי בר אורגני גרם 411 96086000553

 קרקר חמישה דגנים אורגני 200 96086000560

 קרקר כוסמין אורגני גרם 96086000577

 קרקר שיפון אורגני 200 96086000584

 פתי בר אורגני גרם 811 96086000607

 ביסקוויט לתינוקות –ביס ביס  גרם 021 96086000621

 קרקר כוסמין מלא ושומשום גרם 811 96086000966

 גרם 811 96086001512
עוגיות קלות אביבה ללא סוכר 

 בטעם לימון

 גרם 811 96086001529
עוגיות קלות אביבה ללא סוכר 

 בטעם קפוצ'ינו



96086001536 200 
עוגיות קלות אביבה ללא סוכר 

 בטעם וניל

 גרם 811אופנהיימר צמקאו מריר  משווק ע"י סידס 195480030088

 מ"ל 411שמפו אל דמע  שמונה בייבי -או  611745282172

 מ"ל 411סבון רחצה  שמונה בייבי -או  611745282189

 מל 411שמן אמבט  שמונה בייבי -או  611745282196

 ערכת מתנה: סבון שמפו שמן מוס שמונה בייבי -או  611745282202

 שמונה בייבי -או  611745282257
ערכת מתנה: סבון שמפו מוס 

 תחליב

 שמונה בייבי -או  611745284770
ערכת מתנה: סבון שמפו תחליב 

 תפרחת

 86%רוקפור )גליל( חריץ  תנובה 729000047034

 1%טל העמק חריץ במשקל  תנובה 729000051956

 ק"ג )קרטון( 0מלח הארץ ים יבש  מלח הארץ 729000052311

 מלח הארץ 729000052312
 851מלח הארץ מלח הים האדום 

 גרם

 מלח הארץ 729000052322
מלח הים האדום  -מלח הארץ 

 גרם 511

 מלח הארץ 729000052351
 851מלח הארץ מופחת נתרן 

 גרם

 מלח הארץ 729000052352
מלח הים האדום  -מלח הארץ 

 גרם 851מועשר ביוד 

 מלח הארץ 729000052380
ק"ג מלח  0צנצנת  -מלח הארץ 

 עדין

 מלח הארץ 729000052381
ק"ג מלח  0צנצנת  -מלח הארץ 

 גס

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 729000270368

 ק"ג 0מלח שולחן מעולה "סלית"  מלח הארץ 729000406301

 ק"ג 8מלח קריסטל למדיח כלים  מלח הארץ 729000406309

 ק"ג 0מלח מטבח  מלח הארץ 729000406311

 ק"ג 0מלח מטבח "גביש"  מלח הארץ 729000406321

 מטחנה מלח ים ותבלינים לגריל מלח הארץ 729000406406

 מלח הארץ 729000406407
מטחנה מלח ים ותבלינים בניחוח 

 איטלקי

 מלח הארץ 729000406408
מלח גולמי  -מטחנה מלח ים טבעי

 ללא עיבוד.

 מטחנה מלח ים ועשבי תיבול מלח הארץ 729000406410

 מלח הארץ 729000460317
מלח הים האדום  -מלח הארץ 

 גרם גס 511

 ס"מ 81מברשת שטיפת מכוניות  המברשת רוחמה 729000698642

 ליטר עם מכסה 01דלי צבעוני  המברשת רוחמה 787068101237

 גרם 811 960860015432
עוגיות קלות אביבה ללא סוכר 

 מקמח מלא

 מטאטא קרצוף שרובר מאי המברשת רוחמה 4043400502916

 מטאטא קרצוף שרובר מאי המברשת רוחמה 4043400502916

 מטאטא מאי גוף פלסטיק המברשת רוחמה 4043400531909

 מטאטא מאי גוף פלסטיק המברשת רוחמה 4043400531909

 גרם צנצנת 211צ'ילי גרוס  ק"ג 0תבלינים  7290000005059



 מ"ל 251דומיין אדום  פרמייר 7290000023748

 8101מ"ל  251דומיין לבן  פרמייר 7290000023755

 קלאסיק ארגמן קלאסיק 7290000023779

 מ"ל 511רזרב אמרלד ריזלינג  רזרב 7290000023786

 קלאסיק קברנה סוביניון קלאסיק 7290000023809

 קלאסיק אמרלד ריזלינג קלאסיק 7290000023816

 קלאסיק סוביניון בלאן קלאסיק 7290000023823

 קלאסיק שיראז רוזה קלאסיק 7290000023830

 קלאסיק שרדונה קלאסיק 7290000023847

 מ"ל 022קלאסיק קברנה סובניון  קלאסיק 7290000023915

 מ"ל 251קלאסיק פטיט סירה  קלאסיק 7290000023953

 מ"ל 251קלאסיק שיראז   קלאסיק 7290000023960

 קלאסיק מרלו קלאסיק 7290000023977

 קלאסיק פינוטאז קלאסיק 7290000023984

 מ"ל 511רזרב קברנה סוביניון  רזרב 7290000024172

 מ"ל 251רזרב קברנה סוביניון  ספיישל רזרב 7290000024202

 רזרב 7290000024219
מ"ל  251רזרב אמרלד ריזילינג 

8101 

 ספיישל רזרב 7290000024226
 08מ"ל  251רזרב סובניון בלאן 

 יח

 יח 08מ"ל  251רזרב שיראז  רזרב 7290000024233

 יח 08מ"ל  251רזרב שרדונה  רזרב 7290000024240

 8101מ"ל  251רזרב מרלו  ספיישל רזרב 7290000024264

 "למ 251רזרב פינוטאז'  ספיישל רזרב 7290000024288

 8112מ"ל  251סופרייר מרלו  סופרייר 7290000024318

 סופרייר 7290000024325
מ"ל  251סופרייר קברנה סוביניון 

8112 

 8112מ"ל  251סופרייר פינוטאז'  סופרייר 7290000024394

 מ"ל 251פרי הגפן מיץ ענבים  תירוש של סגל 7290000024431

 מ"ל 825גליה מתוק  יין מתוק של סגל 7290000024448

 מ"ל 022גליה מתוק  יין מתוק של סגל 7290000024455

 מ"ל 251אסמבלאז' ריחן לבן  אסמבלאז' 7290000024516

 ליטר 0תירוש של סגל  תירוש של סגל 7290000024523

 מ"ל 251גליה מתוק  יין מתוק של סגל 7290000024530

 8112מ"ל  251אסמבלאז' ריחן  אסמבלאז' 7290000024554

 8112מ"ל  251אסמבלאז' איתן  אסמבלאז' 7290000024561

 8101מ"ל  251אסמבלאז' צפית  אסמבלאז' 7290000024578

 מ"ל 251סופרייר פטי  ורדו  סופרייר 7290000024837

 אלטיטיוד 7290000024844
+ קברנה סוביניון 525אלטיטיוד 

8100 

 8108 251ספיישל רזרב מרסלאן  ספיישל רזרב 7290000024851

 פרמייר 7290000025056
 251דומיין תבור קברנה סוביניון 

 8101מ"ל 

 8101מ"ל  251דומיין לטרון מרלו  פרמייר 7290000025063

 אלטיטיוד 7290000025131
מ"ל  251 408אלטיטיוד קברנה 

8112 



 אלטיטיוד 7290000025148
מ"ל  251 - 281אלטיטיוד קברנה 

8112 

 אלטיטיוד 7290000025155
מ"ל  251 -684אלטיטיוד קברנה 

8112 

 מ"ל 251 - 200אלטיטיוד מרלו  אלטיטיוד 7290000025193

 84%קממבר עין גדי חפיסה  תנובה 7290000040301

 גרם 085  84%ברי עדי חפיסה  תנובה 7290000040318

 8%ליטר  0חלב טרי דל לקטוז  תנובה 7290000040974

 תנובה 7290000041445
 5%גר 851קוטג תנובה גביע 

 בדצ

 תנובה 7290000041452
 1%גר  851קוטג תנובה גביע 

 בדצ

 יטבתה 7290000041858
מועשרת  05%שמנת חמוצה 

 מהדרין

 מהדרין -שומן 4.5%לבן  יטבתה 7290000041865

 מהדרין -שומן 8%לבן  יטבתה 7290000041872

 %8ליטר 0חלב תנובה טרי שקית  תנובה 7290000042008

 תנובה 7290000042015
ליטר  0חלב תנובה טרי שקית 

 בדצ 8%

 תנובה 7290000042022
קרטון  0%משקה חלב בטעם וניל 

 ליטר 0

 %0ל  8חלב תנובה טרי כד  תנובה 7290000042176

 %8ל  8חלב תנובה טרי כד  תנובה 7290000042244

 מועשר 8%חלב שקית מהדרין  יטבתה 7290000042404

 קרטון 8%ל.  0חלב  יטבתה 7290000042411

 תנובה 7290000042435
ל 0חלב תנובה טרי קרט+ פקק 

%0 

 תנובה 7290000042442
ל 0חלב תנובה טרי קרט+פקק 

%8 

 תנובה 7290000042466
 0קרטון  %0משקה חלב מעושר 

 ליטר

 %8ל 0חלב עמיד קרטון  תנובה 7290000042503

 תנובה 7290000042541
ל'  0חלב עמיד קרטון דל שומן 

%0 

 %8מל   851חלב עמיד קרטון  תנובה 7290000042640

 תנובה 7290000042671
ל בהכשר  0קרטון  %8חלב עמיד 

 בדצ

 יטבתה 7290000042961
מ"ל  511מוקה יטבתה קרטון 

 מהדרין

 גר 811חמאה מפוסטרת חבילה  תנובה 7290000043111

 תנובה 7290000043814
מל  851 82%שמנת להקצפה 
 עמיד השף הלבן

 %0.5ליטר  0רוויון קרטון  תנובה 7290000043890

 4%ליטר   0.5יוגורט תנובה כד  תנובה 7290000043944

 טנא %86 811ניר משולשים  תנובה 7290000045399

 תנובה 7290000045580
גרם  841נעמה חורש משולשים 

85% 

 4%ליטר  8יוגורט תנובה כד  תנובה 7290000045771



 88%פרומעז גבינת עזים גליל   תנובה 7290000045917

 %88גלבוע חריץ במשקל  תנובה 7290000046020

 %88גרם  811גלבוע פרוס  תנובה 7290000046327

 81%מוצרלה חריץ מהדרין  תנובה 7290000046549

 88%פרמזן גבע חריץ  תנובה 7290000046563

 82%קצקבל )גלעד( חריץ  תנובה 7290000047027

 תנובה 7290000047546
גרם  511 5%כנען גבינה לבנה  

 ללא מלח

 גרם בדצ 851 5%גבינה לבנה  תנובה 7290000047621

 גרם בדצ 851 1%גבינה לבנה  תנובה 7290000047942

 תנובה 7290000048185
גרם  851 5%גבינה לבנה 

 מהדרין

 תנובה 7290000048192
גרם  851 1%גבינה לבנה 

 מהדרין

 %5קג  8קוטג תנובה שקית  תנובה 7290000048277

 תנובה 7290000048307
 851עם זתים  5%קוטג תנובה 

 גרם

 %06גר  851פיראוס חמד שקית  תנובה 7290000048413

 %5גר  811פיראוס צפתית גביע  תנובה 7290000048437

 %06קג  0חמד שקית  תנובה 7290000048444

 %06גר  851חרמון שקית  תנובה 7290000048451

 תנובה 7290000049458
גביע  06%פיראוס פטה עזים 

 גרם 851

 %82קג  8עמק פרוס  תנובה 7290000049854

 %88קג  8גלבוע פרוס  תנובה 7290000049861

 תנובה 7290000050270
שומן  5%פיראוס צפתית עיזים 

 גרם811גביע 

 גרם 085גביע  5%גבינה לבנה  תנובה 7290000050300

 גרם בדצ 251 5%גבינה לבנה  תנובה 7290000050966

 תנובה 7290000051352
ליטר 0חלב מלא בטעם של פעם 

 שומן8.4%לפחות 

 תנובה 7290000052298
ליטר  0משקה מוקה תנובה 

 בקבוק

 05%גרם  811עמק לייט פרוס  תנובה 7290000052311

 תנובה 7290000052663
 851*8מאגדת גבינה לבנה 

 מהדרין5%גרם

 תנובה 7290000052717
 851 5%קוטג עם שום שמיר 

 גרם

 במשקל 05%עמק חריץ  תנובה 7290000053127

* תנובה 7290000053219 שומן 88%חריץ טל העמק   

 תנובה 7290000053998
מאגדת יופלה טבעי לבן  

 גרם בדצ051*2

 תנובה 7290000054995
פיראוס יוגורט עיזים טבעי שתיה 

 מ511קרטון 

 תנובה 7290000055015
 851 5%פיראוס פטה כבשים 

 גרם

 תנובה 7290000055206
בטעם בצל  5%גבינה לבנה 

 גרם 851מטוגן 



* תנובה 7290000055350 82%חריץ עמק   

7290000055565 
 אסם

 2נסט.שוקו.בננ.בדצ מאח
 ג. קדמ65*5ג+55*5

 תנובה 7290000055756
 251*8 5%מאגדת גבינה תנובה 

 גרם בדצ

 תנובה 7290000055893
חמאה משמנת מפוסטרת 

 גרם כ.מהדרין811

 תנובה 7290000056272
עם זיתים ירוקים  5%גבינה לבנה 

 גרם 851

 תנובה 7290000056753
גר פרוס בדצ 811 82%עמק 

 בקופסא

 תנובה 7290000056760
גר פרוס בדצ 411 82%עמק 

 בקופסא

 תנובה 7290000056777
גרם  811עמק לייט בדצ פרוס 

1% 

 תנובה 7290000056784
 5%פיראוס פטה כבשים 

 למעדניה

 תנובה 7290000056845
הומוגני  8%ליטר  0.5חלב טרי 

 קרטון

 תנובה 7290000056906
ג יופלה לבן טבעי 051*2מאג 

 ש 0.5%

 תנובה 7290000056968
מל  511להקצפה  82%שמנת 

 עמיד השף הלבן

 82%גרם  811עמק פרוס דק דק  תנובה 7290000057088

 תנובה 7290000057118
גרם 411עמק פרוס סמי מעדנייה 

82% 

 בדצ 82%גבינת עמק חריץ  תנובה 7290000057453

 תנובה 7290000057477
הומוגני   8%ליטר  0.5חלב טרי 

 בדצ

 ליטר בדצ 0שוקו תנובה  תנובה 7290000057934

 תנובה 7290000058047
מל 511 82%שמנת להקצפה 

 מהדריןעמידהשף הלבן

 תנובה 7290000058283
 841 5%גבינת עיזים למריחה 

 גרם פיראוס

 גרם21*82נסטלה קוקילידה  אסם 7290000058580

 תנובה 7290000058863
גר  811דליקטס  1%צפתית 
 פיראוס

 גרם 085 8%גיל בטעם תות  תנובה 7290000058979

7290000060071 
 אסם

אסם חטיפי פריכונים טבעי 
 גרם21*08

7290000060088 
 אסם

אסם בייגלה מקלות מלוחים 
 גרם411*08

7290000060156 
 אסם

אסם אטריות ביצים דקות 
 גרם811*08

 גרם411*08אסם אטריות דקות  אסם 7290000060163

7290000060200 
 אסם

אסם פתיתים אפויים קוסקוס 
 גרם511*08



7290000060385 
 אסם

אסם אינסטנט פודינג וניל 
 גרם881*1

7290000060408 
 אסם

אסם פתיתים אפויים טבעות 
 גרם511*08

 גרם861*1אסם ג'לי תות מאח. אסם 7290000060446

7290000060576 
 אסם

פתיתים אפויים כוכבים  אסם
 גרם511*08

7290000060811 
 אסם

אקסטרים ענק מטבע שוקולד 
 גרם081*02

7290000060903 
 אסם

אסם פתיתים אפויים אורז 
 גרם511*08

7290000060958 
 אסם

אסם אטריות בינוניות 
 גרם411*08

 גרם411*08אסם אטריות רחבות  אסם 7290000060965

 גרם851*08אסם קרקר בצל  אסם 7290000061061

 מל811*1אסם רוטב צ'ילי מתוק  אסם 7290000061085

 מל811*1אסם רוטב טריאקי  אסם 7290000061108

7290000061214 
 אסם

אסם פתיתים קוסקוס עם בצל 
 גרם511*08

7290000061245 
 אסם

עוגיות שוקוצ'יפס ממולאות אסם 
 גרם881*08

7290000061283 
 אסם

אסם שקדי מרק רכיבים 
 85%גרם קדמ511*08טבע.

7290000061450 
 אסם

צבעים  8אסם פתיתים קוסקוס 
 גרם511*08

 קג0*6אסם פודינג אינסטנט וניל  אסם 7290000062129

 גרם41*81שמנת בצל דובונים  אסם 7290000062242

 גרם181*4לחמית שיפון  אסם 7290000062709

 12קג.חדש0*4לחמית ללא גלוטן  אסם 7290000063027

7290000063096 
 אסם

 6אסם קטשופ מארז אחיד 
 גרם251*8

7290000063102 
 אסם

אסם קמח עוגה תופח מאליו 
 גרם851*81

7290000063133 
 אסם

אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 
 גרם011*84

7290000063140 
 אסם

אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 
 גרם411*08

7290000063157 
 אסם

אסם קמח עוגה תופח מאליו 
 קג0*01

 ליטר8*6ויטמינצ'יק ענבים  אסם 7290000063294

 ליטר8*6ויטמנצ'יק פטל  אסם 7290000063300

7290000064321 
 אסם

אסם מג'דרה אורז ועדשים 
 גרם045*2

7290000064499 
 אסם

אסם קוסקוס עם ירקות 
 גרם041*2

7290000064505 
 אסם

אסם פתיתים אפויים עם ירקות 
 גרם081*2

 גרם851*08אסם קוסקוס אמיתי  אסם 7290000064758



7290000064871 
 אסם

פירה תפוא.ובצל מנה חמה 
 גרם56*08

7290000065090 
 אסם

אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 
 גרם411*08

7290000065335 
 אסם

מנה חמה פירה וירקות 
 גרם55*08

7290000065540 
 אסם

מנה חמה פסטה מוקרמת בדץ 
 גרם55*08

7290000065557 
 אסם

קוסקוס וירקות בדצ מנה חמה 
 גרם24*08

 מל811*1אסם רוטב לסלט קיסר  אסם 7290000065663

 ליטר0*08ויטמינצ'יק פטל  אסם 7290000065717

 ליטר0*08ויטמינצ'יק לימון  אסם 7290000065724

 ליטר0*08ויטמינצ'יק אננס  אסם 7290000065748

7290000065977 
 אסם

אסם חטיפי פריכונים תירס 
 גרם21*08שומשום 

 חדש-גרם21*84ביסלי פלאפל  אסם 7290000066134

 גרם21*42ביסלי גריל  אסם 7290000066141

 גרם62*84ביסלי בצל  אסם 7290000066158

 גרם62*42ביסלי ברביקיו  אסם 7290000066165

 גרם21*84ביסלי פיצה  אסם 7290000066172

 גרם811*85ביסלי פלאפל  אסם 7290000066189

 גרם811*85ביסלי גריל  אסם 7290000066196

7290000066196 
 אסם

גרם 841*80ביסלי גריל 
 81%קדמ.

 גרם011*85ביסלי בצל  אסם 7290000066202

7290000066202 
 אסם

גרם 881*80בצל ביסלי 
 81%קדמ.

 גרם011*85ביסלי ברביקיו  אסם 7290000066219

7290000066219 
 אסם

גרם 881*80ביסלי ברביקיו 
 81%קדמ.

 גרם811*85ביסלי פיצה  אסם 7290000066226

 גרם41*81דובונים  אסם 7290000066264

 גרם קדמ.ש.פ41*81דובונים  אסם 7290000066264

7290000066295 
 אסם

במבה מתוקה מחומרים טבעיים 
 גרם81*41

 גרם21*41במבה קלאסי  אסם 7290000066318

 גרם51*86אפרופו  אסם 7290000066332

 גרם51*86אפרופו קדמ. אסם 7290000066332

 גרם011*81אפרופו  אסם 7290000066349

 גרם21*41פופקו חמאה ודבש  אסם 7290000066431

7290000066516 
 אסם

צבעים  8אסם שקדי מרק 
 חדש-גרם411*08

 ליטר0*08ויטמינצ'יק ענבים  אסם 7290000066943

 ליטר0*08ויטמינצ'יק תפוח עץ  אסם 7290000066950

7290000067070 
 אסם

עוגיות מיני ממולאות שוקולד אסם 
 גרם811*6

 גרם811*08אסם פירורית מתובל  אסם 7290000067407



7290000067544 
 אסם

אסם פירורית פירורי לחם זהב 
 גרם811*08

7290000067599 
 אסם

מנה חמה ספגטי בולונז 
 גרם65*08

 קג חדש0.25*4אסם פתי בר  אסם 7290000068084

7290000068138 
 אסם

אסם פודינג אינסטנט וניל 
 גרם21*08

7290000068169 
 אסם

אסם פודינג אינסטנט שוקולד 
 גרם15*08

7290000068190 
 אסם

אסם ג'לי תות שדה צבעים 
 גרם11*08טבעיים 

7290000068206 
 אסם

אסם ג'לי משמש צבעים טבעיים 
 גרם25*08

7290000068237 
 אסם

אסם ג'לי פטל צבעים טבעיים 
 גרם25*08

7290000068251 
 אסם

אסם ג'לי אננס צבעים טבעיים 
 גרם25*08

7290000068701 
 אסם

אסם שקדי מרק רכיבים 
 גרם411*01טבע.מיכל 

 גרם21*41במבה יום הולדת  אסם 7290000068770

 גרם85*012במבה יום הולדת  אסם 7290000068787

 גרם61*4 2במבה נוגט מאח. אסם 7290000068893

7290000069609 
 אסם

אסם חטיפי קרקר זעתר 
 גרם811*08

7290000069661 
 אסם

אסם פסטה ברוטב פטריות 
 חדש-גרם048*6מוקרם 

7290000069715 
 אסם

אסם חטיפי קרקר מלוח 
 גרם811*08

7290000069739 
 אסם

אסם חטיפי קרקר שומשום 
 גרם811*08

7290000069920 
 אסם

אסם בייגלה טבעות מלח 
 גרם811*1

7290000070193 
 אסם

 6אסם מרק עוף+אטריות מ.ערב.
 גרם55*08

 גרם411*6אסם מרק עוף אמיתי  אסם 7290000070308

7290000070322 
 אסם

אב.מרק פטריות רכיבים אסם 
 ג411*6טבעיים 

7290000070353 
 אסם

אסם אבקת מרק בצל רכיבים 
 ג411*6טבעיים 

7290000070520 
 אסם

 6אסם מרק ירקות מגזר ערבי
 גרם51*08

7290000070919 
 אסם

אסם בייגלה רשתות מלח 
 גרם411*1

7290000071008 
 אסם

בייגלה שטוחים מלח אסם 
 גרם61*84

7290000072067 
 אסם

במבה במילוי קרם חלבה 
 גרם61*86



7290000072203 
 אסם

אסם רוטב אלף האיים לסלט 
 מל811*1

7290000072227 
 אסם

אסם רוטב סויה בסגנון סיני 
 חדש-מל811*1

 מל811*1אסם רוטב פיצה  אסם 7290000072241

7290000072593 
 אסם

לחמית חיטה מלאה דבש 
 גרם811*01

7290000072623 
 אסם

אסם קטשופ בקבוק לחיץ 
 חדש-גרם251*1

7290000072630 
 אסם

גרם 251*1אסם קטשופ חריף 
8105 

7290000072654 
 אסם

 08ג'לי תות מארז לרמאדן 
 גרם11*4

 גרם511*6רוטב ספגטי אסם  אסם 7290000072692

7290000072890 
 אסם

אסם רוטב אלף האיים לייט 
 מל811*1

 מל811*1אסם רוטב שום לייט  אסם 7290000072913

7290000073125 
 אסם

מנה חמה פסטה עם עגבניות 
 ג68*08ר.טבע. בדץ

7290000073415 
 אסם

מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 
 גרם60*08

 גרם051*6סלטי צבר חומוס חלק  אסם 7290000073699

 גרם51*4 08ציפסי מאח. אסם 7290000073835

 ג051*6סלטי צבר טחינה  אסם 7290000073972

 גרם511*08אסם פתי בר שוקו  אסם 7290000074153

 גרם851*08אסם פתי בר  אסם 7290000074177

 גרם511*08אסם פתי בר  אסם 7290000074184

 גרם851*08אסם קרם קרקר  אסם 7290000074245

7290000074245 
 אסם

אסם קרם קרקר קדמ.מדבקה 
 גרם851*08

 גרם851*08אסם קרקר שומשום  אסם 7290000074252

 גרם851*08אסם קרקר פיקנטי  אסם 7290000074276

 גרם881*01לחמית סובין חיטה  אסם 7290000074290

7290000074337 
 אסם

לחמית חיטה מלאה דל נתרן 
 גרם851*01

 גרם051*08אסם קרקר זהב  אסם 7290000074375

7290000074375 
 אסם

אסם קרקר זהב קדמ מדבקה 
 גרם051*08

 גרם061*08אגוזים לחמית  אסם 7290000074481

 גרם041*6סלטי צבר כרוב אדום  אסם 7290000074641

 קג0*4אסם פתי בר  אסם 7290000074658

 קג חדש0*4אסם קרם קרקר  אסם 7290000074696

 קג0*4אסם קרקר שומשום  אסם 7290000074702

 גרם181*4סובין חיטה לחמית  אסם 7290000074733

 קג חדש0*4לחמית חיטה מלאה  אסם 7290000074740

 גרם111*4אסם קרקר זהב  אסם 7290000074764



7290000075143 
 אסם

אסם עוגיות שוקוצ'יפס קלאסי 
 גרם811*08

7290000075204 
 אסם

גרם 851*01לחמית חיטה מלאה 
 חדש

7290000075204 
 אסם

לחמית חיטה מלאה קדמ מדבקה 
 גרם851*01

7290000075693 
 אסם

הבית עוגת שמרים בריוש שוקולד 
 גרם861*2

7290000076126 
 אסם

אסם בייגלה שמיניות קטנות 
 גרם21*84

7290000076133 
 אסם

אסם בייגלה שמיניות קטנות 
 גרם411*08

7290000077017 
 אסם

קרמוגית במילוי שוקולד אסם 
 גרם811*08

 גרם011*08לחמית כפרית  אסם 7290000077253

7290000077253 
 אסם

לחמית כפרית קדמ.מדבקה 
 8102ג.011*08

7290000077642 
 אסם

אסם ג'לי תות צבעים טבעיים 
 קג0*6

7290000079233 
 אסם

אסם קרם קרקר דל נתרן 
 גרם851*08

7290000080000 
 אסם

-גרם041*6אסם אורז ספרדי 
 חדש

7290000080512 
 אסם

צבר סלט תפוח אדמה 
 חדש-גרם411*6

7290000080536 
 אסם

צבר חציל בטעם כבד רפי 
 חדש-גרם411*6

7290000081168 
 אסם

צ'יפסי בטעם קלאסי בדצ 
 גרם51*81

7290000081663 
 אסם

בייגלה טבעות שומשום אסם 
 גרם811*08

 בנד-בלו 7290000110035
בנד מרגרינה רגילה עם מלח -בלו

 גרם 811

 בנד-בלו 7290000110059
בנד מרגרינה רגילה בלי מלח -בלו

 גרם 811

 בנד-בלו 7290000110073
בנד מרגרינה רגילה בטעם -בלו

 גרם 811חמאה 

 גר21כיפלי גריל בדצ  תלמה 7290000110844

 גר21כיפלי בצל  תלמה 7290000110851

 גרם 851תלמה מיונז רגיל אמיתי  תלמה 7290000111063

 ליטר 4בדין לבן  בדין 7290000111117

 ליטר 4בדין לבן  בדין 7290000111117

 תלמה 7290000111162
 511תלמה כמויונז מופחת שומן 

 גרם

 גרם 511תלמה רגיל מיונז אמיתי  תלמה 7290000111186

 קג0מיונז  תלמה 7290000111353

 גרם 851תלמה חרדל  תלמה 7290000111360

 גרם 551תלמה חרדל  תלמה 7290000111384



 קנור 7290000112497
מרקים רגיל אחר קנור עוף עם 

 גרם 62אטריות 

 קנור 7290000112503
מרקים רגיל אחר קנור עשיר 

 גר60ירקות כפרי 

 קנור 7290000112510
מרקים רגילים אחרים קנור 

 גרם 28פטריות 

 קנור 7290000112619
 411קנור מרקי תיבול טעם עוף 

 גרם

 גר 002אפונה -מרק עשיר קנור קנור 7290000112770

 גר51כיפלי צ'יפסים בדץ  תלמה 7290000113180

 גר51כיפלי צ'יפסים בדץ  תלמה 7290000113203

 קנור 7290000113654
מרקי אינסטנט אחרים קנור ירקות 

 גרם 84

 ל4סיף ניקוי כללי אורנים  סיף 7290000114187

 011MLדאב קרם ידיים יבש  דאב 7290000116136

 קג 0קנור בויון דגש  קנור 7290000116204

 גר 851רוטב ברביקיו  קנור 7290000116884

 גר 821רוטב צ'ילי מתוק  קנור 7290000116921

 גרם 841קנור רוטב סויה  קנור 7290000116945

 קנור 7290000117171
מרקי אינסטנט אחרים קנור בטעם 

 גרם 42עוף 

 קנור 7290000117720
מרקי אינסטנט אחרים קנור 

 גרם 48פטריות 

 גר 081קניידלך  קנור 7290000118277

 גרם 008קנור סחלב  קנור 7290000118307

 קליק 7290000120560
 25קליק חטיפי שוקולד טבלאות 

 גרם

 קליק 7290000120577
 25קליק חטיפי שוקולד טבלאות 

 גרם

 תלמה 7290000121239
תלמה מיונז מופחת שומן מיוקל 

 גרם 511

7290000121369 778 
 811ריבות קונפיטורות לייט  222
 גרם

7290000121376 778 
 811ריבות קונפיטורות לייט  222
 גרם

7290000121383 778 
 811ריבות קונפיטורות לייט  222
 גרם

 גר51תמצית וניל  אפיכול 7290000122175

 גר51תמצית רום  אפיכול 7290000122243

 גר 851פתית בצל בד"צ חדש  פתית 7290000122649

 אפיכול 7290000122687
אפיכול סירופ לעוגה גלידה 

 גרם 611קמעונאי 

 אפיכול 7290000122700
אפיכול סירופ לעוגה גלידה 

 גרם 611קמעונאי 

 גר 821רוטב סצ'ואן  קנור 7290000122830

 מזולה 7290000123110
מרגרינה דלת שומן מזולה לייט 

 גרם 851



 גר 851מזולה טעם חמאה  מזולה 7290000123158

 גרם 851מרגרינה רגילה מזולה  מזולה 7290000123172

 גר 851מזולה עם שמן זית  מזולה 7290000123257

 אפיכול 7290000123363
אפיכול מרכיבי אפיה צמקאו 

 גרם 511קמעונאי 

 ורד הגליל 7290000124841
 811ורד הגליל טבלאות שוקולד 

 גרם

 בדין 7290000125251
 8בדין שמפו לכביסה עדינה רגיל 

 ליטר

7290000127170 778 
ריבות קונפיטורות רגילות  222
 גרם 411

7290000127194 778 
ריבות קונפיטורות רגילות  222
 גרם 411

7290000127224 778 
ריבות קונפיטורות רגילות  222
 גרם 411

 גר 841 222קונפיטורה פובידל  778 7290000127651

 גר 611שוקולד מריר פרוה  ורד הגליל 7290000127705

 קנור 7290000129099
 28קנור תיבוליות עשבי תיבול 

 גרם

 קנור 7290000129457
רטבים אבקת -IN-קנור קוק
 גרם 82פטריות 

 תריסר 0.5ג'אמפ לימונדה  ג'אמפ 7290000136004

 תריסר 0.5ג'אמפ דיאט תפוזים  ג'אמפ 7290000136714

 תריסר 0.5ג'אמפ תפוזים   ג'אמפ 7290000136721

 תריסר 0.5ג'אמפ אשכוליות  ג'אמפ 7290000136738

 תריסר 0.5ג'אמפ תות בננה  ג'אמפ 7290000136745

 מ"ל 155קרמיסימו גלידונית  קרמיסימו 7290000137513

 מ"ל 155קרמיסימו גלידונית  קרמיסימו 7290000137513

 מ"ל 221שטראוס טעמקור  שטראוס 7290000137643

 טום וג'רי שמפו טום וג'רי 7290000143132

 טום וג'רי מרכך טום וג'רי 7290000143149

 הוואי שמפו לגבר הוואי שמפו 7290000143187

 0ב  8הוואי שמפו ומרכך  הוואי שמפו 7290000143194

 הוואי מרכך לשיער יבש הוואי מרכך 7290000143200

 הוואי שמפו לשיער יבש הוואי שמפו 7290000143217

 הוואי שמפו לשיער רגיל הוואי שמפו 7290000143255

 הוואי שמפו ילדים הוואי לילדים 7290000143262

 הוואי שמ.קשקשים ח.סופר הוואי שמפו 7290000143279

 הוואי שמפו קשקשים הוואי שמפו 7290000143279

 הוואי מרכך רגיל ח סופר הוואי מרכך 7290000143286

 הוואי מרכך לשיער רגיל הוואי מרכך 7290000143286

 הוואי מרכך ילדים הוואי לילדים 7290000143293

 מותגים שונים 7290000144467
שמן חמניות בריאות מהטבע "עץ 

 הזית"

 מותגים שונים 7290000144474
שמן קנולה בריאות מהטבע "עץ 

 הזית"



 מותגים שונים 7290000144825
שמן קנולה בריאות מהטבע + 

 1אומגה 

 הוואי ס.מ שחור מסתורי הוואי מוצק 7290000146645

 הוואי ס.מ  ורוד רומנטי הוואי מוצק 7290000146652

 הוואי ס.מ שמיים כחולים הוואי מוצק 7290000146669

 הוואי ס.מ לגבר הוואי מוצק 7290000146676

 אפקט דאו'הוואי ס.מ   הוואי מוצק 7290000146683

 טום וג'רי ס.נוזלי טום וג'רי 7290000146867

 טום וג'רי מ.שינים ענב טום וג'רי 7290000146928

 0/84גרם  011מ.שיניין זברה  עיסא ערטול 7290000146973

 0/84משחת שיניים פםלאוריד  עיסא ערטול 7290000146980

 טום וג'רי מ.שיניים מסט טום וג'רי 7290000146997

 חזה הודו ברביקיו עוף טוב 7290000150277

 פסטרמה איטלקית עוף טוב 7290000150352

 פסטרמה מקסיקנית עוף טוב 7290000150369

 נקניק סלמי איטלקי עוף טוב 7290000150451

 פסטרמה רומנית עוף טוב 7290000150468

 גר'  011 נקניק סלמי כפרי פרוס  עוף טוב 7290000150598

 כתף בקר מעושן עוף טוב 7290000150642

 עוף טוב 7290000150765
+ ללא   511סלמי תה פרוס 

 מדבקת מחיר

 נקניק סלמי ירדן עוף טוב 7290000150925

 גרם 061מקלוני קבנוס  עוף טוב 7290000150956

 פסטרמה ג'מבו עוף טוב 7290000150963

 עוף טוב 7290000151021
גרם )שם 011 -פסטרמה כפרית 

 חדש(

 פסטרמה בדבש טהור עוף טוב 7290000151052

 פסטרמה אמריקאית עוף טוב 7290000151106

 חזה הודו ברביקיו דל שומן עוף טוב 7290000151281

 רובין -פסטרמה מקסיקנית  עוף טוב 7290000151304

 חזה הודו דל שומן עוף טוב 7290000151328

 רובין -פסטרמה בדבש  עוף טוב 7290000151397

 פסטרמה הונגרית תיבול כפול עוף טוב 7290000151540

 פסטרמה בדבש טהור עוף טוב 7290000151601

 נקניק הודו למקרר עוף טוב 7290000151885

 חזה הודו מעושן עוף טוב 7290000152028

 גר' 411נקניקיות עוף  עוף טוב 7290000152288

 גר' יחידות רובין 211נקניק סלמי  עוף טוב 7290000152462

 נקניק תה ענק עוף טוב 7290000152608

 סלמי הונגרי מפולפל עוף טוב 7290000152615

 גרם 211מארז מעורב  עוף טוב 7290000152943

 עוף טוב 7290000153445
גרם  511קציצות בקר מתובלות 

 רכיבים טבעיים 011%-מ

 עוף טוב 7290000153469
גרם  611קציצות עוף קלאסיות 

 רכיבים טבעיים 011%-מ

 כתף בקר מפולפל עוף טוב 7290000153698

 פסטרמה פולנית עוף טוב 7290000155524



 ש. פרטי - 8X400  זוג נקניקיות עוף טוב 7290000155654

 4X400  רביעיית נקניקיות עוף טוב 7290000155661

 8X500מארז נקניקיות וינר  עוף טוב 7290000155807

 רובין -פסטרמה ברביקיו  עוף טוב 7290000155814

 רובין -פסטרמה מעושנת  עוף טוב 7290000155821

 רובין -נקניק סלמי  עוף טוב 7290000155838

 מקלוני קבנוס עוף טוב 7290000156217

 פסטרמה מקסיקנית עוף טוב 7290000156545

 עוף טוב 7290000156729
-ג'  611 זוגות סלמי+פסטרמה 

 רובין )משקפיים(

 רובין   ק"ג  0.8שלישיית נקניקיות  עוף טוב 7290000156781

 עוף טוב 7290000156934
גרם +  411 -פסטרמה כפרית 

 ללא מדבקת מחיר

 עוף טוב 7290000158082

ללא  שניצל ביתי בציפוי שומשום
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000158105

ללא  שניצל עוף מיני דינוזאור
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000158211

ללא  שניצל עוף דק ענק
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000158235

ללא  שניצל עוף דק צ'יפס
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000158273

ללא  שניצל עוף ביתי מעודן
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000159010

ללא  שניצל עוף מיני דובונים
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290000159034

שניצל עוף ביתי בציפוי 
-ומ ללא אנטיביוטיקה קריספי
 רכיבים טבעיים 011%

 עוף טוב 7290000159072
שניצלוני עוף ביתי בציפוי שומשום 

 רכיבים טבעיים 011%-מ

 עוף טוב 7290000159096

חזה עוף צלוי בתיבול 
-ומ ללא אנטיביוטיקה ברביקיו
 רכיבים טבעיים 011%

 עוף טוב 7290000159423
גרם  411קציצות עוף קלאסיות 

 רכיבים טבעיים 011%-מ

 גרם 411מיני דינוזאור  עוף טוב 7290000159447

 גרם 081קבנוס מופחת שומן רווי  עוף טוב 7290000159515

 עוף טוב 7290000159539
קבנוס מופחת שומן 

 גרם 081  ספייסי  רווי

 עוף טוב 7290000159591
גרם פסטרמה  811ואקום מהדרין 

  על גחלים

 מ"ל 021דאב תרחיץ פנים רגיל  דאב 7290000160252



 מ"ל 021דאב תרחיץ פנים רגיש  דאב 7290000160269

 גר 68קנור תיבול צ'ילי ושום  קנור 7290000160450

 גר 41קנור תערובת תיבול  גריל  קנור 7290000160467

 גר  251כריות וניל  תלמה 7290000160771

 בנד-בלו 7290000161143
בנד מרגרינה רגילה עם מלח -בלו

 גרם 851

 בנד-בלו 7290000161150
בנד מרגרינה רגילה חלבית)ג -בלו

 גר 851בנד 

 בנד-בלו 7290000161167
בנד מרגרינה רגילה בטעם -בלו

 גרם 851חמאה 

 גר 511מיונז אמיתי משמן קנולה  תלמה 7290000161358

 גרם 41קליק חטיפי שוקולד  קליק 7290000161648

 גרם 811הלמנס לסלט שום  הלמנס 7290000162386

 הלמנס 7290000163024
 815הלמנס סלט חרדל דבש לייט 

 מל

 גר 081קרקר מלוח  בייגל בייגל 7290000165202

 גר 081קרקר מלוח  בייגל בייגל 7290000165219

 פינוק 7290000165509
פינוק תחליב רחצה ילדים עם 

 מ"ל 211קמומיל 

 211MLדאב רחצה תינוק  דאב 7290000166148

 ג' 811מזולה לאפיה  מזולה 7290000166414

 ג' 811מזולה לאפיה  מזולה 7290000166421

 ל4סיף ניקוי כללי יסמין  סיף 7290000166605

 הלמנס 7290000167503
 811הלמנס רטבי סלט רגילים 

 מ"ל

 תלמה 7290000168173
תלמה דגני מבוגרים קראנצ'ים 

 ג841

 מל 211פינוק שמפו שמן מרוקאי  פינוק 7290000168289

 פינוק 7290000168296
פינוק מרכך שיער שמן מרוקאי 

 מל 211

 פינוק 7290000168302
 211פינוק סבון נוזלי שמן מרוקאי 

 מל

 קנור 7290000168418
קנור סויה בסגנון סיני מופחת 

 מ"ל 811נתרן 

 קנור 7290000168425
קנור רוטב תיבול צ'ילי מופחת 

 מ"ל 811סוכר 

 קנור 7290000169521
קנור נמס בכוס ועוד 

 ג56ירקות+קרוטונים 

 קנור 7290000169538
קנור נמס בכוס ועוד 
 ג68עגבניות+קרוטונים 

 גר511עוגי  תלמה 7290000169798

 שוק פרה חלב ללג בדצ ממתקים 7290000170053

 שוק פרה מריר ללג בדצ נצרת -ממתקים  7290000170077

 נצרת -ממתקים  7290000170275
פרה חלב+קרם 

 גר011טבל/08נוגט/

 גר'45חטיף/84כיף כף/ נצרת -ממתקים  7290000171470

 ק"ג 0.2בזוקה מגדים ללג  נצרת -ממתקים  7290000173269



 גרם בדצ 511בפלות לימון  נצרת -ממתקים  7290000174037

 ג' בדצ 511בפלות בטעם שוקולד  נצרת -ממתקים  7290000174099

 ג ווסטהיים 511ממרחית  נצרת -ממתקים  7290000175027

 ג ווסטהיים 511ממרחית מדבקה  נצרת -ממתקים  7290000175027

 יח' 84שוק' פרה לבן /  נצרת -ממתקים  7290000176857

 פרה חלב ללג בדצ 4מאג  נצרת -ממתקים  7290000178103

 פרה חלב מדבקה ללג בדצ 4מאג  ממתקים 7290000178103

 פרה מריר ללג בדצ 4מאג  נצרת -ממתקים  7290000178134

 021י/ 81בזוקה מגדים ללג רגיל  נצרת -ממתקים  7290000179445

 נצרת -ממתקים  7290000180212
שוק.פרה 

 גר'011טבל/08מריר+אגוזים/

 8102עד חצות חלב  נצרת -ממתקים  7290000181103

 ג ווסטהיים 511ממרחית חלב  נצרת -ממתקים  7290000182766

 בפלות שוקולד ללס בדצ נצרת -ממתקים  7290000184708

 חצר כנרת 7290000185224
גרם  651סילאן בקבוק לחיץ 

 84824עברית 

 חצר כנרת 7290000185293
עברית  851סילאן טבעי 
 84825צנצ.זכוכית 

 -84826גרם  111סילאן טבעי  חצר כנרת 7290000185330

 חצר כנרת 7290000185460
גרם צנצ.זכ.עברית  851חרוסת 

 בקרטון( 08)

 חוגלה 7290000186535
נייר טואלט לילי טריפל קומפורט 

 שכבות 8לבן 

 גלילים 42נייר טואלט לילי לבן  חוגלה 7290000187709

 גלילים 88טואלט לילי לבן נייר  חוגלה 7290000187921

 גלילים 88נייר טואלט לילי פסטל  חוגלה 7290000187938

 חוגלה 7290000187952
נייר טואלט לילי טריפל קומפורט 

 שכבות 8ורוד 

 חוגלה 7290000190853
 81נייר טואלט לילי קלאסיק 

 גלילים

 8טיטולים מידה  חוגלה 7290000201818

 8טיטולים מידה  חוגלה 7290000201832

 4טיטולים מידה  חוגלה 7290000201849

 41+ 4טיטולים מידה  חוגלה 7290000201856

 5טיטולים מידה  חוגלה 7290000201863

 6טיטולים מידה  חוגלה 7290000201870

 פריכוזBX28 2 -עגב. ארס.  8-פרי הגליל 7290000209722

 קמח מלא סוגת 7290000211374

 קג ויטה0.05מרק עוף זהב  8-ויטה 7290000215419

 קג כשלפ0.05מרק עוף  8-ויטה 7290000215419

 יח'(86קניידלך ללא מנס ויטה ) 8-ויטה 7290000216119

 ליטר 0מגד" שמן סויה " מותגים שונים 7290000243115

 מ"ל זך 181קנולה  מותגים שונים 7290000243122

 מ"ל זך 181סויה  מותגים שונים 7290000243177

 מותגים שונים 7290000243566
-שמן קנולה בריאות מהטבע "עץ

 מ"ל 251הזית" 

 טרופי 8הוואי ס. נוזלי* הוואי ס.נוזלי שלישיה 7290000244051



 כחול 8הוואי ס.נוזלי * הוואי ס.נוזלי שלישיה 7290000244082

 הוואי קרם לאחר גילוח קרמים 7290000244143

 0/85משחת גלוח רגיל  עיסא ערטול 7290000244280

 0/84גרם  21ענוגה קרם גליצרין  עיסא ערטול 7290000244631

 וולוטה קרם ידיים קרמים 7290000244761

 יח 84קג לימון  1.5אמה  עיסא ערטול 7290000245379

 יח 08קג לימון  0אמה  עיסא ערטול 7290000245386

 משווק ע"י סידס 7290000253220
 811אופנהיימר שוקוצ'יפס פרווה 

 גרם

 משווק ע"י סידס 7290000253251
 811אופנהיימר שוקוצ'יפס לבן 

 גרם

 משווק ע"י סידס 7290000253800
אופנהיימר סוכריות קישוט צבעים 

 גרם 11*08*0טבעיים 

 שוק פרה פיצפ אורז ללג בדצ נצרת -ממתקים  7290000255897

 88נייר טואלט מולט  חוגלה 7290000262031

 42טואלט מולט נייר  חוגלה 7290000262239

7290000272443 
 אסם

עסיס סירופ תפוז דיאט צבעים 
 ל חדש0*08טבעי

7290000272467 
 אסם

עסיס סירופ פטל דיאט צבעים 
 ליטר0*08טב.

 ליטר0*08עסיס מיץ לימון משומר  אסם 7290000272696

7290000272726 
 אסם

ליטר 0*08 5%עסיס חומץ טבעי 
 חדש

7290000275901 
 אסם

צבר חומוסטחינה 
 גרם411*6צנובר

 ליטר 0.5קוקה קולה  קוקה קולה 7290000284316

 ליטר 0.5קינלי סודה  קוקה קולה 7290000284347

 ליטר 0.5דיאט קוקה קולה  קוקה קולה 7290000284361

 ליטר 0.5קולה נטול דיאט  קוקה קולה 7290000284743

7290000300139 
 אסם

שומן מן  5%טבעול המבורגר 
 גרם251*6הצומח 

 גרם251*6טבעול נקניקיה וינר  אסם 7290000300337

7290000300689 
 אסם

גרם 251*6טבעול שניצל ברוקולי 
8105 

7290000300900 
 אסם

-גרם251*2טבעול שניצל תירס 
 חדש

7290000300924 
 אסם

גרם 251*6טבעול שניצל תרד 
8105 

7290000301501 
 אסם

טבעול נקנק.מיני קוקטייל מעושן 
 גרם251*6

7290000301655 
 אסם

-גרם611*6טבעול חטיפי תירס 
 חדש

7290000301662 
 אסם

 11טבעול שניצל מן הצומח 
 גרם251*6קלוריות 

7290000301778 
 אסם

טבעול כרובית בציפוי פריך 
 חדש-גרם511*6

 מטאטא שחור אדום גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309033

 מטאטא זאוס גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309057



 מטאטא זאוס גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309057

 מטאטא ניל צבעוני גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309071

 המברשת רוחמה 7290000309118
ס"מ  41מטאטא טייגר כביש 

 פלסטיק

 211מברשת סיוד  המברשת רוחמה 7290000309125

 ס"מ 41מגב פלסטיק יותם  המברשת רוחמה 7290000309149

 המברשת רוחמה 7290000309156
 41מגב פלסטיק אלכס חד להב 

 ס"מ

 המברשת רוחמה 7290000309163
 41מגב פלסטיק אלכס חד להב 

 ס"מ

 המברשת רוחמה 7290000309224
ס"מ  81מטאטא טייגר כביש 

 פלסטיק

 ס"מ 51מגב פלסטיק דיסקברי  המברשת רוחמה 7290000309248

 ס"מ 61מגב פלסטיק דיסקברי  המברשת רוחמה 7290000309255

 גוף עץ 188מטאטא  המברשת רוחמה 7290000309262

 מטאטא פנטזיה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309293

 מטאטא פנטזיה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309293

 המברשת רוחמה 7290000309316
מטאטא פנטזיה+מקל מתכת 

 מטר 0.81

 מטאטא פנטזיה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309316

 211מברשת סיוד  המברשת רוחמה 7290000309385

 מטאטא ניל צבעוני גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309422

 ס"מ 81מטאטא כביש עץ  המברשת רוחמה 7290000309453

 ס"מ 81מטאטא כביש עץ  המברשת רוחמה 7290000309453

 מטאטא טופ גוף עץ המברשת רוחמה 7290000309460

 ס"מ 41מטאטא כביש עץ  המברשת רוחמה 7290000309484

 ס"מ גוף עץ 081מטאטא אולמות  המברשת רוחמה 7290000309507

 יעה+מקל מתקפל נועם המברשת רוחמה 7290000309514

 גוף עץ 82/2מטאטא שיער סוס  המברשת רוחמה 7290000309576

 ליטר עם פייה 08דלי צבעוני  המברשת רוחמה 7290000309583

 המברשת רוחמה 7290000309620
ס"מ  61מטאטא טייגר כביש 

 פלסטיק

 גוף עץ בוק 182/2מטאטא  המברשת רוחמה 7290000309682

 המברשת רוחמה 7290000309699
אריזה  82/2מטאטא שיער סוס 

 אישית

 גוף עץ 82/2מטאטא שיער סוס  המברשת רוחמה 7290000309699

 גוף עץ בוק 182/2מטאטא  המברשת רוחמה 7290000309729

 גוף עץ בוק 888מטאטא  המברשת רוחמה 7290000309736

 815מברשת ספות  המברשת רוחמה 7290000309798

 815מברשת ספות  המברשת רוחמה 7290000309798

 0812מברשת ניקוי ציפורניים  המברשת רוחמה 7290000309804

 0812מברשת ניקוי ציפורניים  המברשת רוחמה 7290000309804

 ס"מ  41מטאטא אולמות פלסטיק  המברשת רוחמה 7290000309835

 מטאטא מירלה לכה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290000309866

 888מברשת טואלט  המברשת רוחמה 7290000309873

 ס"מ 61מטאטא אולמות פלסטיק  המברשת רוחמה 7290000309989



 רוקחמן 7290000311036
עוגיות גרנולה בטעם שוקולד מן 

 גרם( 851)

 רוקחמן 7290000311043

עוגיות מיני קמח מלא ושיבולת 
 851שועל בטעם שוקולד מן )

 גרם(

 רוקחמן 7290000311081
וופלים בטעם שוקולד מחיטה 

 גרם( 811מלאה מן )

 גרם( 851עוגיות גרנולה מן ) רוקחמן 7290000311104

 רוקחמן 7290000311111
עוגיות מיני מצופות בטעם שוקולד 

 גרם( 851מן )

 רוקחמן 7290000311128
עוגיות מובחרות בטעם חמאה מן 

 גרם( 811)

 רוקחמן 7290000311135
עוגיות סטיקס בטעם שוקולד מן 

 גרם( 811)

 גרם( 85x10ופלית בצבעים מן ) רוקחמן 7290000311180

 גרם( 811וופל שוקולד מן ) רוקחמן 7290000311203

 גרם( 811וופלים לימון מן ) רוקחמן 7290000311210

 גרם( 811וופלים עם קפה מן ) רוקחמן 7290000311227

 גרם( 811וופלים וניל מן ) רוקחמן 7290000311234

 גרם( 021וופלים חלבה מן ) רוקחמן 7290000311272

 ק"ג( 0וופלים מצופים מן ) רוקחמן 7290000311319

 רוקחמן 7290000311333
 511וופלים מצופים שוקולד מן )

 גרם(

 רוקחמן 7290000311357
 82x10אגוזית וופל אגוזים מן )

 גרם(

 רוקחמן 7290000311364
 80x10שוקולד מן ) 0וופל טייק 

 גרם(

 גרם( 88x10ופלים מצופים מן ) רוקחמן 7290000311425

 גרם( 511וופל שוקולד מן ) רוקחמן 7290000311500

 גרם( 511וופל לימון מן ) רוקחמן 7290000311517

 גרם( 611עינוגיות מן ) רוקחמן 7290000311623

 גרם( 811עוגיות שומשום מן ) רוקחמן 7290000311685

 גרם( 811עוגיות חיטה מלאה מן ) רוקחמן 7290000311708

 רוקחמן 7290000311715
עוגיות כוכבים בטעם שוקולד מן 

 גרם( 811)

 רוקחמן 7290000311722
 811עוגיות כוכבים בטעם וניל מן )

 גרם(

 רוקחמן 7290000311739
 811עוגיות ירח בטעם לימון מן )

 גרם(

 רוקחמן 7290000311869
וופלים בטעם שוקולד ללא תוספת 

 גרם( 021סוכר מן )

 רוקחמן 7290000311876
וופלים בטעם וניל ללא תוספת 

 גרם( 021סוכר מן )

 רוקחמן 7290000311883
עוגיות גרנולה ללא תוספת סוכר 

 גרם( 811מן )

7290000313160 
 אסם

אסם עוגיות שוקולד זהבה 
 גרם851*08



7290000313184 
 אסם

אסם עוגיות גן חיות וניל 
 גרם851*08

7290000313474 
 אסם

צבר חומוסטחינה עם פלפל חריף 
 ג411*6מטוגן 

 גרם 811קנור בויון עוף  קנור 7290000315126

 גרם 811קנור בויון בקר  קנור 7290000315133

 גר 511קורנפלקס תירס מלא  תלמה 7290000315140

 תלמה 7290000315195
משמן קנולה תלמה  5%מיוקל 

 גר 511

 ג'אמפ 7290000327372
 0.5ג'אמפ דיאט אשכוליות 

 תריסר

 ג'אמפ 7290000327440
 0.5ג'אמפ מנגו פסיפלורה  

 תריסר

 ליטר תריסר 0.5סודה  סודה טמפו 7290000327624

 תריסר 0.5סודה פירות יער  סודה בטעמים 7290000327693

 תריסר 0.5סודה אננס  סודה בטעמים 7290000327716

 ליטר תריסר 0.5מי טוניק  סודה מיקסרים 7290000327723

 ק"ג 8טוגן  תפוגן 7290000334042

 גרם 211צ'יפס מובחר  תפוגן 7290000334165

 תפוגן 7290000334325
 825( 085*8מארז ציפס למיקרו )

 גרם

 ק"ג 8ציפס כשר לפסח בד"צ  תפוגן 7290000334387

 גרם 251שניצל טבע צמחי  תפוגן 7290000334400

 גרם 251שניצל טבע ירקות  תפוגן 7290000334424

 גרם 251שניצל טבע תירס  תפוגן 7290000334431

 גרם 211טבעות בצל  תפוגן 7290000334684

 ק"ג 0.5אמריקן ציפס  תפוגן 7290000334745

 גרם 211טוגן  תפוגן 7290000334912

 גרם 251 088אמריקן  תפוגן 7290000334981

 ג'אמפ 7290000336008
 84מ"ל פחית  881ג'אמפ ענבים 

 יח'

 ג'אמפ 7290000336015
 84פחית  881ג'אמפ תפוח עץ 

 יח'

 יח' 84פחית  881ג'אמפ מנגו  ג'אמפ 7290000336022

 סיידר 7290000336039
 881נקטר סיידר תפוח צלול 

 יח' 84פחית 

 סיידר 7290000336046
 881נקטר סיידר תפוח מוגז 

 יח' 84פחית 

 סיידר 7290000336053
בקבוק  881סיידר תרכיז כשל"פ 

 יח' 84

 סיידר 7290000336275
 84בקבוק  881סיידר תפוח מוגז 

 יח'

 סיידר 7290000336282
 84בקבוק  881סיידר תפוח צלול 

 יח'

 קליר 7290000339528

 4לובן קלין אקונומיקה ללא בישום 
 6ל'*

 ליטר 4בדין ורוד  בדין 7290000339566

 ליטר 4בדין ורוד  בדין 7290000339566



 ליטר 8בדין בייבי  בדין 7290000341071

 קליר 7290000341224

לובן קלין אקונומיקה בניחוח לימון 
 6ל'* 4

 ליטר 4בדין כחול  בדין 7290000342856

 ליטר 4בדין כחול  בדין 7290000342856

 24/085תה  ויסוצקי 7290000345048

 גרם011ארל גריי  ויסוצקי 7290000345055

 גרם085תה ירוק  ויסוצקי 7290000345116

 גרם811ארל גריי פח  ויסוצקי 7290000345147

 תה מעודן25/1- ויסוצקי 7290000345208

 C2000 כחול100/1 ויסוצקי 7290000345215

 במעטפה25/1.5 ויסוצקי 7290000345260

 במעטפה50/1.5 ויסוצקי 7290000345277

 במעטפה100/1.5 ויסוצקי 7290000345284

 8102חדש T.T 85ארל גריי  ויסוצקי 7290000345291

 TEAR TAPE - א.ג50/1.5 ויסוצקי 7290000345307

 תה נענע ויסוצקי 7290000345536

 תה אפרסק ויסוצקי 7290000345598

 תה לימון ויסוצקי 7290000345604

 אינגליש ברקפסט ויסוצקי 7290000345666

 " C24הקסום-הגן51קמומיל "  ויסוצקי 7290000346021

 "הגן הקסום "-קסם הקינמון ויסוצקי 7290000346120

 "הגן הקסום "-הילולי פירות ויסוצקי 7290000346137

 "הגן הקסום "-עינוגי התפוח ויסוצקי 7290000346144

 ויסוצקי 7290000346151
קסום -"גן-תות שדה עם ורד הבר

" 

 הגן הקסום -חליטת שומר  ויסוצקי 7290000346168

 "הגן הקסום "-פירות היער ויסוצקי 7290000346199

 ויסוצקי 7290000346205
 T.T C24"הגן הקסום -קמומיל
 8102"חדש 

 "הגן הקסום "-מנטה ויסוצקי 7290000346212

 "הגן הקסום "-ורד הבר ויסוצקי 7290000346229

 קסום "-לואיזה )ורבנה("גן ויסוצקי 7290000346236

 הגן הקסום "51-ורד הבר " ויסוצקי 7290000346281

 51/0.2תה נענע  ויסוצקי 7290000346960

 C2000 1000/1   ויסוצקי 7290000347011

 בק"ג24 ויסוצקי 7290000347202

 ק"ג0/8פרפר  ויסוצקי 7290000347226

 8102חדש T.Tתה ירוק עם נענע  ויסוצקי 7290000347738

 ויסוצקי 7290000347752
תה ירוק עם לימונית/לואיזה 

T.T 8102חדש 

 ג טל ת.ויטמין251קטשופ  04-טל 7290000355276

 לשון כבושה טיבון ויל 7290000357751

 קוניאק מובחר  תנובה 7290000363011

 סרוולד  תנובה 7290000363189

 סלמי גליל תנובה 7290000363202

 011קבנוס  תנובה 7290000363233



 061קבנוס מיוחד  תנובה 7290000363363

 סלמי  פפרוני תנובה 7290000363400

 סלמי מעושן איטלקי תנובה 7290000363462

 נקניק תה תנובה 7290000363486

 גרם 411נקניקיות פיקנטיות  תנובה 7290000363899

 סלמי פריזר תנובה 7290000364100

 גרם 411פריזר כפרי  תנובה 7290000364131

 גרם 011פסטרמה כפרית  תנובה 7290000364230

 גרם 081סלסולי כתף בקר  תנובה 7290000364261

 גרם 081סלסולי סלמי אטלקי  תנובה 7290000364278

 גרם 081סלסולי פסטרמה הודו  תנובה 7290000364285

 גרם 081סלסולי גחלים דל שומן  תנובה 7290000364292

 גרם 011פריזר כפרי  תנובה 7290000364506

 פסטרמה עוף בגריל  תנובה 7290000364544

 גרם 511נקניקיות קרנץ  תנובה 7290000364759

 נקניקיות עוף טרי תפז' ק"ג תנובה 7290000364773

 גרם 511נקניקיות עגל  תנובה 7290000364810

 ק"ג 0נקניקיות עוף טרי  תנובה 7290000364858

 גרם 411נקניקיות עוף  תנובה 7290000364872

 גרם 211נקניקיות מיני מיני עוף  תנובה 7290000364957

 פסטרמה בסגנון רומני תנובה 7290000365121

 חזה הודו בדבש תנובה 7290000365398

 פס' הודו מעושנת ד.שומן תנובה 7290000365749

 פסטרמה ברביקיו דלת שומן תנובה 7290000365756

 פסטרמה בגריל  תנובה 7290000365886

 פסטרמה הודו מעושנת תנובה 7290000365909

 פסטרמה גחלים תנובה 7290000365954

 פסטרמה בציפוי שום וצ'לי תנובה 7290000365978

 גרם 211צמד כפרי  תנובה 7290000367590

 גרם 811 8%דנונה ביו   מחלבה 7290000408316

 בר דנונה פצפוצים מחלבה 7290000408354

 השחר העולה 7290000416021
 511ממרח השחר העולה חלבי 

 גרם

 השחר העולה 7290000416045
 0חלבי  0ממרח השחר העולה 

 ק"ג

 צימקאו לבישול בד"צ השחר העולה 7290000416076

 השחר העולה 7290000416113
 411ממרח השחר חלבי בד"צ 

 גרם

 השחר העולה 7290000416618
 411ממרח השחר פרווה בד"צ 

 גרם

 ק"ג 0ממרח השחר פרווה בד"צ  השחר העולה 7290000416632

 גרם 851השחר חצי חצי  השחר העולה 7290000416809

 גרם 051קקאו השחר  השחר העולה 7290000416854

 גרם 851ממרח חלב  השחר העולה 7290000416922

 גרם 851נוגט אגוזים  השחר העולה 7290000416984

 חדש 02טופ פד סופר  מפיץ נאופרם 7290000418131

 חדש 06טופ פד סופר פלוס  מפיץ נאופרם 7290000418155



 ציפס ברמן עוגיות ושוקולד 7290000436203

 פמינה חמוציות כצט 7290000442044

 גינקו רב"ש כצט 7290000442587

 קרם ידיים גינקו כצט 7290000442594

 ליטר GPC 1סיף שמפו לרצפות  סיף 7290000449111

 ליטר GPC 4סיף שמפו לרצפות  סיף 7290000449128

 ליטר GPC 4סיף שמפו לרצפות  סיף 7290000449128

 גרם 411בייגל בייגל בייגלה מלח  בייגל בייגל 7290000461625

 גרם 411בייגל בייגל בייגלה מלח  בייגל בייגל 7290000461625

 גר411אחד אחד  בייגל בייגל 7290000461656

 גר411גדול גדול  בייגל בייגל 7290000461700

 גר411בייגלה גדול שומשום  בייגל בייגל 7290000461724

 גר051ארוך ארוך  בייגל בייגל 7290000461793

 גר411דג דג מלח  בייגל בייגל 7290000461861

 גר051בייגלה ביג ביג  בייגל בייגל 7290000461922

7290000463124 
 אסם

 8בית השיטה זית ירוק גדול א
 גרם841*08

7290000463148 
 אסם

 8בית השיטה זית ירוק א
 גרם841*08

7290000463223 
 אסם

 8א 02-01ירוק ט.שוםב.הש.זית 
 גרם841*08

7290000463377 
 אסם

 8בית השיטה חרוזית ירוק א
 גרם825*08

7290000463438 
 אסם

 02-01בית השיטה זית ירוק 
 גרם401*6

7290000463445 
 אסם

בית השיטה חרוזית ירוקה 
 גרם881*6

7290000463490 
 אסם

השיטה טבעות זיתים ירוק בית 
 גרם821*08 8א

7290000463575 
 אסם

בית השיטה זית ירוק טעם שום 
 גרם401*6

7290000463889 
 אסם

 8בית השיטה חרוזית עש.תבל.א
 גרם825*08

7290000463896 
 אסם

 8בית השיטה חרוזית פיקנטי א
 גרם825*08

7290000464435 
 אסם

 8השיטה חרוזית מושחר אבית 
 גרם825*08

7290000464459 
 אסם

 8בית השיטה קוקטייל זיתים א
 גרם886*08

7290000464527 
 אסם

 8בית השיטה חרוזית מרינד א
 גרם841*08

7290000464992 
 אסם

ב.הש. טבעות זיתים מושחרים 
 גרם821*08 8א

7290000465289 
 אסם

 8ירוקים מבוקעים אב.הש.זיתים 
 גרם841*08

7290000465494 
 אסם

 8בית השיטה זית סורי מבוקע א
 גרם841*08



 גרם411*6צבר חומוסיבוב חריף  אסם 7290000465876

7290000466187 
 אסם

-02 8בית השיטה מלפפון מלח א
 גרם881*08 08

7290000467153 
 אסם

חומוס סמיר הגדול צבר 
 גרם411*6

7290000467160 
 אסם

בית השיטה מלפ.בחומץ 
 ג811*08 2-1 8ר.טבע.א

7290000467184 
 אסם

 8ב.הש.מלפפון בחומץ ר.טבע.א
 ג811*08 02-08

7290000467191 
 אסם

 8ב.הש.מלפפון בחומץ ר.טבע.א
 ג811*08 85-02

7290000467320 
 אסם

חומוס אבו מרוואן צבר 
 גרם411*6

 גרם55*42ביסלי ברביקיו  אסם 7290000467511

 גרם55*84ביסלי פיצה  אסם 7290000467887

7290000468006 
 אסם

 8בית השיטה כרוב כבוש א
 גרם481*08

7290000468167 
 אסם

 8בית השיטה פלפל שיפקה א
 גרם881*08

 גרם55*42ביסלי גריל  אסם 7290000468747

 גרם55*42ביסלי גריל קדמ ש.פ  אסם 7290000468747

 גרם55*84ביסלי בצל  אסם 7290000468877

 ליטר  )פ( 0- 0%חלב בשקית  טרה 7290000474014

 ליטר  )פ( 0-8%חלב שקית  טרה 7290000474021

 ליטר )פ( 0-8%חלב בקרטון  טרה 7290000474076

  82%גבינה צהובה נעם מרוסקת  טרה 7290000474083

 ליטר  )פ(                    0- 0%חלב בקרטון  טרה 7290000474090

 )פ( 8%מ"ל  085לבן  טרה 7290000474250

 מ"ל  )פ( 811 -שמנת חמוצה  טרה 7290000474373

 גרם  )פ( 011חמאה  טרה 7290000474410

 גרם )פ( 851 - 5%גבינה לבנה  טרה 7290000474502

 גרם  851 - 8%טוב טעם  טרה 7290000474540

 טרה 7290000474625
 06 - 1%טוב טעם קשה לאפיה 

 ק"ג 

 טרה 7290000474830
 82%גבינה צהובה נעם מגורדת 

 גרם  511

 ק"ג עוף 1קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000479699

7290000493176 
 אסם

 8אסם אבקת רוטב צלי לבשר 
 גרם88*08

7290000493183 
 אסם

 8אסם אבקת רוטב פטריות 
 גרם81*08

7290000493923 
 אסם

אסם פודינג אינסטנט שוקולד לבן 
 גרם21*08

 גרם 251ברמן אקטיב  ברמן 7290000497044

 פיתה בריבוע קמח מלא ברמן 7290000497075

 פיתה בריבוע ברמן 7290000497082

 אחיד פרוס ברמן ברמן 7290000497112



 פיתות 01ברמן אסלי  ברמן 7290000497198

 פיתות 5ברמן אסלי  ברמן 7290000497204

 בשקית ברמן 5פיתה  ברמן 7290000497204

 בשקית 6 -לחמניות ברמן  ברמן 7290000497228

 לחמניות אקטיב 6 ברמן 7290000497273

 לחמניות מקמח מלא 6 ברמן 7290000497303

 חלומית ארוזה ברמן ברמן 7290000497358

 לענייןברמן קל  ברמן 7290000497426

 לחם דגנים רשת ברמן 7290000497457

 חלה קלה ברמן ברמן 7290000497488

 ברמן לעניין ברמן 7290000497532

 ברמן לעניין ברמן 7290000497532

 דגני קלות ברמן ברמן 7290000497570

 רוגלך ברמן 7290000497617

 עוגת בוקר רוגלך ברמן 7290000497952

 עוגת בוקר פרג ברמן 7290000497969

 עוגת בוקר קקאו ברמן 7290000497976

 עוגת בוקר שוקולד צ'יפס ברמן 7290000498201

 811פטריה  מפיץ שטראוס 7290000504025

 0811קנקן  מפיץ שטראוס 7290000504049

 מ"ל 881סוכרזית נוזלי  מפיץ שטראוס 7290000504209

 גר' 011סוכרזית כמו סוכר  מפיץ שטראוס 7290000504261

 211פטנט  מפיץ שטראוס 7290000504278

גרם 21אזורה טלק  BISCOL מפיץ נאופרם 7290000504360  

גרם 081אזורה טלק  BISCOL מפיץ נאופרם 7290000504377  

גרם 851אזורה טלק  BISCOL מפיץ נאופרם 7290000504384  

7290000504452 
 מפיץ נאופרם

BISCOL DRMO  קליאו קרם
 ידיים ירוק

7290000505374 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו דאו ספריי פנינה
 ורוד

7290000505831 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו סבון שטיפה
 אינטימ

 מ"ל 251סגל אדום יבש   סגל רגיל 7290000521008

 מ"ל 251סגל לבן יבש  סגל רגיל 7290000521015

 מ"ל 251סגל לבן חצי יבש  סגל רגיל 7290000521022

 מ"ל 251בן עמי קברנה סוביניון  בן עמי 7290000521060

 יין מתיישן 7290000521251
קברנה סוביניון לא מסונן מתיישן 

8101 

 רכסים 7290000521275
רכסים דישון קברנה סוביניון 

8101 

 8111רכסים דובב מרלו  רכסים 7290000521282

 8111רכסים דובב ארגמן  רכסים 7290000521329

 רכסים 7290000521336
מ"ל  251רכסים בן זמרה שרדונה 

8108 

 זני של סגל 7290000521350
"  251זני של סגל קברנה סוביניון 
 "ל""מ

 מ"ל 251זני של סגל מרלו  זני של סגל 7290000521367



 זני של סגל 7290000521381
 251זני של סגל קברנה ומרלו 

 מ"ל

 זני של סגל 7290000521398
 251זני של סגל קברנה שיראז 

 מ"ל

 מרום גליל 7290000521404
מרום גליל קברנה סוביניון סינגל 

 מ"ל 251

 מ"ל 251מרום  גליל מרלו סינגל  מרום גליל 7290000521411

 מרום גליל 7290000521428
 251מרום גליל סינגל שרדונה 

 מ"ל

 מ"ל 251פיוז'ן אדום מרום גליל  מרום גליל פיוז'ן 7290000521435

 מ"ל 251פיוז'ן לבן מרום גליל  מרום גליל פיוז'ן 7290000521442

 מ"ל 825מרום גליל פיוז'ן אדום   מרום גליל פיוז'ן 7290000521473

 גרם 411נקנקיות מרגז  טיבון ויל 7290000552118

 גרם 511קישקע  טיבון ויל 7290000552194

 גרם 411סטייק בורגר  טיבון ויל 7290000552569

 גרם 511טחון עוף  טיבון ויל 7290000552927

 גרם 511טחון הודו  טיבון ויל 7290000552934

 ג 511בשר טחון מובחר  טיבון ויל 7290000552989

 גרם 511טחינה אורגנית  אחווה 7290000572086

 גרם אחוה 011חלוה  אחווה 7290000572208

 וניל -גרם אחוה  511חלוה בלוק  אחווה 7290000572222

 "01חלוה בקופסת שי "חטיף  אחווה 7290000572673

 אחווה 7290000572802

טחינה אורגנית משומשום מלא 
 גרם 511

 ק"ג בפלסטיק 0טחינה גולמית  אחווה 7290000572819

7290000599144 Shiny 8  סחבות לרצפהShiny 

7290000599434 Shiny 8  סחבות לרצפהShiny 

7290000599441 Shiny 5  סחבות מגולגלותShiny 

7290000599465 Shiny 
מטליות רב שימושיות  01

Classic 

 מי עדן 7290000688374
 -ליטר  1.85שישייה  -מי עדן

 בייבי

 מי עדן 7290000688381
פקק  –ליטר  1.5שישייה  -מי עדן
 ספורט

 ג'ים -ליטר  1.25שישייה  -מי עדן מי עדן 7290000688503

 מי עדן 7290000688656
ליטר  1.85שישיית  -מי עדן
 "בייבי"

 ליטר 0.5שישייה  -מי עדן מי עדן 7290000688732

 ליטר 0.5שמינייה  -מי עדן מי עדן 7290000688824

 אירוז חדש -קג'  8בונזו גורים  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290000805368

 ק"ג 81בונזו בשר  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290000805580

 ק"ג 8+ 2בונזו סניור  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290000805597

 ק"ג 8+0+ 2בונזו סניור  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290000805597

 ק"ג דגים 0.5קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805870

 ק"ג כבד 0.5קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805887

 ג עוףק" 0.5קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805894

 ק"ג עוף 8.25קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805900

ק"ג עוף  8.25קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805900



 תוספת81%

 ק"ג כבד 8.25קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805917

 ק"ג דגים 8.25קט -לה י דיפלומטמשווק ע" -קט -לה 7290000805924

 משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290000805924
 81%ק"ג דגים  8.25קט -לה

 תוספת

 פסטרמה כפרית תנובה 7290000907970

 411פסטרמה כפרית   תנובה 7290000913551

 עוף טוב 7290001006108
פסטרמה חזה הודו פפריקה דל 

 שומן

 גר451ממרח תמרים  מיה מוצרי מזון 7290001041130

 גרם411פירורי לחם  מיה מוצרי מזון 7290001041277

 יח81לקקנים תות  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290001041284

 יחידות21לקקנים  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290001041291

 גרם811פירורי לחם מוזהבים  מיה מוצרי מזון 7290001041635

 גרם811פירורי לחם מתובלים  מיה מוצרי מזון 7290001041642

 גרם411תמרים  מיה מוצרי מזון 7290001041659

 גר21קליפות הדרים מסוכרות  מיה מוצרי מזון 7290001041932

 ג 511שווארמה פרגיות  טיבון ויל 7290001123775

 גרם 511שווארמה הודו  טיבון ויל 7290001123782

 גרם 811שומן כבש  טיבון ויל 7290001124611

 גר 411המבורגר אמיתי  טיבון ויל 7290001124765

 ג811סטייק בקר ח.ריא  טיבון ויל 7290001126455

 יח'08ג'/511צוריסוס קפוא  בני ציון 7290001133958

7290001184097 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו קרם גוף פנינה
 ירוק

7290001184332 
 מפיץ נאופרם

BISCOL HYDRA  קליאו קרם
 ידיים סגול

 סלמון מעושן סלטי מיקי 7290001215098

 פילה מקרל מעושן -מקרוסקה  סלטי מיקי 7290001215456

 טחינה חצי ק"ג טחינה אלארז 7290001216040

 ק,ג 0טחינה  טחינה אלארז 7290001216057

 חצי ק"ג מלא טחינה אלארז 7290001216231

7290001265116 
 אסם

מטרנה דייסת גם וגם 
 גר811*08קרנפ.פרוביוטי

7290001265123 
 אסם

מטרנה דייסת גם וגם דגנים 
 ג811*08פרוביוטי

 גרם55*84ביסלי פלאפל  אסם 7290001302194

 גרם61*42במבה קלאסי  אסם 7290001302279

7290001302279 
 אסם

במבה קלאסי קדמ.שוק פרטי 
 גרם61*42

 יח' מוצפי 08גר'/ 411קבב מזרחי  בני ציון 7290001322185

 שטראוס 7290001327029
שטראוס מאגדת קורנטו טמקור 

 מ"ל 281שוקובו 

 ל' 0.88קרמיסימו צ'יפ וניל  קרמיסימו 7290001327180

 ל' 0.88קרמיסימו צ'יפ וניל  קרמיסימו 7290001327180

 ל' 0.88קרמיסימו שוקו וניל  קרמיסימו 7290001327197

 ל' 0.88קרמיסימו שוקו וניל  קרמיסימו 7290001327197



 ל' 0.88קרמיסימו ריבת חלב  קרמיסימו 7290001327227

 ל' 0.88קרמיסימו ריבת חלב  קרמיסימו 7290001327227

 ל' 0.88קרמיסימו וניל  קרמיסימו 7290001327357

 ל' 0.88קרמיסימו וניל  קרמיסימו 7290001327357

 ל' 5.5שטראוס נוגט  שטראוס 7290001327524

 ל' 5.5שטראוס נוגט  שטראוס 7290001327524

 ל' 0.88קרמיסימו עוגיות  קרמיסימו 7290001327791

 מ"ל 61מגנום מאגדת  מגנום 7290001327838

 מ"ל 61מגנום מאגדת  מגנום 7290001327838

 שטראוס 7290001327906
שטראוס שוטס תות בננה 

 מ"ל 028*02

 מ"ל 080שטראוס מסטיגם  שטראוס 7290001327920

 בני ציון 7290001436790
 511מרגז מיני אקסטרה חריף 

 יח' 2גרם )הקצביה( 

 יח' 08גר/  511טחון עגל אנגוס  בני ציון 7290001484708

 טרה 7290001485019
טבעי ,  5%גבינת קרם שמנת 

 גרם  811

 טרה 7290001485026
עם זיתי  5%גבינת קרם שמנת 

 גרם 811מרינד טבעיים , 

 טרה 7290001485033
עם שום  5%גבינת קרם שמנת 

 גרם  811שמיר, 

 מ"ל )פ( 085 -שמנת חמוצה טרה 7290001485262

 ק"ג  8 1%גבינה שמנה  טרה 7290001485842

  5%ק"ג  8גבינת קוטג'  טרה 7290001485859

 שמינייהT.Tתה ירוק עם יסמין  ויסוצקי 7290001491010

 T.Tלימונית לואיזה  51תה ירוק  ויסוצקי 7290001491096

 ויסוצקי 7290001491812
תה ירוק עם פירות יער 

 שמינייהT.Tופסיפלורה 

 השדה 7290001507285
בייגלה שומשום מקמח מלא 

 גרם 811אורגני 

 מ"ל 851קוקה קולה קלאסי  קוקה קולה 7290001594025

 מ"ל 851דיאט קוקה קולה קלאסי  קוקה קולה 7290001594032

 מ"ל מבצע 881ק"ק פח נמוך  קוקה קולה 7290001594056

 מ"ל 511קוקה קולה  קוקה קולה 7290001594155

 מ"ל 511פנטה אורנג'  קוקה קולה 7290001594179

 מ"ל 511דיאט קוקה קולה  קוקה קולה 7290001594186

 פריגת 7290001594261
 84 881בק' ח"פ  Lightאשכוליות 

 כשל"פ-מגש

 פריגת 7290001594261
 84 881פ בק' ח" Lightאשכוליות 

 מגש

 מגש 84 881ענבים בק' ח"פ  פריגת 7290001594278

 פריגת 7290001594377
 84 1.5תפוזים בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290001594377
-קרטון 84 1.5תפוזים בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290001594384
 84 1.5אשכוליות בק' עגול פט 

 קרטון



 פריגת 7290001594384
-קרטון 84 1.5אשכוליות בק' פט 

 כשל"פ

 קרטון 84 1.5ענבים בק' עגול פט  פריגת 7290001594391

 פריגת 7290001594391
-קרטון 84 1.5ענבים בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290001594445
 -מגש  84 881נקטר מנגו פח' 

 כשל"פ

 מגש 84 881נקטר מנגו פח'  פריגת 7290001594445

 סולגר 7290001697504
SUPHERB ARTH3PLEX 90 
TAB 

 מ"ל 411תרסיס לניקוי מוצרי עור  קומפלקס כימיקליים 7290001713372

 ליטר 5חלונית  קומפלקס כימיקליים 7290001713488

 מ"ל 251נוזל ניקוי רהיטים  קומפלקס כימיקליים 7290001713518

 ליטר 4אקונומיקה ריחנית  קומפלקס כימיקליים 7290001713853

7290001779057 
 אסם

אקסטרים טילון ריבת חלב ענק 
 גרם005*02בדצ 

7290001779965 
 אסם

 2ויטמינצ'יק קרח בדצ ממע.
 גרם21*6+4

7290001780800 
 אסם

ליבת נוגט+אורז תפוח קראנץ 
 ג011*82בדצ 

 8102גר  511פתיבר קלאסי  נצרת -ממתקים  7290001813881

 גר511יח/08ממרח פרה שוקולד/ נצרת -ממתקים  7290001814147

 שוק פרה חלב עדשים ללג בדצ נצרת -ממתקים  7290001814222

 ג' 251טופי מזל וברכות מגדים  נצרת -ממתקים  7290001817063

 מ"ל 61מגנום מאגדת  מגנום 7290001985311

 מ"ל 61מגנום מאגדת  מגנום 7290001985311

 מ"ל 011מקס אבטיח  מקס 7290001985502

 מ"ל 011מקס אבטיח  מקס 7290001985502

 ימים2ג ק"0מקרלית מעושן  סלטי שמיר 7290001989036

 ימים2ק"ג 0סלמון אפוי  סלטי שמיר 7290001989043

 ימים2ק"ג 0מקרל מעושן שלם  סלטי שמיר 7290001989050

 סלטי שמיר 7290001989067
פילה מקרל מעושן נקי )ויטהול( ק 

 ימים2ק"ג 

 ק"ג8איקרא אדומה  סלטי שמיר 7290001989272

 ק"ג8חציל מרוקאי  סלטי שמיר 7290001989296

 ק"ג0מקרל פרוס בשמן  סלטי שמיר 7290001989364

 ק"ג(0.5מקרלית מעדנייה)  סלטי שמיר 7290001989371

 סלטי שמיר 7290001989388
מעדן )פרובנציאל( מטיאס הולנדי 

 ק"ג שקיל0.5\ 8.5

 סלטי שמיר 7290001989395
ק"ג 0.5\ 8.5הרינג כבוש עם בצל 

 שקיל

 ק"ג8כרוב לבן עם גזר )קולסלאו(  סלטי שמיר 7290001989432

 סלטי שמיר 7290001989449
טבעות גזר פיקנטי )מרוקאי ( 

 ק"ג8

 סלטי שמיר 7290001989456
חציל במיונז ביתי ) למעידנייה( 

 ק"ג8



 סלטי שמיר 7290001989463
תפוחי אדמה ביתי )למעדנייה( 

 ק"ג8

 סלטי שמיר 7290001989470
חציל פרוסות ברוטב )סטייק( 

 ק"ג8

 ק"ג8טונה אדומה )טוניסאית(  סלטי שמיר 7290001989487

 סלטי שמיר 7290001989500
סלט טונה עם ירקות )בריאות( 

 ק"ג8

 ק"ג8סלט ביצים ביתי  סלטי שמיר 7290001989517

 סלטי שמיר 7290001989760
ק"ג 0סלמון אפוי מתובל חדש 

 ימים2שקיל 

 חומוס סוגת 7290001990261

 פופ קורן סוגת 7290001990421

 מותג של דנשר ומשווק על ידם 7290002000136
מגע המשי הדבש שעווה למיקרו 

 ג'511

 מותג של דנשר ומשווק על ידם 7290002000266
מגע המשי התפוח שעווה למיקרו 

 ג'511

 מותג של דנשר ומשווק על ידם 7290002002611
מגע המשי הדבש שעווה קרה 

 ג'511

 גרם21מגע המשי דבש ש.לפנים  מותג של דנשר ומשווק על ידם 7290002002635

 חציל בטעם כבד סלטי מיקי 7290002014003

 כרוב קולסלאו סלטי מיקי 7290002014027

 פלפל חריף כבוש סלטי מיקי 7290002014072

 סחוג ירוק סלטי מיקי 7290002014089

 סלק סלטי מיקי 7290002014102

 פילה הרינג כבוש סלטי מיקי 7290002014126

 פילה מטיאס סלטי מיקי 7290002014133

 סלטי מיקי 7290002014171
פילה מקרל מעושן  -מקרושקה 

 מפולפל

 חומוס נטו סלטי מיקי 7290002014201

 סלט טחינה סלטי מיקי 7290002014218

 חציל במיונז סלטי מיקי 7290002014225

 סלט טורקי סלטי מיקי 7290002014232

 חומוס נטו סלטי מיקי 7290002014430

 טחינה סלטי מיקי 7290002014447

 חציל במיונז סלטי מיקי 7290002014454

 חציל יווני סלטי מיקי 7290002014461

 חציל רומני סלטי מיקי 7290002014478

 סלט טורקי סלטי מיקי 7290002014485

 תפו'א סלטי מיקי 7290002014492

 איקרה לבנה סלטי מיקי 7290002014522

 חציל פרוס ברוטב סלטי מיקי 7290002014539

 כרוב שוודי סלטי מיקי 7290002014546

 סחוג אדום סלטי מיקי 7290002014577

 חומוס מזרחי סלטי מיקי 7290002014607

 מקרל בשמן סלטי מיקי 7290002014614

 עמבה סלטי מיקי 7290002014690

 כרוב שוודי סלטי מיקי 7290002014751



 איקרה רומני סלטי מיקי 7290002014782

 מטבוחה סלטי מיקי 7290002014799

 חזרת סלטי מיקי 7290002014829

 שום כתוש סלטי מיקי 7290002014836

 חציל על האש סלטי מיקי 7290002014843

 אריסה טוניסאית סלטי מיקי 7290002014867

 חציל במיונז סלטי מיקי 7290002014959

 שקיות 81Xג011מרשמלו  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290002022152

 ק"ג8חומוס  סלטי שמיר 7290002024002

 ק"ג8טחינה  סלטי שמיר 7290002024019

 ק"ג8תורכי  סלטי שמיר 7290002024033

 ק"ג8תפ''א במיונז  סלטי שמיר 7290002024040

 ק"ג8חציל פרוסות פיקנטי  סלטי שמיר 7290002024064

 ק"ג8טחינה ירוקה  סלטי שמיר 7290002024095

 ק"ג8איקרא לבנה  סלטי שמיר 7290002024118

 ק"ג8כרוב אדום  סלטי שמיר 7290002024125

 ק"ג8חומוס מזרחי  סלטי שמיר 7290002024149

 ק"ג8סחוג אדום  סלטי שמיר 7290002024156

 ק"ג8סחוג תמני  סלטי שמיר 7290002024163

 ק"ג8תורכי איסטנבול  סלטי שמיר 7290002024187

 ק"ג8חומוס ירושלמי  סלטי שמיר 7290002024217

 ק"ג8מעדן חציל  סלטי שמיר 7290002024781

 ק"ג8עריסה  סלטי שמיר 7290002024842

 ק"ג8סלט תירס  סלטי שמיר 7290002024910

 חלה קלה ודש ברמן 7290002037040

 לחם לבן פרוס ודש ברמן 7290002037057

 חלה פרוסה ודש ברמן 7290002037125

 לחם שחור מקמח מלא ברמן 7290002037194

 בשקית. 6לחמניה דגני קלות  ברמן 7290002037248

 בשקית 2לחמניה המבורגר  ברמן 7290002037309

 שחור קללחם  ברמן 7290002037545

 בשקית 6לחמניות באניס  ברמן 7290002037569

 בשקית 4חליה מתוקה  ברמן 7290002037637

 דגני קלות ודש ברמן 7290002037828

 גר851קוסקוס רגיל  קוסקוס 7290002040019

 גר 851קוסקוס דק  קוסקוס 7290002040064

 גר 851קוסקוס עבה  קוסקוס 7290002040071

 גר 851קוסקוס מלא  קוסקוס 7290002040088

 ק"ג חנויות 0פפריקה מתוקה  ק"ג 0תבלינים  7290002043003

 משק צוריאל 7290002107019
 851בגביע  5%צפתית מעודנת 

 גרם

 משק צוריאל 7290002107071
 -בולגרית עיזים מעודנת בגביע 

 גר' 811

 ק"ג 4 06%בולגרית קשה  משק צוריאל 7290002107118

 ק"ג 8 - 5%טבורוג  משק צוריאל 7290002107316

 משק צוריאל 7290002107385
 021גליל גבינת עיזים  -עז -מה

 גרם



 ק"ג 4 5%בולגרית גלילית  משק צוריאל 7290002107422

 משק צוריאל 7290002107491
 -טבעי  - 5%גבינת עזים למריחה 

 גר' 851

 ק"ג 4 - 5% -צפתית מעודנת  משק צוריאל 7290002107743

 משק צוריאל 7290002107798
בגביע  5%בולגרית מעודנת 

 גרם851

 משק צוריאל 7290002107965
 - 5%גבינה לאפייה  -טבורוג 

 גר' 511

 נתח בקר411קבב מזרחי  טיבון ויל 7290002109013

 נתח בקר 511המבורגר  טיבון ויל 7290002109020

 נתח בקר 511טחון עוף  טיבון ויל 7290002109037

 נתח בקר511טחון הודו  טיבון ויל 7290002109044

 נתח בקר 511טחון בקר  טיבון ויל 7290002109051

 גולש עג מ בק חלק ריא טיבון ויל 7290002109068

 מיני מרגז חריף אש851 טיבון ויל 7290002109280

 גר441 011%קבב אמיתי  טיבון ויל 7290002109488

 בשר 011%קוביות גולש  טיבון ויל 7290002157830

 יח' 08גרם/ 411המבורגר בלדי  בני ציון 7290002195054

 יח' 08גר'/ 411קבב מזרחי  בני ציון 7290002195085

 יח'08גר'/ 411קבב רומני  בני ציון 7290002195092

 משק דבורים לין 7290002196020
 451 88,111מזון מלכות בדבש 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196020
 451 88,111מזון מלכות בדבש 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196143
 451ג'ינסנג ומזון מלכות בדבש 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196143
 451ג'ינסנג ומזון מלכות בדבש 

 גרם

 ק"ג 0דבש אורגני  משק דבורים לין 7290002196167

 ק"ג 0דבש אורגני  משק דבורים לין 7290002196167

 משק דבורים לין 7290002196174
 451 85,111מזון מלכות בדבש 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196174
 451 85,111מזון מלכות בדבש 

 גרם

 גרם 511דבש אורגני  משק דבורים לין 7290002196235

 גרם 511דבש אורגני  משק דבורים לין 7290002196235

 משק דבורים לין 7290002196236
 451פרופוליס ומזון מלכות בדבש 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196236
 451פרופוליס ומזון מלכות בדבש 

 גרם

 גרם 881רוטב סילאן גריל  משק דבורים לין 7290002196372

 גרם 881רוטב סילאן גריל  משק דבורים לין 7290002196372

 רוטב גינג'ר ופלפל אדום משק דבורים לין 7290002196495

 רוטב גינג'ר ופלפל אדום משק דבורים לין 7290002196495

 משק דבורים לין 7290002196709
טחינה אתיופית מלאה ט.מונבטת 

 גרם 851



 משק דבורים לין 7290002196709
טחינה אתיופית מלאה ט.מונבטת 

 גרם 851

 גרם851חרוסת  משק דבורים לין 7290002196730

 גרם851חרוסת  משק דבורים לין 7290002196730

 גרם 451סילאן טבעי  משק דבורים לין 7290002196754

 גרם 451סילאן טבעי  משק דבורים לין 7290002196754

 משק דבורים לין 7290002196884
 881רוטב דבש עם בוטנים וקארי 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196884
 881רוטב דבש עם בוטנים וקארי 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196938
טחינה אתיופית מלאה ט.מונבטת 

 גרם 211

 משק דבורים לין 7290002196938
טחינה אתיופית מלאה ט.מונבטת 

 גרם 211

 משק דבורים לין 7290002196952
 851טחינה אתיופית אורגנית 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196952
 851טחינה אתיופית אורגנית 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196990
 211טחינה אתיופית אורגנית 

 גרם

 משק דבורים לין 7290002196990
 211טחינה אתיופית אורגנית 

 גרם

 קוביות חזה מטוגן טיבון ויל 7290002241157

 גרם61*42במבה יום הולדת  אסם 7290002260059

7290002260479 
 אסם

אסם פתיתים אפויים קוסקוס 
 גרם511*8 6מאח.

 ק"ג שקית 0זעתר ושומשום  ק"ג 0תבלינים  7290002263005

 ק"ג שקית 0חוויג' למרק  ק"ג 0תבלינים  7290002263012

 ק"ג שקית 0מדרס קארי  ק"ג 0תבלינים  7290002263029

 ק"ג 0תבלינים  7290002263036
ק"ג  0פילדלפיה גריל אמריקאי 

 שקית

 ק"ג שקית 0תבלין גריל עוף  ק"ג 0תבלינים  7290002263050

 ק"ג שקית 0תבלין על האש  ק"ג 0תבלינים  7290002263067

 ק"ג שקית 0תבלין לדג  ק"ג 0תבלינים  7290002263074

 ק"ג שקית 0תערובת לסחוג  ק"ג 0תבלינים  7290002263104

 ג שקיתק" 0תערובת צימיצורי  ק"ג 0תבלינים  7290002263128

 ק"ג שקית 0תערובת לקציצות  ק"ג 0תבלינים  7290002263135

 ק"ג שקית 0כמון  ק"ג 0תבלינים  7290002263166

 ק"ג שקית 0מעורב ירושלמי  ק"ג 0תבלינים  7290002263173

 ק"ג שקית 0בהרט  ק"ג 0תבלינים  7290002263180

 ק"ג 0אורגנו  ק"ג 0תבלינים  7290002263210

 ק"ג שקית 0בצל מטוגן  ק"ג 0תבלינים  7290002263227

 גרגירי חרדל שלם שקית ק"ג 0תבלינים  7290002263289

 ק"ג שקית 0כורכום  ק"ג 0תבלינים  7290002263296

 ק"ג שקית 0פפריקה חריפה  ק"ג 0תבלינים  7290002263302

 ק"ג 0תבלינים  7290002263319
ק"ג  0פפריקה מרוקאית מתוקה 

 שקית

 ק"ג שקית 0פפריקה מתוקה  ק"ג 0תבלינים  7290002263326



 ק"ג שקית 0צילי  ק"ג 0תבלינים  7290002263333

 ק"ג שקית 0קינמון טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263340

 ק"ג שקית 0קינמון שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263357

 ק"ג שקית 0שבבי בצל  ק"ג 0תבלינים  7290002263364

 ק"ג שקית 0שום גבישי  ק"ג 0תבלינים  7290002263371

 ק"ג שקית 0שיני שום  ק"ג 0תבלינים  7290002263401

 "ג שקיתק 0שודניה שטה שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263418

 ק"ג 0קימל שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263425

 ק"ג שקית 0קצח  ק"ג 0תבלינים  7290002263432

 ק"ג שקית 0פלפל שחור טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263456

 ק"ג שקית 0פלפל שחור גרוס דק  ק"ג 0תבלינים  7290002263463

 ק"ג שקית 0פלפל שחור גרוס גס  ק"ג 0תבלינים  7290002263470

 ק"ג שקית 0פלפל שחור שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263487

 ק"ג שקית 0ציפורן שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263517

 ק"ג שקית 0פלפל אנגלי שלם  ק"ג 0תבלינים  7290002263524

 ק"ג שקית 0פלפל לבן טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263531

 ק"ג שקית 0זנגביל טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263579

 ק"ג שקית 0חילבה טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263692

 ק"ג שקית 0מלח לימון  ק"ג 0תבלינים  7290002263708

 ק"ג שקית 0כוסברה טחונה  ק"ג 0תבלינים  7290002263715

 ק"ג שקית 0כוסברה שלמה  ק"ג 0תבלינים  7290002263722

 העונות שקית 4תבלין  ק"ג 0תבלינים  7290002263814

 ק"ג שקית 0תבלין לעמבה  ק"ג 0תבלינים  7290002263920

 אגוז מוסקט טחון שקית ק"ג 0תבלינים  7290002263944

 ק"ג צנצנת 0סומק  ק"ג 0תבלינים  7290002263968

 ק"ג שקית 0הל טחון  ק"ג 0תבלינים  7290002263999

 חלק ריא 4רצו לטחינה  טיבון ויל 7290002277125

 בני ציון 7290002291046
גרם  421המבורגר מסעדות 

 יח' 08)הקצביה( 

 אבקת אפיה עשיריות מיה מוצרי מזון 7290002319016

 סוכר וניל עשיריות מיה מוצרי מזון 7290002319023

 גרם811פירורי לחם  מיה מוצרי מזון 7290002319085

 גרם811תמרים  מיה מוצרי מזון 7290002319337

 גרם811קמח מצה  מיה מוצרי מזון 7290002319528

 תמצית אפיה וניל מיה מוצרי מזון 7290002319771

 תמצית אפיה רום מיה מוצרי מזון 7290002319788

 גרם 851סינטה דקדק  טיבון ויל 7290002345015

 גר 851אנטריקוט דקדק  טיבון ויל 7290002345022

 ר.לוי 811סינטה דקדק  טיבון ויל 7290002345039

 ר.לוי 811אנטר' דקדק  טיבון ויל 7290002345046

 א.ג 851מילנסה דקדק  טיבון ויל 7290002345077

 גולש בקר תפז חלק ריא טיבון ויל 7290002345138

 המבורגר טיבון ריב641 טיבון ויל 7290002345510

 גר 241קבב טיבון ריב  טיבון ויל 7290002345527

 המבור מסע ריב טיב561 טיבון ויל 7290002345565

 קבב מסעדו ריב טיב561 טיבון ויל 7290002345596

 גרם 611מארז זוגות  תנובה 7290002371403



 סלסולי פסטרמה שום וצי'לי תנובה 7290002371526

 גרם 081סלסולי פסטרמה דבש  תנובה 7290002371533

 גרם 081קורנדביף  תנובה 7290002371540

 פסטרמה פרגיות לבגאט תנובה 7290002371571

 ק"ג0נקנקיות עוף חריפות  תנובה 7290002371854

 גרם 081סרוולד צרפתי   תנובה 7290002371939

 ליטר 0שמן סויה "מילומור"  מותגים שונים 7290002374114

 ליטר 8שמן סויה "מילומור"  מותגים שונים 7290002374145

 ליטר 0שמן חמניות "מילומור"  מותגים שונים 7290002374268

 ליטר 0שמן קנולה "מילומור"  מותגים שונים 7290002374312

 ליטר 8שמן קנולה "מילומור"  מותגים שונים 7290002374329

 ליטר 8שמן קנולה "מילומור"  מותגים שונים 7290002374343

 מותגים שונים 7290002374640
שמן קנולה בריאות מהטבע + 

 8אומגה 

 חומוס מסעדות סלטי מיקי 7290002399216

 גזר בלימון חריף סלטי מיקי 7290002399391

 חומוס אסלי -החומוסיה סלטי מיקי 7290002399407

 חמוצים סינים סלטי מיקי 7290002399445

 פילה הרינג -יאסו סלטי מיקי 7290002399452

 מקרל מקולף בשמן -יאסו סלטי מיקי 7290002399469

 הרינג כבוש -יאסו סלטי מיקי 7290002399476

 מטיאס פרובנציאל -יאסו סלטי מיקי 7290002399483

 מקרל מעושן בשמן -יאסו סלטי מיקי 7290002399490

 מטיאס שמאלץ -יאסו סלטי מיקי 7290002399506

 טחינה פטרוזיליה -יאסו סלטי מיקי 7290002399537

 פלפלים קלויים -יאסו סלטי מיקי 7290002399544

 אג'דה -יאסו סלטי מיקי 7290002399551

 טחינה סלק -יאסו סלטי מיקי 7290002399568

 פאווה -יאסו סלטי מיקי 7290002399575

 טחינה פלפלים -יאסו סלטי מיקי 7290002399582

 פלפלים קלויים -יאסו סלטי מיקי 7290002399889

 טחינה פטרוזיליה -יאסו סלטי מיקי 7290002399896

 פאווה -יאסו סלטי מיקי 7290002399902

 טחינה פלפלים -יאסו סלטי מיקי 7290002399919

 ק"ג8חומוס מסבחה  סלטי שמיר 7290002415039

 ק"ג8חציל במיונז מוסדי  סלטי שמיר 7290002415213

 ק"ג8כבד צמחי  סלטי שמיר 7290002415282

 ק"ג8חציל עם טחינה  סלטי שמיר 7290002415336

 ק"ג8חציל קלוי במיונז  סלטי שמיר 7290002415466

 ק"ג8סלט זיתים מרוקאי  סלטי שמיר 7290002415473

 ק"ג8סלט מקסיקני  סלטי שמיר 7290002415916

 קבב בקר קלאסיקו טיבון ויל 7290002439981

 קלאסיקו קבב בקר וכבש טיבון ויל 7290002439998

 גרם851חומוס מסעדות  סלטי שמיר 7290002485001

 גרם511חומוס מסעדות  סלטי שמיר 7290002485025

 גרם851חומוס מסבחה  סלטי שמיר 7290002485032

 גרם511חומוס מסבחה  סלטי שמיר 7290002485049



 851חומוס אבו ג"וש  סלטי שמיר 7290002485056

 גרם511חומוס אבו גוש  סלטי שמיר 7290002485063

 גרם851טחינה לבנה  סלטי שמיר 7290002485070

 גרם851קישוא בטעם כבד סלטי שמיר 7290002485094

 גרם851חציל בטעם כבד  סלטי שמיר 7290002485100

 גרם851חציל תאילנדי  סלטי שמיר 7290002485124

 גרם851חציל פרוסות פיקנטי  סלטי שמיר 7290002485179

 גרם851פלפל רצועות קלוי/מטוגן  סלטי שמיר 7290002485216

 סלטי שמיר 7290002485261
גזר מרוקאי ברוטב פיקנטי 

 גרם851

 גרם851קוביות סלק  סלטי שמיר 7290002485292

 גרם851סלט ביצים עם אבוקדו  סלטי שמיר 7290002485339

 גרם851סלט ביצים  סלטי שמיר 7290002485346

 גרם851טונה טוניסאית  סלטי שמיר 7290002485353

 סלטי שמיר 7290002485407
גרם עגול 851תירס מכסיקני 

 פרימיום

 גרם851סלט טונה עם ירקות  סלטי שמיר 7290002485445

 אנטריקוט לפלנצ'ה קפו טיבון ויל 7290002507987

 בש טח' ה.ילד חלק ריא טיבון ויל 7290002577898

 גרם51תן צ'אפ טבעות  מיה מוצרי מזון 7290002581079

 לחם הולנדי ברמן 7290002661115

 לחם דני קל ברמן 7290002661153

 לחם כנעני ברמן 7290002661177

 לחם גלילי קל ברמן 7290002661214

 שמן קנולה מועשר "עץ הזית" מותגים שונים 7290002692393

 עץ הזית"שמן חמניות מועשר " מותגים שונים 7290002692409

 מ"ל "עץ הזית" 251שמן זיתולה  מותגים שונים 7290002692553

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703136

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703143

 דבש פרחי הדר כוורת עין חרוד 7290002703167

 דבש פרחי דרדר כוורת עין חרוד 7290002703174

 דבש פרחי שיזף כוורת עין חרוד 7290002703181

 דבש פרחי אבוקדו כוורת עין חרוד 7290002703198

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703211

 דבש פרחי הדר כוורת עין חרוד 7290002703228

 דבש פרחי שיזף כוורת עין חרוד 7290002703235

 דבש פרחי דרדר כוורת עין חרוד 7290002703242

 דבש פרחי אבוקדו כוורת עין חרוד 7290002703259

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703266

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703310

 דבש פרחי בר כוורת עין חרוד 7290002703358

 דבש פרחי בר בבקבוק לחיץ כוורת עין חרוד 7290002703402

 דבש פרחי בר בבקבוק לחיץ כוורת עין חרוד 7290002703426

 דבש מפרחי הדרים כוורת עין חרוד 7290002703808

 גרם 411קבב יווני  טיבון ויל 7290002715375

 גרם 411קבב מזרחי  טיבון ויל 7290002757665

 גרם 411המבורגר  טיבון ויל 7290002757672



 קבב מזרחי חריף 511 טיבון ויל 7290002775720

 ל 4סיף רצפות סחלבים  סיף 7290002805151

 מ"ל 251מסיר שומנים קר מתז  קומפלקס כימיקליים 7290002814016

 קומפלקס כימיקליים 7290002814023
מבהיק אסלות אסלונית צהוב 

 מ"ל 251

 מ"ל 251אקונומיקה קצף ניקוי  קומפלקס כימיקליים 7290002814047

 מ"ל 251סיליקון פרוטקטור מתז  קומפלקס כימיקליים 7290002814061

 ליטר 0אנטרטיק  קומפלקס כימיקליים 7290002814078

 ליטר 8רצפות דוחה תיקנים  קומפלקס כימיקליים 7290002814139

 מתז-ליטר 0מסיר שומנים קר  קומפלקס כימיקליים 7290002814160

 ירוק 251שמפו כלים  קומפלקס כימיקליים 7290002814177

 251קצף לניקוי כלים סניטריים  קומפלקס כימיקליים 7290002814214

 ליטר 8רצפות לבנדר  קומפלקס כימיקליים 7290002814238

 ליטר 8רצפות אוקיינוס  קומפלקס כימיקליים 7290002814252

 ליטר 8רצפות אפרסק  קומפלקס כימיקליים 7290002814283

 ליטר 8רצפות פסיפלורה  קומפלקס כימיקליים 7290002814306

 ליטר 4רצפות בניחוח פרחים  קומפלקס כימיקליים 7290002814391

 ליטר 0.5שמפו כלים לבנדר  קומפלקס כימיקליים 7290002814405

 ליטר 0.5שמפו כלים ירוק  קומפלקס כימיקליים 7290002814412

 ליטר 4סבונומיקה  קומפלקס כימיקליים 7290002814511

NO" 1 קומפלקס כימיקליים 7290002814528 ליטר 0לניקוי אסלות   

 מ"ל 511שקית מילוי חלונית  קומפלקס כימיקליים 7290002814573

 קומפלקס כימיקליים 7290002814580
טורנדו גרגרים לפתיחת סתימות 

 גרם 811

 קומפלקס כימיקליים 7290002814597
 0טורנדו נוזל לפתיחת סתימות 

 ליטר

 קומפלקס כימיקליים 7290002814603
מסיר שומנים קר מבושם מתז 

 מ"ל 251

 ירוק שלישיה 251שמפו כלים  קומפלקס כימיקליים 7290002814689

 זוג מבהיק אסלות קומפלקס כימיקליים 7290002814719

 חלונית זוג קומפלקס כימיקליים 7290002814788

 ליטר 5ריחנית  קומפלקס כימיקליים 7290002814801

 ליטר 4רצפות בניחוח לבנדר  קומפלקס כימיקליים 7290002814917

 ליטר 4שמפו כלים ירוק ריחני  קומפלקס כימיקליים 7290002814955

 5%סקי משפחתי  מחלבה 7290002824183

 גרם 811 1%דנונה ביו   מחלבה 7290002824466

 גרם 851 5%סקי  מחלבה 7290002824640

 511כרוב אדום  אחלה 7290002825722

 גרם 525כרוב אדום  אחלה 7290002825722

 שטראוס 7290002826248
שטראוס שלגון כדורגל מיוחד 

 מ"ל 005

 שטראוס 7290002826477
 015שטראוס שלגון בומבה וניל 

 מ"ל

 שטראוס 7290002826477
 015שטראוס שלגון בומבה וניל 

 מ"ל

 ל' 5.5שטראוס שוקולטה  שטראוס 7290002826507

 ל' 5.5שטראוס שוקולטה  שטראוס 7290002826507



 ל' 5.5שטראוס ונילה קרם  שטראוס 7290002826514

 ל' 5.5שטראוס ונילה קרם  שטראוס 7290002826514

 ל' 5.5שטראוס שרבט תות  שטראוס 7290002826538

 ל' 5.5שטראוס שרבט תות  שטראוס 7290002826538

 מ"ל 054שטראוס פרוזן יוגורט  שטראוס 7290002826804

 מ"ל 054שטראוס פרוזן יוגורט  שטראוס 7290002826804

 מ"ל 001שטראוס שוקובו  שטראוס 7290002826835

 מ"ל 001שטראוס שוקובו  שטראוס 7290002826835

 ליטר  8בכד  - 4%יוגורט  טרה 7290002868545

 גרם  851  5%קוטג'  טרה 7290002868996

 קרטון 08 0.5ענבים בק' פט עגול  פריגת 7290002871446

 פריגת 7290002871446
-קרטון 08 0.5ענבים בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290002871460
 08 0.5תפוזים בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290002871460
-קרטון 08 0.5תפוזים בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290002871477
-קרטון 08 0.5אשכוליות בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290002871477
 08 0.5אשכוליות בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290002871484
 0.5בק' פט עגול  Lightתפוזים 

 קרטון 08

 פריגת 7290002871484
 08 0.5בק' פט  Lightתפוזים 

 כשל"פ-קרטון

 פריגת 7290002871491
 08 0.5בק'  Lightאשכוליות 

 כשל"פ-קרטון

 פריגת 7290002871491
 08 0.5בק עגול  Lightאשכוליות 

 קרטון

 פסטרמה ספרדית תנובה 7290002900313

 פסטרמה איטלקית מילנו  תנובה 7290002900436

 תנובה 7290002900566
 411פסטרמה ברביקיו דל שומן 

 גרם

 שניצלוני צ'ונגו בשומ טיבון ויל 7290002923190

 קג 0טחון בקר  טיבון ויל 7290002923466

 קג 0חומוס אחלה  אחלה 7290002987963

 קג 0.8חומוס  אחלה 7290002987963

 ליטר  מהדרין 8שוקו יטבתה כד  יטבתה 7290003023165

 מחיר -ליטר 8שוקו יטבתה כד  יטבתה 7290003023165

 שוקו חצי ליטר קרטון  מהדרין יטבתה 7290003029037

 ליטר בקבוק מהדרין 0שוקו  יטבתה 7290003029181

 מילק שייק שוקו מהדרין יטבתה 7290003029266

 ליטר משקה בננה מהדרין 0 יטבתה 7290003029372

 מ"ל מהדרין 851בננה פקק  יטבתה 7290003029389

 מל מהדרין 851שוקו פקק  יטבתה 7290003029433

 ליטר מהדרין 0מוקה בקבוק  יטבתה 7290003029532



 יטבתה 7290003029617
 -גרם 011שמנת מנה אישית 

 מהדרין

 יטבתה 7290003029792
מהדרין  -שקיות שוקו 2מארז 
 )חדש(

 מהדרין -8%ליטר חלב  8כד  יטבתה 7290003029815

 יטבתה 7290003029815
מהדרין  -8%ליטר חלב  8כד 

 מבצע

 יטבתה 7290003029884
שקיות מוקה )חדש(  6מארז 

 מהדרין

 ליטר יטבתה מהדרין 0אייס קפה  יטבתה 7290003029907

 תנובה 7290003031702
נקניקיות הודו ק"ג בכשרות הרב 

 מחפוד

 תנובה 7290003031719
נקניקיות הודו תפז' בכשרות הרב 

 מחפוד

 תנובה 7290003031733
פסטרמה גחלים בכשרות הרב 

 מחפוד

 תנובה 7290003031740
פסטרמה בדבש בכשרות הרב 

 מחפוד

 תנובה 7290003031757
גרם  411פסטרמה פפריקה 

 בכשרות הרב מחפוד

 תנובה 7290003031788
מארז צמד חלק בכשרות הרב 

 מחפוד

 תנובה 7290003031849
גר' בכשרות  611צמד מהדרין 
 הרב מחפוד

 קמח חיטה לבן בהיר טחנות ישראליות בע"מ 7290003060009

 מטחנות ישראליות בע" 7290003060016
קמח חיטה לבן בהיר רב תכליתי 

 מועשר בויטמינים ומינרלים

 סולת חיטה טחנות ישראליות בע"מ 7290003060023

 קמח חיטה מלא טחנות ישראליות בע"מ 7290003060030

 קמח תופח טחנות ישראליות בע"מ 7290003060047

 קמח כוסמין מלא טחנות ישראליות בע"מ 7290003060061

 קמח שיפון מלא טחנות ישראליות בע"מ 7290003060078

 טחנות ישראליות בע"מ 7290003060085
קמח חיטה לאפית לחמים וחלות 

 מועשר בויטמינים ומינרלים

 קמח פרימיום טחנות ישראליות בע"מ 7290003060177

 קמח חיטה לבן בהיר מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060276

 קמח תופח מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060283

 קמח חיטה מלא מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060290

 קמח שיפון מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060306

 קמח כוסמין מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060313

 קמח לחם וחלות מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060320

 קמח פיצה מנופה ישבר קמחים בע"מ 7290003060344

 מנופה 21%קמח חיטה מלא  ישבר קמחים בע"מ 7290003060351

 מנופה 21%קמח כוסמין מלא  ישבר קמחים בע"מ 7290003060368

 ק''ג8חציל קלוי על האש  סלטי שמיר 7290003067015

 ק"ג8קישואים בטעם כבד  סלטי שמיר 7290003067121

 ק"ג8חומוס מסעדות  סלטי שמיר 7290003067428



 ק"ג8חציל רומני קלוי  סלטי שמיר 7290003067688

 ק"ג )סלוניקי(8חציל טבעי קלוי  סלטי שמיר 7290003067695

 שוארמה פרג גדול משופ טיבון ויל 7290003069088

 פסטרמה עגל בסגנון רומני  תנובה 7290003072125

 ס"מ 84נקניקיות  צ'וריסוס  תנובה 7290003072132

 פסטרמה בסגנון מקסיקני תנובה 7290003072200

 ליטר 0.5קולה שישיות קוקה  קוקה קולה 7290003119110

 ל' 0.5שרינק קוקה קולה  6 קוקה קולה 7290003119110

 קוקה קולה 7290003119165
 0.5דיאט קוקה קולה שישיות 

 ליטר

 משק צוריאל 7290003126033
שום שמיר  81%גבינת שמנת 

 ק"ג 0.1

 גרם 051יוגורט עיזים טבעי  משק צוריאל 7290003126712

 ק"ג  0.1זיתים  81%גבינת שמנת  משק צוריאל 7290003126804

 גרם 511קבב רומני  טיבון ויל 7290003185719

 גרם 511קבב מזרחי  טיבון ויל 7290003185726

 שניצל אמיתי עוף צעיר טיבון ויל 7290003187508

 בשר 011%טחון עגל  טיבון ויל 7290003187843

 אחיד פרוס שופרסל ברמן 7290003219347

 גרם 411פסטרמה בפפריקה  תנובה 7290003229109

 גרם 411פסטרמה בדבש  תנובה 7290003229116

 גרם 411פסטרמה גחלים  תנובה 7290003229123

 גרם 811סלמי איטלקי  תנובה 7290003229147

 גרם 811קוניאק מובחר  תנובה 7290003229154

 גרם 411כתף בקר מעושן  תנובה 7290003229192

 גרם 861פסטרמה ספרדית  תנובה 7290003229208

 ג' 861פסטרמה איטלקית  תנובה 7290003229215

 גרם811סלמי תה משובח  תנובה 7290003229222

 גר511מיוקל שמן זית  תלמה 7290003231003

 מל 211פינוק שמפו עם קרטין  פינוק 7290003231508

 פינוק 7290003231607
 211פינוק מרכך שיער עם קרטין 

 מל

 בני ציון 7290003287253
גרם  511נקניקיות מרגז 

 יח' 2)הקצביה( 

 בני ציון 7290003287260
גרם  611נקניקיות צ'וריסוס 

 יח' 2)הקצביה( 

 בני ציון 7290003287284
 2גרם )הקצביה(  611קבב ביתי 

 יח'

 בני ציון 7290003287291
גרם  611קבב טלה וצנובר 

 יח' 2)הקצביה( 

 בני ציון 7290003287307
 2גרם )הקצביה(  611קבב רומני 

 יח'

 בני ציון 7290003287314
גרם  581קבב על מקל קינמון 

 יח' 2)הקצביה( 

 דנונה בר פקאן מחלבה 7290003321155

 גרם 851 1%סקי  מחלבה 7290003321292

 סטרוגנוף הודו טיבון ויל 7290003355860



 מעורב ירושלמי מהדרין טיבון ויל 7290003356171

 ניקנש תפזורת טיבון ויל 7290003359431

 שניצל אמיתי קטן מטוג טיבון ויל 7290003361465

 ל0נקטר אפרסק  04-טל 7290003380350

 פג8 -זיתים ירוקים ללא גלעין א 0-פרי הגליל 7290003385638

 פג8-זית מנז בנוני א  0-פרי הגליל 7290003385645

 פג8-זית מנז ג.מאוד א  0-פרי הגליל 7290003385652

 פג8-זית מנז גדול א  0-פרי הגליל 7290003385669

 ק"ג כבד 1קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290003456277

 ק"ג מיקס 1קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290003456284

 ל' 5שטראוס מיקס שוקו  שטראוס 7290003457182

 ל' 5שטראוס מיקס שוקו  שטראוס 7290003457182

 מ"ל 016סולרו פירות טרופיים  סולרו 7290003457861

 מ"ל 016סולרו פירות טרופיים  סולרו 7290003457861

 מ"ל 081קורנטו וניל  קורנטו 7290003457892

 מ"ל 081מגנום שוקולד  מגנום 7290003457922

 מ"ל 081מגנום שוקולד  מגנום 7290003457922

 מ"ל 085מגנום שקדים  מגנום 7290003457946

 מ"ל 085מגנום שקדים  מגנום 7290003457946

 מ"ל 081מגנום שוקולד לבן  מגנום 7290003457953

 מ"ל 081מגנום שוקולד לבן  מגנום 7290003457953

 מ"ל 622קורנטו מאגדת קלאסי  קורנטו 7290003457991

 ק"ג8שום כתוש  סלטי שמיר 7290003461110

 ק"ג8סלק מגורד  סלטי שמיר 7290003461356

 ק"ג0חומוס אסלי  סלטי שמיר 7290003461677

 מ.שומן 511טחון בקר  טיבון ויל 7290003550333

 רגל פרוסה במגש טיבון ויל 7290003550937

 בני ציון 7290003570928
גרם  511קבב בלדי ארוז 

 יח' 2)הקצביה( 

 בני ציון 7290003571338
-יח'1גר'/ 0111טחון בקר קפוא 

 מוצפי

 יח'1גר'/ 0111טחון בקר קפוא  בני ציון 7290003598885

 קוסקוס בינוני סוגת 7290003643325

 חומוס סוגת 7290003643714

 חיטה סוגת 7290003643738

 פופ קורן סוגת 7290003643776

 סלטי שמיר 7290003648207
 \ 8.5מטיאס הולנדי בשמן 

 ג שקילק"0.5

 ק"ג0סלמון הילטון  סלטי שמיר 7290003648276

 ק"ג8ליונז  סלטי שמיר 7290003648443

 ליטר 0.5פאנטה אורנג'  קוקה קולה 7290003667109

 פריגת 7290003667369
 08 0.5תות בננה בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290003667369
-קרטון 08 0.5תות בננה בק' פט 

 כשל"פ

 ליטר 0.5דיאט פאנטה אורנג'  קוקה קולה 7290003667673

 גרם011לדר משמש  מיה מוצרי מזון 7290003681167



 גרם011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 סגו -גרם 011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 כתו -גרם 011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 ירוק-גרם 011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 אד -גרם 011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 ורו -גרם 011סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 גרם011חמוץ מוץ  מיה מוצרי מזון 7290003681266

 גרם841קונפיטורה תות  מיה מוצרי מזון 7290003681341

 קישוט לעוגה צבעוני בצנצנת מיה מוצרי מזון 7290003681365

 גר 'בצנצנת811גילגולים  מיה מוצרי מזון 7290003681440

 גרם בצנצנ811סוכריות ג'לי  מיה מוצרי מזון 7290003681457

 גרם21דובדבנים מסוכרים  מיה מוצרי מזון 7290003681532

 גר051אתרוג מסוכר  מיה מוצרי מזון 7290003681549

 גרם במגש051תפוז סיני  מיה מוצרי מזון 7290003681556

 81*  81כפתורי שוקולד מארז  מיה מוצרי מזון 7290003681679

 גרם251טופי מתוק  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290003681792

 גרם811טופי מתוק  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290003681921

 מ'511מיץ לימון סחוט טבעי  מיה מוצרי מזון 7290003681945

 )דרניצקי( 21%שיפון מלא ליבו  ברמן 7290003719006

 ליבו לחם אקסלוסיבי ברמן 7290003719259

 ליבו לחם דגנים ברמן 7290003719280

 קג0*6צבר חומוס עגול  אסם 7290003727667

 מטבוחה סלטי מיקי 7290003782055

 גזר מרוקאי סלטי מיקי 7290003782062

 אריסה תוניסאית סלטי מיקי 7290003782109

 שום כתוש סלטי מיקי 7290003782116

 חזרת סלטי מיקי 7290003782239

 מקרל מעושן בואקום סלטי מיקי 7290003782376

 איקרה בלקני סלטי מיקי 7290003782406

 חומוס סלטי מיקי 7290003782413

 מיונז סלטי מיקי 7290003782482

 חומוס סלטי מיקי 7290003782666

 טחינה סלטי מיקי 7290003782673

 חציל במיונז סלטי מיקי 7290003782680

 סלט טורקי סלטי מיקי 7290003782697

 כרוב שוודי סלטי מיקי 7290003782734

 מטבוחה סלטי מיקי 7290003782741

 חומוס סלטי מיקי 7290003782758

 טחינה סלטי מיקי 7290003782765

 פרובנציאל סלטי מיקי 7290003782840

 גרם 28קנור תיבוליות הודי  קנור 7290003804252

 גרם 28קנור תיבוליות שום  קנור 7290003804320

 גרם 28קנור תיבוליות  קנור 7290003804368

 גר 28תיבולית צלי  קנור 7290003804375

 גרם 28קנור תיבוליות פטריות  קנור 7290003804382

 תלמה 7290003804894
תלמה קורנפלקס מיוחד אלופים 

 גר 511רגיל 



 גר 811פתית שוודי בד"צ חדש  פתית 7290003805501

 גר851פתית חיטה  פתית 7290003805587

 גר251כריות נוגט  תלמה 7290003805709

 גר251כריות נוגט  תלמה 7290003805709

 גר 42נמס בכוס טעם עוף ויטליטי  קנור 7290003805716

 קנור 7290003805730
מרקי אינסטנט אחרים קנור 

 גרם 64עגבניות 

 קנור 7290003807178
 821קנור רוטב סויה בסגנון סיני 

 גרם

 הלמנס 7290003807192
הלמנס רוטב אלף האיים לחיץ 

 גר481

 גר 811רוטב טריאקי  קנור 7290003807482

 ורד הגליל 7290003808649
 811ורד הגליל טבלאות שוקולד 

 גרם

 גר' 411יח/5רביעיית חלב אגוז/ ממתקים 7290003901197

 נצרת -ממתקים  7290003903955
שוקולד חלב במלוי 

 ג011יח/08חל/

 שו.פרה חלב שברי אגוזים בדצ ממתקים 7290003905331

 ק"ג8פלפלים חריפים  סלטי שמיר 7290003959037

 ק,ג8כרוב אדום למעדנייה  סלטי שמיר 7290003959204

 ק"ג8טונה לבנה  סלטי שמיר 7290003959327

 ק"ג8מטבוחה מרוקאית  סלטי שמיר 7290003959365

 511חציל פיקנטי  אחלה 7290003989096

 גרם 525חציל פיקנטי  אחלה 7290003989096

 יח1חדש  411רביולי גבינה  אחלה 7290003989539

 אחלה 7290003989553
 1גר חדש  411טרטוליני פטריות 

 יח

 ק"ג0טונה קר מעדנייה  סלטי שמיר 7290003992782

 קציצות אלגאוצ'ו 411 טיבון ויל 7290004011789

 קבבונים אלגאוצ'ו 411 טיבון ויל 7290004011796

 צוריסוס אלגאוצ'ו 411 טיבון ויל 7290004011802

 המבור ריב אנטרי אל ג טיבון ויל 7290004011819

 מינ המבו ריב אנט אל טיבון ויל 7290004011826

 גרם 011חזה צלוי  טיבון ויל 7290004048716

 ס"מ 41מגב פלסטיק יותם  המברשת רוחמה 7290004085018

 מטאטא ג'וליה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290004085483

 מטאטא ג'וליה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290004085483

 %85 1.5שדה רמאדן חבילה  תנובה 7290004119010

 ל0.5כד  6.5%יוגורט תנובה  תנובה 7290004119133

 8%מל  885שוקו תנובה שקית  תנובה 7290004119522

 תנובה 7290004120214
 051שוקו תנובה שקית שוקושלוק 

 8%מל 

 תנובה 7290004120269
מל  885*6שוקו מאגדת שקיות 

8% 

 %5ג  851פיראוס בולגרית גביע  תנובה 7290004120634

 תנובה 7290004120832
ליטר  8כד  %8חלב תנובה טרי 

 מהדרין



 תנובה 7290004121280
חצי מנה גביע  1%שמנת תנובה  

 מל 011

 תנובה 7290004121839
 851 81%פיראוס פטה כבשים 

 גרם

 תנובה 7290004121853
 811 %5פיראוס קוביות בולגרית 

 גרם

 %88 011פתיתי פרמזן לפסטה  תנובה 7290004122119

 תנובה 7290004122195
 %82 811גוש חלב פרוס 

 ו.מהדרין

 תנובה 7290004122270
גרם  811עמק פרוס בקופסא 

%82 

 1%גרם  811עמק לייט פרוס  תנובה 7290004122348

 גרם 511 88%פתיתי עמק  תנובה 7290004122560

 1%עמק לייט חריץ במשקל  תנובה 7290004122607

 גרם 851  5%פיראוס חמד לייט  תנובה 7290004122676

 תנובה 7290004122683
חטיף גבינת עמק   82%אצבעות 

 גר 028

 תנובה 7290004123284
דלת נתרן  5%גבינה לבנה תנובה 

 גרם851

 תנובה 7290004125370
מל 811 1%שמנת אורגינל 

 מהדרין

 מל מהדרין811 4.5%אשל  תנובה 7290004125400

 מל מהדרין811 8%גיל  תנובה 7290004125417

 תנובה 7290004125455
מל 811 05%שמנת אורגינל 

 מהדרין

 תנובה 7290004125462
מל 511 05%שמנת אורגינל 

 מהדרין

 חצי מנה 05%שמנת אורגינל  תנובה 7290004125509

 תנובה 7290004125738
 88%שמנת מתוקה להקצפה

 מל עמיד השף הלבן851

 תנובה 7290004125776
גרם  411 82%עמק פרוס 

 בקופסא

 גרם 0,811 5%גבינה צפתית  תנובה 7290004126650

 תנובה 7290004126674
גרם  811 %1טל העמק לייט 

 בקופסא

 תנובה 7290004127077
גרם  851גביע  8%קוטג תנובה 

 מהדרין

 תנובה 7290004127329
 %5גרם  851קוטג תנובה גביע 

 ו.מהדרין

 תנובה 7290004127336
 %1גרם  851קוטג תנובה גביע 

 ו.מהדרין

 תנובה 7290004127800
גרם  511 5%גבינה לבנה 

 מהדרין

 תנובה 7290004127817
גרם  511 1%גבינה לבנה 

 מהדרין

 תנובה 7290004127862
גרם  251 5%גבינה לבנה 

 מהדרין

 גרם בדצ 511 1.5%גבינה לבנה  תנובה 7290004127916



 תנובה 7290004128340
בטעם  %5קרם גבינת שמנת  

 גרם 811טבעי 

 תנובה 7290004128364
עם   5%קרם גבינת שמנת 

 גרם811זיתיםירוקים

 תנובה 7290004128401
 81%פטה כבשים במשקל פראוס 

 שומן

 תנובה 7290004129545
גרם  851 8%גבינה לבנה 

 מהדרין

 תנובה 7290004129767
 051*2מאגדת  8%יופלה לבן 

 גרם

 תנובה 7290004130695
משקה אייס קפה תנובה בבקבוק 

 ליטר0

 תנובה 7290004131050
 %0ל 0חלב תנובה טרי בשקית 

 בדצ

 תנובה 7290004131074
 8%ל קרטון 0חלב תנובה טרי

 מהדרין

 תנובה 7290004131081
 8%ל  0חלב תנובה טרי שקית 

 מהדרין

 תנובה 7290004131227
גרם  511 8%גבינה לבנה 

 מהדרין

 ליטר 0שוקו תנובה בקבוק  תנובה 7290004131531

 תנובה 7290004131814
 811מעודנת  5%פיראוס צפתית 

 גרם

 תנובה 7290004132231
 8%משקה חלב מיוחד לקפה 

 ל1.2קרטון 

 תנובה 7290004132514
 0משקה בננה תנובה בבקבוק  

 ליטר

 תנובה 7290004132712
חטיף אצבעות גבינת מוצרלה 

 81%גרם  028

 גרם בדצ 851 8%גבינה לבנה  תנובה 7290004132903

 תנובה 7290004133627
קרטון  8%משקה חלב בטעם וניל 

 ליטר 0

 5%גרם  811עמק לייט פרוס  תנובה 7290004134983

 פרוס במשקל בדצ 82%עמק  תנובה 7290004136277

 למעדניה 5%צפתית מעודנת  תנובה 7290004136291

 1%גרם  411עמק לייט פרוס  תנובה 7290004137311

 קציצו עוף ברוט עגב ש טיבון ויל 7290004230081

 קציצו בקר ברוט עג שג טיבון ויל 7290004230104

 שווארמ שגב תיבו מזרח טיבון ויל 7290004230265

 שווארמה שגב תיבו עדי טיבון ויל 7290004230272

 ממלאות ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267124

 לקפה ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267209

 ריבה ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267216

 טופז ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267261

 חיוך קטן ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267278

 כרמל ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267285

 לקפה ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267636

 ריבה ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267650



 ציפס ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267667

 מפנקות ברמן עוגיות ושוקולד 7290004267759

 קציצות עוף מטוגן טיבון ויל 7290004323127

 קציצות בקר חלק ריאה טיבון ויל 7290004323141

 מרגז תפזורת טיבון ויל 7290004323363

 ג 511טחון הודו אדום  טיבון ויל 7290004323882

 גר 211שניצל אמריקאי  טיבון ויל 7290004323967

 גרם 211טבעות עוף  טיבון ויל 7290004323974

 גרם 211שניצלוני עוף  טיבון ויל 7290004323998

 קציצ בק חלק ריאה מבו טיבון ויל 7290004324568

 גרם 511קבב כבש  טיבון ויל 7290004324858

 יח'08גר'/511קבב ביתי קפוא  בני ציון 7290004329563

 28מגבון תולי בודד  מפיץ נאופרם 7290004375614

 פריגת 7290004423353
 08 0.5תפוחים בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290004423353
-קרטון 08 0.5תפוחים בק' פט 

 כשל"פ

 גרם 411בייגל בייגל בייגלה מלח  בייגל בייגל 7290004492274

 גרם 411בייגל בייגל בייגלה מלח  בייגל בייגל 7290004492274

 גר851קוקטייל מלוח  בייגל בייגל 7290004492342

 גר811נשנושים תפו"א בצל  בייגל בייגל 7290004492755

 גר885נשנושים תירס  בייגל בייגל 7290004492762

 גר811נשנושים זעתר  בייגל בייגל 7290004492779

 גר885דגנים  6נשנושים  בייגל בייגל 7290004492793

 גר851נשנושים עגול מלוח  בייגל בייגל 7290004492816

 גר851נשנושים משולש שומשום  בייגל בייגל 7290004492823

 גר851נשנושים משולש שומשום  בייגל בייגל 7290004492823

 מ"ל 011קורנטו סופר עוגיות  קורנטו 7290004554231

 מ"ל 21אסקימו דובדבן  אסקימו 7290004554330

 מ"ל 21אסקימו דובדבן  אסקימו 7290004554330

 ל' 0.0ויאנטה פנטזיה וניל שוקו  פנטסיה 7290004554354

 ל' 0.0ויאנטה פנטזיה וניל שוקו  פנטסיה 7290004554354

 מ"ל 011קורנטו סופר פקאנים  קורנטו 7290004554422

 מ"ל 081מגנום חוף השנהב  מגנום 7290004554514

 שטראוס 7290004554613
 001שטראוס שוקובו שוקולד לבן 

 מ"ל

 מ"ל 21אסקימו לימון  אסקימו 7290004554781

 מ"ל 21אסקימו לימון  אסקימו 7290004554781

 מל 088מקס מטרה  מקס 7290004554798

 מל 088מקס מטרה  מקס 7290004554798

 פנטסיה 7290004554903
ויאנטה פנטזיה וניל שוקו פרווה 

 ל' 0.0

 פנטסיה 7290004554903
ויאנטה פנטזיה וניל שוקו פרווה 

 ל' 0.0

 מ"ל 24מקס פרוטי  מקס 7290004554958

 מ"ל 24מקס פרוטי  מקס 7290004554958

 גמדים תות בננה 4 מחלבה 7290004584306



 סימפ' החמישית מחלבה 7290004584351

 גרם 811 0.2%דנונה ביו   מחלבה 7290004584528

 דני וניל מחלבה 7290004585907

 דני וניל ייעודי מחלבה 7290004585907

 ל' 0תירוש לבן  יקבי כרמל 7290004658618

 ל 0תירוש אדום  יקבי כרמל 7290004658625

 קדמון יקבי כרמל 7290004658809

 שרדונה יקבי כרמל 7290004658946

 סוביניון בלאן יקבי כרמל 7290004658953

 אמרלד ריזלינג יקבי כרמל 7290004658960

 011%הארץ שיפון קל  ברמן 7290004685010

 הארץ קל מחיטה מלאה ברמן 7290004685027

 הארץ מחיטה מלאה ברמן 7290004685041

 הארץ חמניות ברמן 7290004685089

 דגנים 5הארץ  ברמן 7290004685126

 הארץ קל ברמן 7290004685133

 61%הארץ שיפון  ברמן 7290004685140

 011%הארץ שיפון  ברמן 7290004685157

 דגנים 01הארץ  ברמן 7290004685195

 הארץ שיפון אגוזים ברמן 7290004685201

 הארץ שיפון פומפרניקל ברמן 7290004685225

 הארץ שאור שיפון ללא שמרים ברמן 7290004685232

 011%הארץ כוסמין  ברמן 7290004685430

 בד"צ 82%חריץ עמק  תנובה 7290004725426

 חריץ סקנדינבית* תנובה 7290004725600

 סמי קממבר שקיל תנובה 7290004725617

7290004810542 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו קרם גוף פנינה
 סגול

7290004810559 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו קרם גוף פנינה
 חום

 ס"מ 51מגב פלסטיק יותם  המברשת רוחמה 7290004829216

 סלט אבוקדו וביצים סלטי מיקי 7290004842253

 סלט ביצים סלטי מיקי 7290004842284

 סלט טונה בירקות סלטי מיקי 7290004842291

 חציל תאילנדי סלטי מיקי 7290004842314

 חציל על האש סלטי מיקי 7290004842413

 סחוג ירוק סלטי מיקי 7290004842758

 סחוג אדום סלטי מיקי 7290004842765

 סלט סלמון נורבגי סלטי מיקי 7290004842833

7290004872021 
 אסם

נסטלה קרחון רמזור בדצ 
 גרם21*42

7290004872229 
 אסם

נסטלה שלגון שוקולד בדצ 
 גרם62*42

7290004872243 
 אסם

נסטלה שלגון בננה בדצ 
 גרם52*42

7290004872250 
 אסם

שרבט אבטיח בדצ נסטלה 
 גרם012*48



7290004872359 
 אסם

נסטלה קרחון דובדבן בדצ 
 גרם21*42

7290004872731 
 אסם

אקסטרים טילון וניל בדצ 
 גרם28*84

7290004872786 
 אסם

אקסטרים טילון פקאן בדצ 
 חדש-גרם005*02

 ק"ג8מטבוחה מסעדות  סלטי שמיר 7290004944018

 גרם411חומוס אמיתי אסלי  סלטי שמיר 7290004944032

 גרם411טחינה אסלי  סלטי שמיר 7290004944049

 גרם411חציל במיונז אסלי  סלטי שמיר 7290004944056

 גרם411תורכי אסלי  סלטי שמיר 7290004944063

 גרם411כרוב אדום אסלי  סלטי שמיר 7290004944070

 ק"ג8סלט אבוקדו עם ביצים  סלטי שמיר 7290004944131

 ק"ג8מטבוחה  סלטי שמיר 7290004944889

 ק"ג8פלפל רצועות קלוי  סלטי שמיר 7290004944902

 חלבה אורגנית משומשום מלא הרדוף 7290004952075

 גרם אורגני 251קטשופ  הרדוף 7290004952440

7290004985400 
 מפיץ נאופרם

BISCOL   קליאו דאו ספריי פנינה
 ירוק

7290004985417 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו דאו ספריי פנינה
 סגול

7290004985424 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו דאו ספריי פנינה
 חום

 פג8-זית טבעות א  0-פרי הגליל 7290005068850

 ק"ג 4 - 5%בולגרית מעודנת  משק צוריאל 7290005079221

 משק צוריאל 7290005079238
 4 06%בולגרית עיזים מעודנת 

 ק"ג

 ק"ג  8.05נעם  05%חריץ גבנ"צ  טרה 7290005079290

 ק"ג 4 84%  בולגרית גלילית משק צוריאל 7290005079320

 טרה 7290005079344
 8מוצרלה נעם רכיבים טבעיים 

 צרכני -ק"ג 

 ק"ג  8.05 81%חריץ אמנטל נעם  טרה 7290005079412

 ק"ג 0.8-כ -5%צפתית קלאסית  משק צוריאל 7290005079511

 ק"ג 8בונזו בשר  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290005111761

 ק"ג תוספת  0+8בונזו בשר  י דיפלומטמשווק ע" -בוזנו  7290005111761

  511חצילים במיונז  אחלה 7290005174513

 גר 085יום -חומוס יום אחלה 7290005174551

 גרם 085יום -חצילים במיונז יום אחלה 7290005174568

 גר 085יום -טחינה יום אחלה 7290005174575

 גרם  085חצילים בטעם כבד  אחלה 7290005174841

 פרה חלב ללג בדצ 6מאג  ממתקים 7290005197628

 פרה מריר ללג בדצ 6מאג  נצרת -ממתקים  7290005197635

 8102 0.251פתיבר שוקו  נצרת -ממתקים  7290005198038

 8102 0.251פתיבר קלאסי  נצרת -ממתקים  7290005198045

 ג82מאסט פטל לימון מגדים  נצרת -ממתקים  7290005199288

 עד חצות מריר נצרת -ממתקים  7290005199622



 נצרת -ממתקים  7290005199738
מאסט מגדים מנטה מרעננת ללס 

 ג82

 נצרת -ממתקים  7290005200908
פרה קראנצ ביסקוויט שוקולד 

 ג011חלב 

 ל' 5.5שטראוס קוקוס  שטראוס 7290005378225

 ל' 5.5שטראוס קוקוס  שטראוס 7290005378225

 שטראוס 7290005378232
 21שטראוס גלידון שוקו מגזר 

 מ"ל

 מ"ל 21אסקימו לימון מגזר  אסקימו 7290005378256

 מ"ל 21אסקימו לימון מגזר  אסקימו 7290005378256

 שטראוס 7290005378263
 21שטראוס שלגון חלבי מגזר 

 מ"ל

 ל' 5.5שטראוס וניל צ'יפ  שטראוס 7290005378270

 ל' 5.5שטראוס וניל צ'יפ  שטראוס 7290005378270

 ל' 5.5שטראוס פקאן נאטס  שטראוס 7290005378300

 ל' 5.5שטראוס פקאן נאטס  שטראוס 7290005378300

 ל' 5.5שטראוס צ'רי לאטה  שטראוס 7290005378324

 ל' 5.5שטראוס צ'רי לאטה  שטראוס 7290005378324

 ל' 5.5שטראוס קרמל נאטס  שטראוס 7290005378393

 ל' 5.5שטראוס קרמל נאטס  שטראוס 7290005378393

 ל' 5.5שטראוס ביסקוויט ונילה  שטראוס 7290005378430

 ל' 5.5שטראוס ריבת חלב  שטראוס 7290005378461

 ל' 5.5שטראוס ריבת חלב  שטראוס 7290005378461

 ל' 5.5שטראוס פיסטוק  שטראוס 7290005378904

 ל' 5.5שטראוס פיסטוק  שטראוס 7290005378904

 ל' 5.5שטראוס קפוצ'ינו  שטראוס 7290005378911

 ל' 5.5שטראוס ונילה פרווה  שטראוס 7290005378973

 ל' 5.5שטראוס ונילה פרווה  שטראוס 7290005378973

 ל' 5.5שטראוס שוקולטה פרווה  שטראוס 7290005378997

 ל' 5.5שטראוס שוקולטה פרווה  שטראוס 7290005378997

 גר' 611מיני קוקיס בטעם חמאה  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290005509445

 קרטון 08 0.5מנגו בק' פט עגול  פריגת 7290005604133

 פריגת 7290005604133
-קרטון 08 0.5מנגו בק' פט 

 כשל"פ

 מ"ל 511פנטה אקזוטי  קוקה קולה 7290005605895

 ליטר 0.5פאנטה אקזוטיק  קוקה קולה 7290005605901

 מ"ל 851פאנטה קלאסי  קוקה קולה 7290005605994

 ק"ג מיקס 0.5קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290005651052

 ק"ג מיקס 8.25קט -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290005651069

 י דיפלומטמשווק ע" -קט -לה 7290005651069
ק"ג מיקס  8.25קט -לה

 תוספת81%

 אירוז חדש -קג'  8בונזו כבד  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290005651366

7290005803628 
 אסם

נסטלה קרחון מלון בדצ 
 גרם21*42

 איקרה אדומה סלטי מיקי 7290005818523

 חומוס יפו סלטי מיקי 7290005818622

 טחינה יפו סלטי מיקי 7290005818639

 סחוג אדום יפו סלטי מיקי 7290005818646



 כרוב עם גזר סלטי מיקי 7290005818752

 דניאלה וניל מחלבה 7290005838002

 בודד 085סקי וניל  מחלבה 7290005838613

 5%סקי יום יום  מחלבה 7290005838972

 גרם 051 8%ביו  -חסכון  2מארז  מחלבה 7290005839078

 עם זתים 5%סימפ'  מחלבה 7290005839108

 מילקי טופ מגולגלת מחלבה 7290005839313

 גרם 051מוסדי  8%דנונה ביו  מחלבה 7290005839375

 ל' 5שטראוס מיקס וניל  שטראוס 7290005854088

 ל' 5שטראוס מיקס וניל  שטראוס 7290005854088

 ל' 5.5שטראוס מסטיגם  שטראוס 7290005854521

 ל' 5.5שטראוס מסטיגם  שטראוס 7290005854521

 ל' 5.5שטראוס סורבה תות  שטראוס 7290005854538

 ל' 5.5שטראוס סורבה תות  שטראוס 7290005854538

 קורנטו 7290005854835
 801קורנטו טילון סופר מגנום 

 מ"ל

 מכבי 7290005896439
 81מ"ל בקבוק   511מכבי חוזר 

 יח'

 מכבי חזקה 7290005896453
מ"ל   511חוזר  2.1%מכבי 

 יח 81בקבוק 

 תריסר 0.5ג'אמפ ענבים  ג'אמפ 7290006229069

 מסאלה צ'אי ויסוצקי 7290006251107

 ויסוצקי 7290006251268
תה ירוק תפוח וקינמון 

T.Tשמינייה 

 8102חדש T.Tתה ירוק סיני  ויסוצקי 7290006251275

 גן קסום -חמוציות  ויסוצקי 7290006251282

 פסיפלורה "הגן הקסום"-מנגו ויסוצקי 7290006251343

 ויסוצקי 7290006251374
תה ירוק לימונית וג'ינג'ר 

T.Tשמינייה 

 T.T 51תה ירוק נענע  ויסוצקי 7290006251589

 ויסוצקי 7290006251794
 ללא מעטפה לשוק הכללי100/1.5
C- 2000 

 פסטה נונה רביולי במילוי חצילים וגבינת קשקבל 7290006306012

 פסטה נונה גבינות 4-רביולי במילוי סלק ו 7290006306029

 פסטה נונה גבינות 4רוטב  7290006306104

 פסטה נונה רוטב פטריות 7290006306111

 פסטה נונה גבינות ברוטב עגבניות4לזניה במילוי  7290006306159

 פסטה נונה קנלוני במילוי פטריות ברוטב עגבניות 7290006306173

 פסטה נונה קנלוני במילוי גבינת עיזים ברוטב עגבניות 7290006306180

 פסטה נונה רביולי במילוי גבינה במיוחד לילדים 7290006306296

 פסטה נונה רביולי במילוי גבינות פרמזן וריקוטה 7290006306302

 פסטה נונה רביולי במילוי בטטה 7290006306319

 פסטה נונה רביולי במילוי פטריות וגבינת פרמזן 7290006306326

 פסטה נונה רביולי במילוי תרד וגבינת ריקוטה 7290006306333

 פסטה נונה ניוקי תפוח אדמה 7290006306340

 פסטה נונה רביולי במילוי גבינת עיזים 7290006306357

 פסטה נונה רוטב אלפרדו 7290006306364

 פסטה נונה רוטב נפוליטנה 7290006306388



 SUPHERB BIO CRAN 60 סולגר 7290006488572

 גר'521צ'לי חריף בנוסח מקסיקני  0-פרי הגליל 7290006546012

 פג0.5צ'יפס קטרינג  0-פרי הגליל 7290006546302

 פג0.5סטייק צ'יפס  0-פרי הגליל 7290006546319

 פג מחפוד0.5סטייק צ'יפס  0-פרי הגליל 7290006546319

 ג פג211צ'יפס  0-פרי הגליל 7290006546333

 פג611במיה  0-פרי הגליל 7290006546371

 פג מחפוד611במיה  0-פרי הגליל 7290006546371

 פג411ת.ארטישוק  0-פרי הגליל 7290006546388

 פג מחפוד411ת.ארטישוק  0-פרי הגליל 7290006546388

 פג211לקט העונה  0-פרי הגליל 7290006546395

 קג פג0תירס קלחונים  0-פרי הגליל 7290006546425

 פג211צ'יפס זיגזג  0-פרי הגליל 7290006546500

 פג211סטייק צ'יפס  0-פרי הגליל 7290006546517

 פג211צ'יפס מובחר  0-פרי הגליל 7290006546524

 ל.מנס ויטה411מרק עוף  8-ויטה 7290006546647

 ל.מנס ויטה411מרק ט.עוף  8-ויטה 7290006546654

 ל.מנס ויטה411מרק פטריות  8-ויטה 7290006546661

 ל.מנס כשלפ411מרק פטריות  8-ויטה 7290006546661

 ל.מנס ויטה411מרק ירקות  8-ויטה 7290006546678

 ל.מנס ויטה411מרק בצל  8-ויטה 7290006546685

 ל.מנס כשלפ411מרק בצל  8-ויטה 7290006546685

 פג211לקט סיני  0-פרי הגליל 7290006546982

 פג211לקט למרק  0-פרי הגליל 7290006546999

7290006567048 
 אסם

אסם פתיתי קוסקוס ישראלי 
 גרם851*08

7290006567482 
 אסם

הבית עוגת קראמבל בטעם תות 
 גרם851*2

7290006567581 
 אסם

הבית עוגת קראמבל בטעם מייפל 
 גרם851*2

 איקרה אדומה סלטי מיקי 7290006583345

7290006652027 
 אסם

 08במבה יום הולדת מאח.
 גרם05*81

 מל611*6אסם רוטב אלף האיים  אסם 7290006653475

 גרם851*08אסם קוסקוס דק  אסם 7290006653819

 גרם41*81דובונים ארנבונים  אסם 7290006653857

 גמדים תפוח בננה רביעייה מחלבה 7290006664037

 04אקטימל לבן  מחלבה 7290006664051

 גרם 851 8%סקי  מחלבה 7290006664310

 גרם 251 5סקי%  מחלבה 7290006664402

 8%דנונה תות  מחלבה 7290006664532

 V2תות דיסני  2אקטימל  מחלבה 7290006664631

 אקטימל לבן שמינייה מחלבה 7290006664655

 8%דנונה אפרסק   מחלבה 7290006664693

 מחלבה 7290006664990
 051 0.2%ביו  -חסכון  2מארז 

 גרם

 ל' 0.88קרמיסימו סורבה ת.ל.  קרמיסימו 7290006681003



 ל' 0.88קרמיסימו סורבה ת.ל.  קרמיסימו 7290006681003

 שטראוס 7290006681065
שטראוס טעמקור אקסטרא לארג' 

 מ"ל 051

 שטראוס 7290006681089
שטראוס מאגדת לייט מיני סנדויץ' 

 מ"ל 681

 פנטסיה 7290006681249
ויאנטה פנטזיה מוקה וניל פרווה 

 ל' 0.0

 מ"ל 211שטראוס קרמבו וניל  שטראוס 7290006681553

 מ"ל 211שטראוס קרמבו וניל  שטראוס 7290006681553

 מ"ל 211שטראוס קרמבו מוקה  שטראוס 7290006681560

 מ"ל 211שטראוס קרמבו מוקה  שטראוס 7290006681560

 אסקימו 7290006681577
 211אסקימו מאגדת לימון דובדבן 

 מ"ל

 אסקימו 7290006681577
 211אסקימו מאגדת לימון דובדבן 

 מ"ל

 שטראוס 7290006681843
 481שטראוס מאגדת לייט פרי 

 מ"ל

 שטראוס 7290006681843
 481שטראוס מאגדת לייט פרי 

 מ"ל

 שטראוס 7290006681904
שטראוס מאגדת מצופים ו.ב.ש. 

 מ"ל 261

 שטראוס 7290006681904
שטראוס מאגדת מצופים ו.ב.ש. 

 מ"ל 261

 ל' 5.5שטראוס פסיפלורה תות  שטראוס 7290006681959

 ל' 5.5שטראוס פסיפלורה תות  שטראוס 7290006681959

 קרמיסימו 7290006681980
 0.88קרמיסימו סורבה פסיפלורה 

 ל'

 קרמיסימו 7290006681980
 0.88קרמיסימו סורבה פסיפלורה 

 ל'

 חומוס מסעדות מסבחה סלטי מיקי 7290006736147

 חומוס מסעדות מסבחה חריף סלטי מיקי 7290006736154

 חומוס מסעדות ירושלמי סלטי מיקי 7290006736161

 חומוס טחינה -החומוסיה סלטי מיקי 7290006736413

 חומוס צנובר -החומוסיה סלטי מיקי 7290006736420

 סלט תירס סלטי מיקי 7290006736536

 חומוס חריף -החומוסיה סלטי מיקי 7290006736642

 הרינג כבוש עם בצל סלטי מיקי 7290006736802

 פילה מטיאס בשמן קנולה סלטי מיקי 7290006736826

 פילה מטיאס עם בצל בשמן קנולה סלטי מיקי 7290006736833

 איקרה לבנה סלטי מיקי 7290006736925

7290006755469 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל תירס 
 ג.חדש681*6

 יח' 81בקבוק  511נשר לבן חוזר  נשר לבן 7290006764058

 נ.מאלט 7290006764065
 81בקבוק  511נשר מאלט חוזר 

 יח'

 ג"ס 7290006764072
 81בקבוק  511גולדסטאר חוזר 

 יח'



 ג"ס 7290006764102
שישייה  511גולדסטאר חוזר 

 בסקט

 ג"ס 7290006764263
 84בקבוק  881גולדסטאר חוזר 

 יח'

 ליטר תריסר 0.5מאלטסטאר  מ.סטאר 7290006764348

 נ.מאלט 7290006764485
בקבוק  881נשר מאלט ח"פ 

 שישייה

 נ.מאלט 7290006764737
 511דיאט נשר מאלט חוזר 

 יח' 81בקבוק 

 ויטה כשלפ411מרק עוף  8-ויטה 7290006770028

 ויטה כשלפ411מרק ט.עוף  8-ויטה 7290006770035

 קג ויטה כשלפ0.05ט.עוף מרק  8-ויטה 7290006770257

 קג ויטה0.05מרק ט.עוף  8-ויטה 7290006770257

 קג ויטה0מרק מעולה  8-ויטה 7290006770370

 קג נארז.א.פ0מרק מעולה  8-ויטה 7290006770370

 קג כשלפ0מרק מעולה  8-ויטה 7290006770370

 גרם פג211לחמין לקט  0-פרי הגליל 7290006770547

 פג211לקט לקוסקוס  0-פרי הגליל 7290006770561

 ליטר 4רצפות ווקס  קומפלקס כימיקליים 7290006784315

 מ"ל 411סנט מוריץ נירוסטה  קומפלקס כימיקליים 7290006784322

 מ"ל 811תרסיס רהיט  קומפלקס כימיקליים 7290006784339

 קצף לניקוי שטיחים קומפלקס כימיקליים 7290006784346

 אריזת ענק-ליטר 0חלונית  קומפלקס כימיקליים 7290006784360

 OXYמ"ל  251מסיר כתמים  קומפלקס כימיקליים 7290006784506

 קוטל תיקנים/זוחלים C360 קומפלקס כימיקליים 7290006784544

 קוטל מעופפים C 365 קומפלקס כימיקליים 7290006784551

 ק"ג8חציל תאילנדי  סלטי שמיר 7290006811455

 ק"ג4.2חמוצים סיני  סלטי שמיר 7290006811967

 ק"ג4.2מעורב מזרחי  סלטי שמיר 7290006811974

 ק"ג4.5כרוב כבוש )דלי(  סלטי שמיר 7290006811998

 פריגת 7290006822192
 0חמוציות דיאט טהור בק' פט 

 קרטון 05ליטר 

 פריגת 7290006822192
 05ל'  0חמוציות דיאט טהור בק' 

 כשלפ-קרטון

 ברבריא 7290006855183
חטיפים בר  4ברבריא מארז 

 תמרים אגוזי מלך ושומשום מלא

 ברבריא 7290006855206
חטיפים בר  4ברבריא מארז 

 שזיפים קוקוס ואוכמניות

 ברבריא 7290006855244
חטיפים בר  4ברבריא מארז 

 אגוזים שקדים צימוקים ודבש

 ברבריא 7290006855251
חטיפים בר קשיו  4ברבריא מארז 

 אגוזי מלך חמוציות וסילן

 ליטר 0 - 0.5%לרוויה  טרה 7290006869128

 )פ(  8%גרם  051לבן  טרה 7290006869449

  5%ק"ג  8גבינה לבנה  טרה 7290006869593

 טרה 7290006869609
רבנות  -ק"ג    85חמאה בבלוק 
 )מחיר לק"ג( 



 ק"ג  8 1%גבינה שמנה  טרה 7290006869784

 ליטר  02 -שמנת חמוצה  טרה 7290006869821

 ק"ג 0.1טבעי  81%גבינת שמנת  משק צוריאל 7290006869920

 ק"ג 8.5לימון  81%משחת כלים  קליר 7290006936059

 גרם81*01 6ציפסי מאח.בדצ. אסם 7290006982704

 גרם881*01לחמית שיפון  אסם 7290006983176

7290006983206 
 אסם

פלאפל בקלי קלות אסם 
 גרם021*2

7290006983527 
 אסם

הבית עוגת תפוחי עץ עם פירורים 
 גרם411*2

 גרם411*2הבית עוגת שוקולד  אסם 7290006983763

 גרם411*2הבית עוגת שיש  אסם 7290006983770

7290006983787 
 אסם

הבית עוגת שוקולד צ'יפס 
 גרם411*2

 גרם411*2הבית עוגת תפוז  אסם 7290006983794

7290006984647 
 אסם

אסם חטיפי פריכונים מלוח גלי 
 גרם21*08

 ס"מ 81מטאטא כביש פלסטיק  המברשת רוחמה 7290006987420

 מטאטא ג'וליה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290006989062

 585מברשת שטיחים  המברשת רוחמה 7290006989079

 585מברשת שטיחים  המברשת רוחמה 7290006989079

 810מברשת אבק סיב ארוך  המברשת רוחמה 7290006989086

 810מברשת אבק סיב ארוך  המברשת רוחמה 7290006989086

 884סט שירותים מיכל מרובע  המברשת רוחמה 7290006989116

 המברשת-יעה נצמד+פס גומי המברשת רוחמה 7290006989123

 ס"מ 61מטאטא כביש פלסטיק  המברשת רוחמה 7290006989130

 מטאטא פז צבעוני גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290006989178

 מטאטא מירלה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290006989246

 מטאטא חום גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290006989253

 יעה מפח מגלוון המברשת רוחמה 7290006989277

 יעה+מקל עומד תומר המברשת רוחמה 7290006989284

 ליטר עם פייה 08דלי צבעוני  המברשת רוחמה 7290006989321

 ס"מ 41מטאטא כביש פלסטיק  המברשת רוחמה 7290006989338

 001מברשת זפת+ידית  המברשת רוחמה 7290006989345

 המברשת רוחמה 7290006989352
מברשת זפת פירמידה ללא 

 הברגה

 111מברשת סיוד  המברשת רוחמה 7290006989413

 ס"מ 51מטאטא כביש פלסטיק  המברשת רוחמה 7290006989437

 ס"מ 84מברשת שטיפת מכוניות  המברשת רוחמה 7290006989635

 מטאטא קרצוף שרובר מאי המברשת רוחמה 7290006989666

 מטאטא קרצוף שרובר צהוב המברשת רוחמה 7290006989680

 VISHכרית יפנית שישייה  המברשת רוחמה 7290006989772

7290006992161 
 אסם

דייסת קורנפלור מטרנה 
 ג811*08פרוביוטיקה 

7290006992185 
 אסם

מטרנה דייסת אורז פרוביוטיקה 
 גרם811*08



7290006992192 
 אסם

מטרנה דייסת סולת פרוביוטיקה 
 גרם811*08

7290006992208 
 אסם

מטרנה דייסת דגנים פרוביוטיקה 
 גרם811*08

7290006992390 
 אסם

דייסת וניל פרוביוטיקה מטרנה 
 גרם811*08

7290006992390 
 אסם

מטרנה דייסת וניל פרוביוטי. 
 ג811*08כשלפ 

 ק"ג 8.25להקט חתלתולים  משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290006992864

 פמינה קוקוס כצט 7290008000239

 פמינה אלוורה כצט 7290008000246

 משחת שיניים סופרמן כצט 7290008000796

 משחת שיניים ברבי כצט 7290008000826

 פינוק 7290008018654
 211שמפו פינוק שמפו לילדים 

 מ"ל

 פינוק 7290008018661
מרכך  ROפינוק מרכך נספג 

 מ 211לילדים 

 פינוק 7290008018678
 211 0-ב 8פינוק שמפו לילדים 

 מ"ל

 מ"ל 211פינוק שמפו לשיער רגיל  פינוק 7290008021043

 211MLפינוק שמפו יבש  פינוק 7290008021050

 פינוק 7290008021104
 211רגיל  ROפינוק מרכך נספג 

 מ"ל

 פינוק 7290008021111
לשיער יבש  ROפינוק מרכך נספג 

 מ"ל 211

 211ML 0-ב  8פינוק רגיל שמפו  פינוק 7290008021135

 פינוק 7290008021142
לשיער יבש  0-ב 8פינוק שמפו 

 מ"ל 211

 ל 4סיף רצפות יסמין  סיף 7290008023542

 ל 4סיף רצפות יסמין  סיף 7290008023542

 ק"ג 0הל שלם  ק"ג 0תבלינים  7290008101004

 ק"ג שקית 0תבלין לפיצה  ק"ג 0תבלינים  7290008101011

 ק"ג שקית 0כמון שלם  ק"ג 0תבלינים  7290008101073

 ק"ג שקית 0ראס אל חנות  ק"ג 0תבלינים  7290008101080

 ק"ג צנצנת 0תבלין לטוסקנה  ק"ג 0תבלינים  7290008101103

 ק"ג 0תבלינים  7290008101172
ק"ג 0תבלין לשווארמה צהוב 

 שקית

 ק"ג שקית 0תבלין לפרגיות  ק"ג 0תבלינים  7290008101219

 ק"ג שקית 0פפריקה גרוסה  ק"ג 0תבלינים  7290008101295

 ק"ג 0פלפל יבש מתוק   ק"ג 0תבלינים  7290008101363

 ק"ג 0גרעיני דלעת  קלוף  ק"ג מאפית 0 7290008101882

 ק"ג 0קוואקר שיבולת שועל  ק"ג מאפית 0 7290008101899

 ק"ג 0גרעיני פישתן  ק"ג מאפית 0 7290008101905

 ק"ג שקית 0שומשום   ק"ג מאפית 0 7290008101912

 ק"ג 0גרעיני חמניות קלוף  ק"ג מאפית 0 7290008101929

 ק"ג 0פרג תפזורת  ק"ג מאפית 0 7290008101936

 פמינה קלאסי כצט 7290008104050

 שניצלונים בציפוי מעודן עוף טוב 7290008154222



 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290008190640
וופל שוקולד לבן וקרם אגוזים  אגו 
 גר 001

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290008190664
אגו וופל שוקולד חלב וקרם 

 גר 001אגוזים 

 גר' 611מיני קוקיס שוקו ציפס  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290008190909

 אורגני 4X100רסק עגבניות  הרדוף 7290008263375

 גרם אורגני 411טחינה  הרדוף 7290008263719

 גרם מלאה אורגני 411טחינה  הרדוף 7290008263726

 ק"ג אורגני 0טחינה מלאה  הרדוף 7290008263924

 ליטר 4בדין סגול  בדין 7290008330107

 ליטר 4בדין סגול  בדין 7290008330107

 011MLדאב קרם ידיים רגיל  דאב 7290008330459

 רצועות לטחינה טיבון ויל 7290008334570

 גרם 011המבורגר מהיר  טיבון ויל 7290008336024

 חזה בקר כבוש חלק ריא טיבון ויל 7290008336390

 שניצלוני שומ אמיתי מ טיבון ויל 7290008336550

 מהדרי 02נקנקיות עוף  טיבון ויל 7290008337342

 רצ' לטחינה חלק ריאה טיבון ויל 7290008341127

 בשר 011% 851סטקסס  טיבון ויל 7290008341608

 גר 411המבורגר מזרחי  טיבון ויל 7290008344258

 גרם 411 011%המבורגר  טיבון ויל 7290008344272

 המבורגר תפזורת טיבון ויל 7290008344333

 ג' מטוגן 051שניצל  טיבון ויל 7290008344388

 המבורגר חלק ריאה טיבון ויל 7290008344463

 כתף בקר קר' חלק ריאה טיבון ויל 7290008344753

 צ'ונגו קמח מצה טיבון ויל 7290008344937

 נגיסי עוף מטוגן תפז טיבון ויל 7290008345828

 טבעות עוף מטוגן תפז טיבון ויל 7290008345897

 קבב תפזורת טיבון ויל 7290008345910

 גרם 811סטיק עין  טיבון ויל 7290008345941

 גרם מוסדי 61צוריסוס  טיבון ויל 7290008348508

7290008415071 
 אסם

צבר חומוס עם טחינה סלטי 
 גרם051*08

7290008415514 
 אסם

סלטי צבר חומוס עם חריף 
 גרם051*08

7290008415576 
 אסם

גרם 251*6צבר חומוס ש.פ.
 שח04.11מחמ.

 UNFILTEREDג"ס  7290008464024
 511גולדסטאר לא מסונן פחית 

 יח' 84מ"ל 

 UNFILTEREDג"ס  7290008464116
ליטר  81גולדסטאר לא מסונן 

 חבית

 UNFILTEREDג"ס  7290008464130
 881גולדסטאר לא מסונן ח"פ 

 בקבוק שישייה

 מכבי חזקה 7290008464222
 84פחית  511 2.1%מכבי חזקה 

 יח'

 סודה טמפו 7290008464314
 84מ"ל בקבוק  851סודה כשל"פ 

 יח'



 יח' 84מ"ל בקבוק  851מי טוניק  סודה מיקסרים 7290008464321

 ג"ס 7290008464345
 84בקבוק  881גולדסטאר ח"פ 

 יח'

 יח' 84פחית  511גולדסטאר  ג"ס 7290008464468

 יח' 84פחית  511מכבי  מכבי 7290008464475

 מכבי חזקה 7290008464697
 881פ ח" 2.1%מכבי חזקה 

 בקבוק שישייה

 בקבוק שישייה 881מכבי ח"פ  מכבי 7290008464703

 SlowBrewג"ס  7290008464734
ח"פ  SLOW BREWגולדסטאר 

 בקבוק שישייה 881

 ג"ס 7290008464741
בקבוק  881גולדסטאר ח"פ 

 שישייה

 יח' 84בקבוק  881ג'אמפ תפוזים  ג'אמפ 7290008464895

 ג'אמפ 7290008464901
 84בקבוק  881ג'אמפ אשכוליות 

 יח'

 ג'אמפ 7290008464918
 84בקבוק  881ג'אמפ תות בננה 

 יח'

 ג'אמפ 7290008464956
 881ג'אמפ דיאט אשכוליות 

 יח 84בקבוק 

 יח' 84בקבוק  881ג'אמפ ענבים  ג'אמפ 7290008464963

 ליטר שישייה 0.5סודה  סודה טמפו 7290008464987

 מאיר בייגל 7290008493307
בייגלה שמיניות מלח מופחת שומן 

 גרם( 411מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493314
בייגלה שמיניות מלח מאיר בייגל 

 גרם( 411)

 מאיר בייגל 7290008493338
בייגלה טבעות מלח מאיר בייגל 

 גרם( 411)

 מאיר בייגל 7290008493345
בייגלה מקלות מלח מאיר בייגל 

 גרם( 411)

 מאיר בייגל 7290008493352
בייגלה שמיניות שומשום מאיר 

 גרם( 881בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493369
בייגלה טבעות שומשום מאיר 

 גרם( 881בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493376
בייגלה אצבעות שומשום מאיר 

 גרם( 881בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493383
 21שמיניות מלח מאיר בייגל )

 גרם(

 מאיר בייגל 7290008493390
גריסיני בטעם טבעי מאיר בייגל 

 גרם( 811)

 מאיר בייגל 7290008493406
 025גריסיני שומשום מאיר בייגל )

 גרם(

 מאיר בייגל 7290008493413
 811פירורי גריסיני מאיר בייגל )

 גרם(

 מאיר בייגל 7290008493420
בייגלה שמיניות מלח מאיר בייגל 

 גרם( 811)

 מאיר בייגל 7290008493437
בייגלה טבעות ללא תוספת מלח 

 גרם( 811מאיר בייגל )



 מאיר בייגל 7290008493482
בייגלה גדול שומשום מאיר בייגל 

 גרם( 811)

 מאיר בייגל 7290008493499
בייגלה שטוחלה מלח מאיר בייגל 

 גרם( 851)

 מאיר בייגל 7290008493505
בייגלה שטוחלה שומשום מאיר 

 גרם( 811בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493512
בייגלה שטוחלה מלח מאיר בייגל 

 גרם( 61)

 מאיר בייגל 7290008493574
בייגלה שטוחלה פינוקים מאיר 

 גרם( 811בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493635
בייגלה שטוחלה מלח מאיר בייגל 

(61x6 )גרם 

 מאיר בייגל 7290008493642
בייגלה שטוחלה מלח מחיטה 

 גרם( 811מלאה מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493659
פתי בייגל טעם וניל מאיר בייגל 

 גרם( 021)

 מאיר בייגל 7290008493666
פתי בייגל טעם קינמון מאיר בייגל 

 גרם( 021)

 מאיר בייגל 7290008493673
פתי בייגל טעם שוקו מאיר בייגל 

 גרם( 021)

 מאיר בייגל 7290008493710
פירורי גריסיני זהב מאיר בייגל 

 גרם( 811)

 מאיר בייגל 7290008493758
 651פירורי גריסיני מאיר בייגל )

 גרם(

 מאיר בייגל 7290008493765
בייגלה שטוחלה שומשום צ'ילי 

 גרם( 811מתוק מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493826
בייגלה ישראלי בטעם זעתר 

 גרם( 811ושומשום מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493833
בייגלה ישראלי בטעם פלאפל 

 גרם( 811אסלי מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493840
בייגלה ישראלי בטעם חריף 

 גרם( 811מזרחי מאיר בייגל )

 מאיר בייגל 7290008493857
בייגלה ישראלי בטעם בצל על 

 גרם( 811האש מאיר בייגל )

 גרם 211טוגן זיג זג  תפוגן 7290008535212

 כפתורי שוקולד גרם שמינייה מיה מוצרי מזון 7290008636018

 ליטר0מיץ תפוזים בבקבוק  מיה מוצרי מזון 7290008636636

 גרם511קמח מצה  מיה מוצרי מזון 7290008636650

 גרם841קונפיטורה משמש  מיה מוצרי מזון 7290008636704

 גרם  085מטבוחה יום יום  אחלה 7290008644112

 ג ירקות שטראוס 081עלי בייבי  אחלה 7290008644235

 אחלה 7290008644839
ג  811חסה ערבית,אייסברג 

 ירקות שטראוס

 אחלה 7290008644945
ג ירקות  451סלט המושבה 

 שטראוס

 גרם  251חומוס  אחלה 7290008645935

 מ.צהובה 251חומוס  אחלה 7290008645935



 ליטר 0.5דיאט קולה לימון  קוקה קולה 7290008690164

 פריגת 7290008690713
 05ליטר  0חמוציות טהור בק' פט 

 קרטון

 פריגת 7290008690713
 05ליטר  0חמוציות טהור בק' 

 כשל"פ-קרטון

 דניאלה תות מחלבה 7290008693134

7290008711210 
 מפיץ נאופרם

BISCOL NUTRI  קליאו קרם
 ידיים חום

7290008711845 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו קרם גוף פנינה
 ורוד

 גר511קופ/08ממרח פרה מגדים/ נצרת -ממתקים  7290008745345

 נצרת -ממתקים  7290008746038
גר' במילוי קרם  068בונ' לב חלב 

 אגוזים

 נצרת -ממתקים  7290008747424
שוק.פרה במלוי 

 גר011טבל/08תות./

 ג51שוק  פרה מגדים במילוי תות  נצרת -ממתקים  7290008747431

 בדצ ללג 21%ספלנדיד מריר  נצרת -ממתקים  7290008748384

 קילו 0.851/ 014בפל  נצרת -ממתקים  7290008749152

 מדבקה 014בפל  נצרת -ממתקים  7290008749152

 בדצ  411בפלות שחור לבן  נצרת -ממתקים  7290008749343

 נצרת -ממתקים  7290008749954
טוב טעם 

 ג611שק'/2יח'מגדים/81

 ג82מאסט ללס דודבדבן מגדים  נצרת -ממתקים  7290008750264

 שוקולד פרה לבן עם עוגיות נצרת -ממתקים  7290008750400

 נצרת -ממתקים  7290008750677
פרה במלוי תות 

 011טבל/08מגדים/

 בפלות גבינה פירורים בדצ נצרת -ממתקים  7290008753876

 בפלות טראפלס ופירורים בדצ נצרת -ממתקים  7290008753883

 שוקולד אוורירי חלב נצרת -ממתקים  7290008753982

 גר251יח'/6ג/251ממרח פרה  נצרת -ממתקים  7290008754033

 נצרת -ממתקים  7290008754040
 251ממרח פרה 

 ג251יח'/6מגדים/

 ג82מאסט מגדים ספירמינט ללס  נצרת -ממתקים  7290008754415

 ג82מאסט מגדים פפירמינט ללס  נצרת -ממתקים  7290008754422

 נצרת -ממתקים  7290008754613
רולדת שוקולד 

 ג851רולדה/1מצופה/

 נצרת -ממתקים  7290008754682
רולדת קוקוס 

 ג851רולדה/1מצופה/

 מל811*1אסם רוטב וינגרט  אסם 7290008775731

 גרם811*6ערגליות שוקולד  אסם 7290008775816

 גרם811*6ערגליות תות שדה  אסם 7290008775823

 מהדורת חג 41טואלט טאצ'  שניב 7290008792233

 42טואלט טאצ'  שניב 7290008792240

 טאצ' מפיון שניב 7290008792257

 011מפיות טאצ'  שניב 7290008792264

 41טואלט מותג  שניב 7290008792691

 קברנה /מרלו יקבי כרמל 7290008801010

 סוביניון בלאן יקבי כרמל 7290008801119



 מרלו יקבי כרמל 7290008801157

 מרלו יקבי כרמל 7290008801157

 מ"ל 251תירוש אדום  יקבי כרמל 7290008801430

 ישן נושן יקבי כרמל 7290008801454

 הנצחון יקבי כרמל 7290008801461

 טופז זהב יקבי כרמל 7290008801478

 קונקורד יקבי כרמל 7290008801522

 081כרמל  יקבי כרמל 7290008801539

 מוסקט מתוק יקבי כרמל 7290008801546

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290008801843

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290008801843

 אמרלד ריזלינג יקבי כרמל 7290008801850

 מרלו יקבי כרמל 7290008802291

 וינו יין אדום יבש יקבי כרמל 7290008802512

 וינו יין לבן יבש יקבי כרמל 7290008802529

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290008802895

 כרמל הוק יקבי כרמל 7290008803014

 כרמל אדום עתיק יקבי כרמל 7290008803021

 מרלו יקבי כרמל 7290008803090

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290008804189

 אדום יבש יקבי כרמל 7290008804271

 שיראז יקבי כרמל 7290008804332

 רוזה יקבי כרמל 7290008804455

 מוסקט קינוח יקבי כרמל 7290008804462

 גוורצטרמינר יקבי כרמל 7290008804745

 קברנה/מרלו/שיראז יקבי כרמל 7290008804769

 רוזה יקבי כרמל 7290008805049

 מוסקטו יקבי כרמל 7290008805384

 קברנה /מרלו יקבי כרמל 7290008805520

 קברנה שיראז יקבי כרמל 7290008805964

 מ"ל 000שטראוס פצפצים  שטראוס 7290008806305

 ל' 5.5שטראוס טריפול שוקולד  שטראוס 7290008806428

 ל' 5.5שטראוס סורבה לימון  שטראוס 7290008806497

 ל' 5.5שטראוס סורבה לימון  שטראוס 7290008806497

 ל' 5.5שטראוס בננה  שטראוס 7290008806800

 ל' 5.5שטראוס בננה  שטראוס 7290008806800

 ל' 0.88קרמיסימו לייט שוקו וניל  קרמיסימו 7290008806909

 ל' 0.88קרמיסימו לייט שוקו וניל  קרמיסימו 7290008806909

 ל' 0.88קרמיסימו שוקולד פרה  קרמיסימו 7290008806961

 ל' 0.88קרמיסימו שוקולד פרה  קרמיסימו 7290008806961

 קרמיסימו 7290008806985
 155קרמיסימו נשנושים פרווה 

 מ"ל

 קרמיסימו 7290008806985
 155קרמיסימו נשנושים פרווה 

 מ"ל

 יחידות 6סט קולבים  המברשת רוחמה 7290008844925

 פריגת 7290008909167
 08 0.5ענבים מרלו בק' פט עגול 

 קרטון



 פריגת 7290008909167
 08 0.5ענבים מרלו בק' פט 

 כשל"פ-קרטון

 ליטר 0.5אורנג' מנגו פאנטה  קוקה קולה 7290008909440

 ליטר 0.5רביעיית פאנטה אורנג'  קוקה קולה 7290008909587

 מ"ל 881פח  ZEROקולה  קוקה קולה 7290008909846

 מ"ל מבצע 881ק"ק זירו פח נמוך  קוקה קולה 7290008909846

 מ"ל 511בקבוק  ZEROקולה  קוקה קולה 7290008909853

 ליטר ZERO 1.5קולה  קוקה קולה 7290008909860

 ליטר 0.5שישיות  ZEROקולה  קוקה קולה 7290008909877

 מ"ל 851קלאסי  ZEROקולה  קוקה קולה 7290008909884

7290008975155 
 אסם

מטרנה אקסטרה קר סנסיטיב 
 גרם411*08

7290008975551 
 אסם

 8מהדרין חיסכון שלב מטרנה 
 גרם211*08

 ק"ג  8בונזו גזע קטן  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290008975780

 ק"ג  8+0בונזו גזע קטן  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290008975780

 קבב מזרחי GRILLג 241 טיבון ויל 7290009164848

 קבב בקר כבשGRIL 840 טיבון ויל 7290009164916

 שופ 511שיפודי פרגית  טיבון ויל 7290009165142

 קג0נקנקיות סלצ'יצה  טיבון ויל 7290009165210

 המב ריבאנ מינGRIL840 טיבון ויל 7290009165388

ג641ריב אנטר  המGRIL טיבון ויל 7290009168112  

 גרם 011כוסברה טחונה  גרם 011תבלינים  7290010002016

 גרם 011כורכום הודי טחון  גרם 011תבלינים  7290010002023

 גרם 011כמון  גרם 011תבלינים  7290010002030

 גרם 811מלח לימון  גרם 011תבלינים  7290010002047

 גרם 011פלפל לבן טחון  גרם 011תבלינים  7290010002061

 גרם 011פלפל שחור טחון  גרם 011תבלינים  7290010002078

 גרם 11פלפל שחור גרוס דק  גרם 011תבלינים  7290010002092

 גרם 11פלפל שחור גרוס גס  גרם 011תבלינים  7290010002108

 גרם 011תבלינים  7290010002122
 011פפריקה הונגרית מתוקה 

 גרם

 גרם 011תבלינים  7290010002139
 011פפריקה הונגרית חריפה 

 גרם

 גרם 011תבלינים  7290010002146
 011פפריקה מרוקאית מתוקה 

 גרם

 גרם 011תבלינים  7290010002153
 011פפריקה מרוקאית חריפה 

 גרם

 גרם 51מקלות קינמון  גרם 011תבלינים  7290010002191

 גרם 011קינמון טחון  גרם 011תבלינים  7290010002207

 גרם21צ'ילי גרוס  גרם 011תבלינים  7290010002214

 גרם 011תבלינים  7290010002245
 011תערובת להכנת סחוג תימני 

 גרם

 גרם 011תיבול על האש  גרם 011תבלינים  7290010002283

 גרם 011תיבול לשווארמה  גרם 011תבלינים  7290010002290

 גרם 011תיבול לקציצות  גרם 011תבלינים  7290010002306

 גרם 011ראס אל חנות  גרם 011תבלינים  7290010002313

 גרם 011תיבול לגריל עוף  גרם 011תבלינים  7290010002320



 גרם 011תיבול לסטייק  גרם 011תבלינים  7290010002337

 גרם 011תיבול לדג  גרם 011תבלינים  7290010002344

 גרם 011זעתר ושומשום  גרם 011תבלינים  7290010002351

 גרם 011תערובת חוויג' למרק  גרם 011תבלינים  7290010002368

 גרם 011קארי  גרם 011תבלינים  7290010002375

 גרם 41אורגנו  גרם 011תבלינים  7290010002382

 גרם 41בזיליקום  גרם 011תבלינים  7290010002399

 גרם 41טימין הררי  גרם 011תבלינים  7290010002405

 גרם צנצנת 81עלי דפנה  גרם 011תבלינים  7290010002429

 גרם 85פטרוזיליה  גרם 011תבלינים  7290010002436

 גרם 41רוזמרין  גרם 011תבלינים  7290010002443

 גרם 85שמיר  גרם 011תבלינים  7290010002450

 גרם 011שום טחון  גרם 011תבלינים  7290010002481

 גרם 081שום גבישי  גרם 011תבלינים  7290010002498

 גרם 81כוסברה ירוקה  גרם 011תבלינים  7290010002597

 גרם 051פלפל יבש מתוק  גרם 011תבלינים  7290010002658

 גרם 011תיבול לפרגיות  גרם 011תבלינים  7290010002726

 ק"ג 0פפריקה מעושנת  תערובות מיוצרות 7290010002894

 ק"ג מעוקר 0שבבי בצל  מעוקרים 7290010002979

 גרם 851צנצנות  7290010003051
 411פפריקה הונגרית מתוקה 

 גרם

 גרם 851צנצנות  7290010003075
 411פפריקה מרוקאית מתוקה 

 גרם

 ק"ג 0תבלינים  7290010003082
ק"ג  0פלפל שחור גרוס גס 

 -צנצנת

 ק"ג צנצנת 0מדרס קארי  ק"ג 0תבלינים  7290010003112

 ק"ג מעוקר 0צ'ילי  מעוקרים 7290010003136

 ק"ג צנצנת 0שום גבישי  ק"ג 0תבלינים  7290010003174

 ק"ג מעוקר 0חוויג למרק  מעוקרים 7290010003181

 ק"ג שקית 0קייג`ין לעוף  ק"ג 0תבלינים  7290010003488

 חדש -גרם  81עלי דפנה שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003686

 גרם 21תבלינים שקיות  7290010003693
 -גרם  21פפריקה מתוקה שקית 

 חדש

 גרם 21תבלינים שקיות  7290010003709
 -גרם  51פלפל שחור טחון שקית 

 חדש  

 חדש -גרם  51כמון שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003754

 חדש   -גרם  21כורכום שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003761

 גרם 21תבלינים שקיות  7290010003778
 -גרם  21תיבול לגריל עוף שקית 

 חדש

 חדש -גרם  011מלח לימון שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003792

 גרם 21תבלינים שקיות  7290010003808
 -גרם  21זעתר ושומשום שקית 

 חדש

 גרם שקית 051פלפל שטה  גרם 011תבלינים  7290010003815

 גרם 21תבלינים שקיות  7290010003822
 -גרם  21פפריקה חריפה שקית 

 חדש

 חדש   -גרם  21קינמון טחון שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003839

 חדש   -גרם  81אורגנו שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003846

 חדש   -גרם  81פטרוזיליה שקית  גרם 21תבלינים שקיות  7290010003990



 ק"ג צנצנת 0פפריקה מתוקה  ק"ג 0תבלינים  7290010004003

 ק"ג צנצנת 0פפריקה חריפה  ק"ג 0תבלינים  7290010004010

 אגוז מוסקט טחון צנצנת  ק"ג 0תבלינים  7290010004027

 ק"ג צנצנת 0כמון  ק"ג 0תבלינים  7290010004034

 ק"ג צנצנת 0כורכום  "גק 0תבלינים  7290010004041

 קג צנצנת0שום טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004058

 קג צנצנת 0פלפל שחור טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004065

 קג צנצנת 0פלפל לבן טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004089

 ג צנצנתק" 0תבלין גריל עוף  ק"ג 0תבלינים  7290010004102

 קג צנצנת  0פלפל אנגלי טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004133

 ק"ג צנצנת 0תבלין צלי בקר  ק"ג 0תבלינים  7290010004140

 ק"ג צנצנת 0חוויג למרק  ק"ג 0תבלינים  7290010004157

 קג צנצנת 0זעתר ושומשום  ק"ג 0תבלינים  7290010004171

 ק"ג 0תבלינים  7290010004195
 -קג צנצנת0תבלין לשווארמה  

 אדום

 קג שקית 0קימל טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004225

 ק"ג צנצנת  0קינמון טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004249

 קג שקית 0פלפל אנגלי טחון  ק"ג 0תבלינים  7290010004270

 קג שקית 0סודה לשתיה  ק"ג 0תבלינים  7290010004362

  ק"ג צנצנת  0מעורב ירושלמי  ק"ג 0תבלינים  7290010004508

 ק"ג 0תבלינים  7290010004522
ק"ג  0פילדלפיה גריל אמריקאי 

 צנצנת 

 ק"ג צנצנת  0קייג`ין לעוף  ק"ג 0תבלינים  7290010004539

 ק"ג צנצנת  0ראס אל חנות  ק"ג 0תבלינים  7290010004584

  ק"ג צנצנת  0תבלין לדג  ק"ג 0תבלינים  7290010004591

 ק"ג צנצנת  0תבלין לעמבה  ק"ג 0תבלינים  7290010004621

 קג צנצנת 0פלפל שחור גרוס דק  ק"ג 0תבלינים  7290010004652

 ק"ג 0תבלינים  7290010004690
ק"ג 0תבלין לשווארמה צהוב 

 צנצנת 

 ק"ג 0תבלינים  7290010004713
ק"ג  0פפריקה מרוקאית מתוקה 

 צנצנת

 הגן הקסום -לימונענע  ויסוצקי 7290010023141

 ניחוחות הגליל -מרווה לימונית  ויסוצקי 7290010023578

 C2000 כחול בנגיעת נענע100/1 ויסוצקי 7290010023622

 שמינייהT.Tרוייבוש קינמון וניל  ויסוצקי 7290010023943

 8102גר'  511פתיבר שוקו  נצרת -ממתקים  7290010115938

 נצרת -ממתקים  7290010116348
מיקס מעורב 

 ג'811שק'/811/0מגדים.

 8ג מגדים מדבקה 811מיקס ירוק  נצרת -ממתקים  7290010116348

 נצרת -ממתקים  7290010116355
מיני פסק זמן מגדים 

 ג'411שק'/0ג/411

 נצרת -ממתקים  7290010116379
ג 411שקית מיני כיף כף מגדים 

 חדש

 נצרת -ממתקים  7290010116386
גר' ללא  411מיני מקופלת מגדים 

 גלוטן

 גר411חציל במיונז  81-יד המלך 7290010126323

 גר411תירס במיונז  81-יד המלך 7290010126330



 גר411חציל בטחינה  81-יד המלך 7290010126408

 גר411טחינה ירוקה  81-יד המלך 7290010126477

 גר411מטבוחה  81-יד המלך 7290010126484

 גר411סלק  81-יד המלך 7290010126491

 גר411סלט טורקי  81-יד המלך 7290010126507

 גר411חציל טבעי  81-יד המלך 7290010126583

 גר411קולוסלו  81-יד המלך 7290010126873

 גר411כרוב שוודי  81-יד המלך 7290010126897

 גר411תפו"א במיונז  81-יד המלך 7290010126958

 גר411טחינה לבנה  81-יד המלך 7290010126972

 גרם011לדר אננס  מיה מוצרי מזון 7290010153473

 גרם011לדר פאפיה  מיה מוצרי מזון 7290010153480

 גרם841קונפיטורה דובדבן  מיה מוצרי מזון 7290010153725

 גרם חדש05מארז שפיצים  מיה מוצרי מזון 7290010153756

 גרם51שפיצים  מיה מוצרי מזון 7290010153763

 גר511ציפוי לשניצל פיקנטי  מיה מוצרי מזון 7290010153770

 גר511ציפוי לשניצל עם שום  מיה מוצרי מזון 7290010153787

 ציפוי לשניצל עם עשבי תיבול מיה מוצרי מזון 7290010153794

 ציפוי לשניצל עם תיבול עדין מיה מוצרי מזון 7290010153800

 גרם411ריבת חלב אמיתי  מיה מוצרי מזון 7290010153817

 גר81צבעוני שוקולד צימקאו  מיה מוצרי מזון 7290010153824

 גרם411ריבת חלב בטעם שמנת  מיה מוצרי מזון 7290010153879

 ג411ריבת חלב בטעם שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290010153893

 גרם841קונפיטורה שזיפים  מיה מוצרי מזון 7290010153978

 יח' 84מ"ל פחית  881נשר מאלט  נ.מאלט 7290010237593

 ליטר תריסר 0.5נשר מאלט  נ.מאלט 7290010237623

 נ.מאלט 7290010237630
ליטר  0.5דיאט נשר מאלט 

 תריסר

 ליטר רביעייה 0.5נשר מאלט  נ.מאלט 7290010237753

 שנדי 7290010237784
מ"ל בקבוק  881שנדי לימון ליים 

 שישייה

7290010314140 
 אסם

טבעול חזה בגריל צמחי 
 חדש-גרם681*6

 גרם 511טחינה משומשום מלא  אחווה 7290010328246

 אחווה 7290010328253
גרם  511טחינה גולמית 

 בפלסטיק

 גרם בקופסה 51חלוה  אחווה 7290010328345

 אחווה 7290010328468

יח'  02חטיפי מיני חלוה בטעמים 
 במגש

 אחווה 7290010328505

חטיפי מיני חלוה ללא תוספת 
 יח' במגש 05סוכר 

 אחווה 7290010328598

חטיפי חלוה בטעם וניל -פינגרס
 גרם 086

 אחווה 7290010328604

פינגרס חטיפי חלוה עם פיסטוק 
 גרם 086

 אחווה 7290010328611

חטיפי חלוה עם פולי -פינגרס
 גרם 086קקאו 



 אחווה 7290010328628

חטיפי חלוה ללא סוכר עם -פינגרס
 גרם 086שקדים 

 אחווה 7290010328727

 411ממרח טחינה עם שוקולד 
 גרם

 גרם 411ממרח טחינה עם סילאן  אחווה 7290010328734

 אחווה 7290010328819

ממרח טחינה עם שוקולד ללא 
 גרם 411תוספת סוכר 

 גר 001אגו וופל דאבל שוקו  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010329595

 ג' ברשת 48מטבעות מריר  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010329977

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010329984
מוצקי קקאו  61%שוקולד ציפס 

 שקיות06Xגרם 851

 דנונה בר תות קורנפלקס מחלבה 7290010471669

 שתיה ת.בננה דיסני 2גמד מחלבה 7290010472307

 דני שוקולד 2מארז  מחלבה 7290010472390

 גמדים תות 4 מחלבה 7290010472765

 גרנולה ללא תוספת סוכר מנדל גרנולה 7290010546053

 גרנולה תמרים מנדל גרנולה 7290010546152

 גרנולה שקדים וצימוקים מנדל גרנולה 7290010546169

 גרנולה בסילאן ללא תוספת סוכר מנדל גרנולה 7290010546336

 גרנולה חלבה תמרים מנדל גרנולה 7290010546558

 גרנולה שוקולד מנדל גרנולה 7290010546565

 שטראוס 7290010569038
טעמים  5שטראוס אחמ 

 ל' 8ת.ל.ב.מ.פ. שרבט 

 שטראוס 7290010569038
טעמים  5שטראוס אחמ 

 ל' 8ת.ל.ב.מ.פ. שרבט 

 שטראוס 7290010569052
טעמים  5שטראוס אחמ 

 ל' 8ש.ק.מ.ו.פ. חלבי 

 שטראוס 7290010569052
טעמים  5שטראוס אחמ 

 ל' 8ש.ק.מ.ו.פ. חלבי 

 שטראוס 7290010569069
טעמים ש.ו.ת.  8שטראוס אחמ 

 ל' 8פרווה 

 שטראוס 7290010569069
טעמים ש.ו.ת.  8שטראוס אחמ 

 ל' 8פרווה 

 מ"ל 821שטראוס פסק זמן  שטראוס 7290010569120

 מ"ל 16שטראוס לייט אפרסק  שטראוס 7290010569533

7290010711208 Shiny 
 Shiny( 41גליל מטליות צהוב 

 יח'(

7290010711932 Shiny 
מטליות רב שימושיות פרימיום  1

Shiny 

7290010740512 
 אסם

טבעול שניצל דק מן הצומח 
 גרם211*2

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010814244
 8גרם* 25שלשות שוקולד מריר 

 בקרטון 02בלמינט *

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010814251
 8גר* 25שלשות שוקולד חלב 

 בקרטון 02בלמינט * 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010814268
 8גר* 25שלשות שוקולד לבן 

 בקרטון 02בלמינט * 



 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010814695
מריר פרווה ללא סוכר שוקולד 

 בקרטון 8Xבדיס' 08Xג25

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290010814701
 08Xג25שוקולד חלב ללא סוכר 

 בקרטון8Xבדיס'

 ג'אמפ 7290010822010
מ"ל בקבוק  511ג'אמפ תפוזים 

 8105יח'  81

 ג'אמפ 7290010822027
ל בקבוק מ" 511ג'אמפ אשכוליות 

 8105יח'  81

 ג'אמפ 7290010822034
 81מ"ל בקבוק  511ג'אמפ ענבים 

 8105יח' 

 גוף עץ בוק 888מטאטא  המברשת רוחמה 7290010929993

 511מטבוחה  אחלה 7290010931330

 גרם 525מטבוחה  אחלה 7290010931330

 גרם  851  8%קוטג'  טרה 7290010945146

 ליטר  )פ( 8 8%חלב בקרטון  טרה 7290010945306

 גרם )פ( 851 - 8%גבינה לבנה  טרה 7290010945450

 גרם )פ( 511 - 5%גבינה לבנה  טרה 7290010945481

 טעמים 7290010970100
 851שמן שומשום כבישה קרה 

 מ"ל

 מ"ל 511חומץ יין אדום  טעמים 7290010970223

 מ"ל 511חומץ פירות הדר  טעמים 7290010970230

 מ"ל 511חומץ יין לבן  טעמים 7290010970254

 מ"ל 511חומץ תפוחי עץ  טעמים 7290010970261

 מ"ל 511חומץ פירות יער אדומים  טעמים 7290010970278

 גר' 811שמן זית בתרסיס  טעמים 7290010970513

 גר' 811שמן קנולה בטעם חמאה  טעמים 7290010970520

 גר' 811שמן קנולה בתרסיס  טעמים 7290010970537

 מ"ל 851שמן אבוקדו טעם מעודן  טעמים 7290010970551

 טעמים 7290010970575
 851שמן בוטנים כבישה קרה 

 מ"ל

 מ"ל 851מלבי  טעמים 7290010970759

 מ"ל 851מי ורדים  טעמים 7290010970773

 גר' 851סילאן טבעי בקבוק לחיץ  טעמים 7290010970773

 מ"ל 851רוטב בטעם רימונים  טעמים 7290010970797

 פריגת 7290011016821
 08 0.5בק' פט  Lightתפוחים 

 קרטון

 ליטר 0.5פאנטה לימונדה  קוקה קולה 7290011017606

 מ"ל 881סליק קוקה קולה  קוקה קולה 7290011017866

 מ"ל מבצע 881סליק קוקה קולה  קוקה קולה 7290011017866

 מ"ל ZERO 330סליק קולה  קוקה קולה 7290011017873

 קוקה קולה 7290011017873
מ"ל  ZERO 330קולה סליק 
 מבצע

 מ"ל 881סליק דיאט קוקה קולה  קוקה קולה 7290011017880

 מ"ל מבצע 881סליק דק"ק  קוקה קולה 7290011017880

ליטר 1.5אפרסק  FUZE tea קוקה קולה 7290011018184  

 קוקה קולה 7290011018191
FUZE tea  1.5דיאט אפרסק 

 ליטר

ליטר 1.5מנגו אננס  FUZE tea קוקה קולה 7290011018214  



ליטר 0.5מנגו אננס  FUZE tea קוקה קולה 7290011018252  

ליטר 0.5אקזוטי  FUZE tea קוקה קולה 7290011018276  

ליטר 0.5אפרסק  FUZE tea קוקה קולה 7290011018283  

 קוקה קולה 7290011018306
FUZE tea  0.5דיאט אפרסק 

 ליטר

 קוקה קולה 7290011018313
FUZE tea  0.5רביעיות אפרסק 

 ליטר

 מ"ל 881סליק פאנטה אורנג'  קוקה קולה 7290011018443

 קוקה קולה 7290011018443
מ"ל  881סליק פאנטה אורנג' 

 מבצע

 מ"ל 881פאנטה אקזוטיק סליק  קוקה קולה 7290011018467

 קוקה קולה 7290011018467
מ"ל  881סליק פאנטה אקזוטיק 

 מבצע

ליטר 0.5ענבים  FUZE tea קוקה קולה 7290011018580  

ליטר 1.5ענבים  FUZE tea קוקה קולה 7290011018597  

 קוקה קולה 7290011018610
FUZE tea  0.5אפרסק שישיות 

 ליטר

 קוקה קולה 7290011018832
-FRIDGEפח  6מארז ק"ק 

PACK 

 מבצע FRIDGE-PACK 6ק"ק  קוקה קולה 7290011018832

 קוקה קולה 7290011018917
-FRIDGEפח  ZERO 6מארז 

PACK 

 קוקה קולה 7290011018917
פח  ZERO 6מארז ק"ק 

FRIDGE-PACK מבצע 

 קוקה קולה 7290011018924
-FRIDGEפח  6מארז דק"ק 

PACK 

 קוקה קולה 7290011018924
 FRIDGE Packפח  6דקק 
 מבצע

 מ"ל 851קוקה קולה  קוקה קולה 7290011018931

 גרם 61פלפל שחור מטחנה  מטחנות 7290011065416

 גרם 081מלח ים מטחנה  מטחנות 7290011065423

 גרם 51צ'ילי מטחנה  מטחנות 7290011065430

 מטחנות 7290011065447
 51 -תבלין לפיצה מטחנה חדשה 

 גרם

 גרם שקית 511טימין  ק"ג 0תבלינים  7290011065454

 ק"ג 0תבלינים  7290011065461
גרם  511כוסברה ירוקה עלים 

 שקית

 גרם שקית 511רוזמרין  ק"ג 0תבלינים  7290011065478

 גרם שקית 511בזיליקום  ק"ג 0תבלינים  7290011065508

 גרם שקית 511פטרוזיליה  ק"ג 0תבלינים  7290011065515

 גרם שקית 511שמיר  ק"ג 0תבלינים  7290011065522

 גרם 61פלפל ארבע עונות  מטחנות 7290011065829

 מעוקרים 7290011065942
 -גרם שקית 511פטרוזיליה 

 מעוקר

 מעוקר -גרם שקית 511רוזמרין  מעוקרים 7290011065959

 מעוקר -גרם שקית 511שמיר  מעוקרים 7290011065966

 שטראוס 7290011081256
טעמים ש.ו.ת.ב.  4שטראוס אחמ 

 ל' 8



 שטראוס 7290011081256
טעמים ש.ו.ת.ב.  4שטראוס אחמ 

 ל' 8

 מ"ל 28שטראוס גמדים  שטראוס 7290011081393

 ל' 0.88שוקולדים  8קרמיסימו  קרמיסימו 7290011081492

 ל' 0.88שוקולדים  8קרמיסימו  קרמיסימו 7290011081492

 ל' 0.88קרמיסימו ש.ו. צ'יפ פרווה  קרמיסימו 7290011081690

 ל' 0.88קרמיסימו ש.ו. צ'יפ פרווה  קרמיסימו 7290011081690

 סולגר 7290011088392
SUPHERB BIOTICKID 
100G 

 קליר 7290011097004

 0/6ליטר  4מרכך כביסה כחול 
 קלין

 קליר 7290011097011

 0/6ליטר  4מרכך כביסה ורוד 
 קלין

 קלין 0/6ליטר  4מרכך כביסה לבן  קליר 7290011097028

 קליר 7290011097073

ל'  4נוזל רצפות פריחת השדה 
 קל 0/6

 קליר 7290011097080

ליטר  4נוזל רצפות פריחת האביב 
 קלין 0/6

 קליר 7290011097097

ל' 8נוזל רצפות קלין מ.מ ורוד 
0/01 

 קליר 7290011097103

ל' 8נוזל רצפות קלין מ.מ סגול 
0/01 

 קליר 7290011097134

מ"ל  251נוזל כלים לימון )צהוב( 
 קלין 0/08

 קליר 7290011097431

סמ"ק  251תרסיס מנקה הכל 
 קלין 0/05

 קליר 7290011097783

 0/6ליטר  4מרכך כביסה סגול 
 קלין

 קליר 7290011097790

ליטר  4מרכך כביסה עור רגיש 
 קלין 0/6

 הגן הקסום -סיידר  -תפוח וקינמון ויסוצקי 7290011126209

 שמינייהT.Tרוייבוש קלאסי  ויסוצקי 7290011126216

 הגן הקסום -חליטת רימונים  ויסוצקי 7290011126223

 תפוח ודבש "הגן הקסום" ויסוצקי 7290011126230

 ויסוצקי 7290011126346
ניחוחות  -לימונית לואיזה מליסה 

 הגליל

 הגן הקסום -פונץ' -תפוז וקינמון ויסוצקי 7290011126353

 שקיקים85צ'אי בדואי  ויסוצקי 7290011126445

 ויסוצקי 7290011126452
 T.Tקמומיל ונענע "הגן הקסום 

C24  8102"חדש 

 ויסוצקי 7290011126469
 T.Tקמומיל ודבש "הגן הקסום 

C24  8102"חדש 

 תה לורד גריי ויסוצקי 7290011126483

 שקיקים85תה רואייל גריי  ויסוצקי 7290011126490

 שמינייהT.Tתה ירוק מרווה  ויסוצקי 7290011126940

 שמינייהT.Tתה ירוק ארל גריי  ויסוצקי 7290011126957

 ליטר רביעייה 0.5סודה למון ליים  סודה בטעמים 7290011133252



 שנדי 7290011133368
מ"ל בקבוק  881שנדי תפוח 

 שישייה

 שנדי 7290011133375
ל בקבוק מ" 881שנדי אפרסק 

 שישייה

 פג211ג .ננסי  0-פרי הגליל 7290011174040

 ויטה בדצ8-חומוס א  8-ויטה 7290011174118

 ויטה בדצ8-ר.ת.עץ טבעי א  8-ויטה 7290011174132

 ויטה בדצ8-ר.ת.עץ ממותק א  8-ויטה 7290011174149

 ויטה בדצ8-תירס א  8-ויטה 7290011174156

 אונק ויטה בדצ08תירס  8-ויטה 7290011174163

 ויטה בדצ8-שע ירוקה א  8-ויטה 7290011174170

 ויטה בדצ8-אפונה א  8-ויטה 7290011174187

 ויטה בדצ8-א.וגזר א  8-ויטה 7290011174194

 בדצ211גזר גמדי ויטה  8-ויטה 7290011174200

 ויטה בדצ0.5צ'יפס  8-ויטה 7290011174224

 בדצ211שע ירוקה ויטה  8-ויטה 7290011174248

 בדצ211תירס ויטה  8-ויטה 7290011174255

 בדצ211אפונה וגזר ויטה  8-ויטה 7290011174262

 בדצ211אפונה ויטה  8-ויטה 7290011174279

 בדצ211שע שלמה ויטה  8-ויטה 7290011174286

 פג0.5צ'יפס אמריקאי  0-פרי הגליל 7290011174323

 חדש -ויטה בדצ 8-שע ברוטב א  8-ויטה 7290011174392

 ויטה בדצ0.5סטייק צ'יפס  8-ויטה 7290011174422

 ויטה בדצ8-תירס קל א  8-ויטה 7290011174491

 רוטב שמפניון ויטה 8-ויטה 7290011174781

 רוטב צלי ויטה 8-ויטה 7290011174798

 רוטב פטריות ויטה 8-ויטה 7290011174804

 פג611אפונה עדינה  0-פרי הגליל 7290011174897

 פג611שע עדינה  0-פרי הגליל 7290011174903

 בדצ211צהובה ויטה שע  8-ויטה 7290011174989

 דניאלה בננה מחלבה 7290011194215

 גרם 851 5%קוטג'  מחלבה 7290011194246

 בודד - 0.5%משקה אקטיביה  מחלבה 7290011194741

 גרם05מארז תן צ'אפ טבעות  מיה מוצרי מזון 7290011254230

 גרם05מארז תן צ'אפ גלגלים  מיה מוצרי מזון 7290011254247

 גרם811נטיפים בטעם שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290011254254

 גרם בצנצ851צבעוני שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290011254261

 סוכריות קשות בטעם פי -מיה  מיה מוצרי מזון 7290011254278

 סוכריות קשות בטעם פי -מיה  מיה מוצרי מזון 7290011254407

 ג21סוכריות מנטה ללא סוכר  מיה מוצרי מזון 7290011254452

 21סוכריות לימון ללא סוכר  מיה מוצרי מזון 7290011254469

 סוכריות תפוח דובדבן ללא סו מיה מוצרי מזון 7290011254476

 21סוכריות אפרסק ללא סוכר  מיה מוצרי מזון 7290011254483

 סוכריות פירות יער ללא סוכר מיה מוצרי מזון 7290011254490

 גרם085ג'לילנד טבעות פרי  מיה מוצרי מזון 7290011254803

 גרם *085ג'לילנד דובונים  מיה מוצרי מזון 7290011254810

 גר085ג'לילנד פירות קטנים  מיה מוצרי מזון 7290011254827



 גרם085ג'לילנד חמוצמוצים  מיה מוצרי מזון 7290011254841

 גרם *085ג'לילנד גן חיות  מיה מוצרי מזון 7290011254858

 גרם61*  85ג'לילנד מספרים  מיה מוצרי מזון 7290011254889

 * 1גרם 85ג'לילנד אותיות  מיה מוצרי מזון 7290011254896

 גרםABC 61*  85ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290011254902

 גר61*  85ג'לילנד גן חיות  מיה מוצרי מזון 7290011254919

 סוכריות ג'ליABCקרטונית  מיה מוצרי מזון 7290011254940

 גר85*  01מאגדת ג'לי טבעי  מיה מוצרי מזון 7290011254964

 בייגל בייגל 7290011308094
ביג ביג שומשום חיטה מלאה 

 גר051

 גר811דגנים  6קרקר  בייגל בייגל 7290011308117

 בייגל בייגל 7290011308179
קרקר חיטה מלאה עם פשתן  

 גר811

 גר 825קרקר שום ועישבי תיבול  בייגל בייגל 7290011308681

 גר 811טבעות שומשום  בייגל בייגל 7290011308780

 גר 811טבעות שומשום  בייגל בייגל 7290011308780

 גר 61נשנושים שמנת בצל  בייגל בייגל 7290011308858

 גר 61נשנושים ביס פלאפל  בייגל בייגל 7290011308865

 גר 61נשנושים שמנת בצל  בייגל בייגל 7290011308872

 גר 61נשנושים ביס ברבקיו  בייגל בייגל 7290011308889

7290011348267 
 אסם

טבעול קציצות עדשים כתומות 
 חדש-גרם511*6

7290011349288 
 אסם

טבעול שניצל דק בטעם צ'ילי 
 גרם211*2חריף 

 מ"ל מהדרין 851אייסקפה  יטבתה 7290011438142

 יטבתה 7290011438395
מל מהד פקק  851שוקו  6מארז 
 ספורט

 מילקשייק וניל עם סירופ שוקולד יטבתה 7290011438487

 קומפלקס כימיקליים 7290011442941
MAXI  511אל סבון נוזלי שלישייה 
 ל"מ

7290011447014 
 אסם

דייסת סלט פירות מטרנה 
 ג811*08פרוביוטיקה 

7290011447069 
 אסם

 0מטרנה טו גו מהדרין שלב 
 גרם085*01

7290011447076 
 אסם

 8מטרנה טו גו מהדרין שלב 
 גרם085*01

 גרם211*08מטרנה מהדרין  אסם 7290011447120

7290011447267 
 אסם

 0חלבי חיסכון שלב מטרנה 
 גרם211*08

7290011447281 
 אסם

חיסכון  8מטרנה חלבי שלב 
 גרם211*08

7290011447304 
 אסם

חיסכון  8מטרנה חלבי שלב 
 גרם211*08

7290011447359 
 אסם

חיסכון  0מטרנה מהדרין שלב 
 גרם211*08

7290011447373 
 אסם

חיסכון  8מהדרין שלב מטרנה 
 גרם211*08



 משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290011447748
ק"ג בטעם אוקיאנוס  8קט -סופר
 וטונה

 ק"ג בטעם עוף כבד 8קט -סופר משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290011447908

 ק"ג  08בונזו גזע גדול  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290011447946

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290011486693
מרשמלו מהדרין ורוד לבן 

 בקרטון 42Xג'81

7290011515683 
 אסם

 5אקסטרים טילון וניל בדצ מאח.
 גרם28*6

 תות 04אקטימל  מחלבה 7290011518561

 ויטה621ריבה דובד.  8-ויטה 7290011524098

 ויטה כשלפ621ריבה דובד.  8-ויטה 7290011524098

 ויטה621ריבה מעורבת  8-ויטה 7290011524104

 ויטה כשלפ621ריבה מעורבת  8-ויטה 7290011524104

 ויטה621ריבה תפוז  8-ויטה 7290011524111

 ויטה כשלפ621ריבה תפוז  8-ויטה 7290011524111

 ויטה621ריבה משמש  8-ויטה 7290011524128

 ויטה כשלפ621ריבה משמש  8-ויטה 7290011524128

 ויטה621ריבה תות  8-ויטה 7290011524135

 ויטה כשלפ621ריבה תות  8-ויטה 7290011524135

 ויטה621ריבת שזיפים  8-ויטה 7290011524425

 ויטה כשלפ621שזיפים ריבת  8-ויטה 7290011524425

 פג211חומוס  0-פרי הגליל 7290011524548

 רבנות -פג 211שע.לבנה  0-פרי הגליל 7290011524555

 מ"ל 251שמן זית בלדי  סבא חביב 7290011593087

 מ"ל251סנו אנטי קאלק מרסס  סנו 7290011598211

7290011800642 
 אסם

מטבוחה מרוקאית צבר 
 גרם411*6

 גרם411*6צבר פלפלים מרוקאים  אסם 7290011800703

7290011800826 
 אסם

צבר חציל בטחינה רפי 
 גרם411*6

 גרם 411*6צבר טחינה בלאדי  אסם 7290011800840

 גרם411*6צבר חציל בלאדי  אסם 7290011800864

 גרם851מטבוחה ביתית  סלטי שמיר 7290011810146

 גרם851כרוב אדום  סלטי שמיר 7290011810153

 גרם511חומוס דרוזי  סלטי שמיר 7290011810191

 גרם851חציל במיונז ביתי  סלטי שמיר 7290011810252

 גרם851חציל בטחינה מסעדות  סלטי שמיר 7290011810634

 גרם851חומוס אבו גוש עם חריף  סלטי שמיר 7290011810726

 גרם 81צ'יקי מאנקי  השדה 7290011830830

 גרם 211ביסבול טבעי  תפוגן 7290011860271

 גרם 211ביסבול תירס  תפוגן 7290011860301

 גרם 211ביסבול בצל  תפוגן 7290011860325

 מ"ל 21אסקימו משמש אננס  אסקימו 7290011889289

 מ"ל 21אסקימו משמש אננס  אסקימו 7290011889289

 שטראוס 7290011889418
שטראוס מאגדת לייט וניל רב"ח 

 מ"ל 854

 שטראוס 7290011889524
 26שטראוס מצופה שוקו בננה 

 מ"ל



 שטראוס 7290011889524
 26שטראוס מצופה שוקו בננה 

 מ"ל

 מ"ל 081מגנום גולד  מגנום 7290011889630

 שטראוס 7290011889869
שטראוס אחמ עוגיות צ'יפ פרווה 

 ל' 8

 קליר 7290011920647

ל'  4נוזל רצפות פריחת גן עדן 
 קל 0/6

7290011931155 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  251אזורה אלסבון 
 ל בודד"מ

 מפיץ שטראוס 7290011931162
מ"ל  881סוכרזית סוכרלוז נוזלי 

 )גרפיקה מנוקדת(

7290011931179 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  מ 251אזורה שמפו ל "
 בודד

7290011931186 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  מ 251אזורה מרכך ל "
 בודד

 מפיץ שטראוס 7290011931193
סוכרזית סוכרלוז כפית לכפית 

 גר' )גרפיקה מנוקדת( 011

7290011931865 
 מפיץ נאופרם

BISCOL 09  אזורה משחה
 לתינוק

7290011959692 
 אסם

נסטלה ביסקולידה ביג בדצ 
 גרם28*86

 אורגני 881X2רסק עגבניות  הרדוף 7290011971618

 אורגני 811X2עגבניות מרוסקות  הרדוף 7290011971632

 טחינה לבנה סלטי מיקי 7290011993009

 חציל תאילנדי סלטי מיקי 7290011993016

 גזר מרוקאי סלטי מיקי 7290011993023

 חציל על האש במיונז סלטי מיקי 7290011993030

 סלט טורקי סלטי מיקי 7290011993047

 חומוס מסעדות סלטי מיקי 7290011993054

 קוביות חציל בטחינה סלטי מיקי 7290011993078

 חציל על האש סלטי מיקי 7290011993092

 חציל פיקנטי סלטי מיקי 7290011993108

 חציל בטעם כבד סלטי מיקי 7290011993115

 סלט ביצים סלטי מיקי 7290011993160

 סלט טונה בירקות סלטי מיקי 7290011993184

 טונה פריקסה סלטי מיקי 7290011993207

 סלטי שמיר 7290012025013
גרם 851איקרא לבנה מיוחדת 

 פרימיום

 סלטי שמיר 7290012025020
גרם 851איקרא אדומה מיוחדת 

 פרימיום

 גרם685כרוב אדום  סלטי שמיר 7290012025457

 גרם411סלק אסלי  סלטי שמיר 7290012025822

 גרם411מטבוחה אסלי  סלטי שמיר 7290012025839

 רפאלוס 7290012052163

אגוזים זרעים  -גרנולה רפאל 
 ופירות

 רפאלוס 7290012052170

ללא סוכר אגוזים  -גרנולה רפאל 
 ופירות

 פירות יער וקשיו -גרנולה רפאל  רפאלוס 7290012052194



 בננה צימוק שקד -גרנולה תענוג  רפאלוס 7290012052309

 שפע פירות -גרנולה תענוג  רפאלוס 7290012052316

 תענוג מוזלי מיקס לא קלוי רפאלוס 7290012052323

 חלבה -גרנולה תענוג  רפאלוס 7290012052330

 רפאלוס 7290012052347

 -ללא תוספת סוכר  -תענוג 
 צימוקים ושקדים

 שוקולד ואגוזי לוז -גרנולה רפאל  רפאלוס 7290012052354

 מוזלי -גרנולה רפאל  רפאלוס 7290012052361

 רפאלוס 7290012052460

 -מיקס זרעים לסלט  -צ'וקולומומו 
 אורגינל

 רפאלוס 7290012052477

 -מיקס זרעים לסלט  -צ'וקולומומו 
 עשבי תיבול

 פוזיטיב פ. יער ואגוזים שישיה רפאלוס 7290012052484

 פוזיטיב חלבה תמר שקד שישיה רפאלוס 7290012052491

 פוזיטיב שוקולד שישיה רפאלוס 7290012052507

 פוזיטיב מיקס שישיה רפאלוס 7290012052613

 פתיתי שיבולת שועל עבה רפאלוס 7290012052682

 פתיתי שיבולת שועל דק רפאלוס 7290012052699

 פתיתי שיפון רפאלוס 7290012052743

 ק"ג 0שקית  -צוקלומומו מוסדי  רפאלוס 7290012052798

 רפאלוס 7290012052880

 041יח'  2חטיף חלבה  -דגנים  2
 גר'

 רפאלוס 7290012052897

יח'  2חטיף שוקולד  -דגנים  2
 גר' 041

 רפאלוס 7290012052903

יח'  2חטיף מיקס פירות  -דגנים  2
 גר' 041

 רפאלוס 7290012052927

יח'  2חטיף שוקו שוקו  -כח דגנים 
 גר' 041

 סנו 7290012117534
סנו מקסימה מרכך כביסה מרוכז 

 ליטר 0

7290012139208 
 אסם

 0מטרנה אקסטרה קייר שלב 
 חדש-גרם411*08

7290012139291 
 אסם

 0מטרנה אקסטרה קר טו גו שלב 
 חדש-ג085*01

7290012139338 
 אסם

 8מטרנה אקסטרה קר טו גו שלב 
 גרם085*01

 מ"ל 811תחליב גוף לתינוק  שמונה בייבי -או  7290012192326

 ויסוצקי 7290012413179
ארל גריי מעודן בטעם ברגמוט 

 ללא מעטפה011/0.5

 שמינייהT.Tתה ירוק חמוציות  ויסוצקי 7290012413612

 שמינייהT.Tתה ירוק צ'אי  ויסוצקי 7290012413636

 שמינייהT.Tתה ירוק קמומיל  ויסוצקי 7290012413643

 חליטת דובדבנים "הגן הקסום" ויסוצקי 7290012413698

 חליטת לימון ודבש "הגן הקסום" ויסוצקי 7290012413704

 תה ירוק תות ויסוצקי 7290012413919

 גר'85מארז פופסים ברבקיו  מיה מוצרי מזון 7290012454110

 גר'85מארז פופסים פיקנטי  מיה מוצרי מזון 7290012454127



 גרם85מארז פופסים פיצה  מיה מוצרי מזון 7290012454134

 גרם85מארז פופסים בצל  מיה מוצרי מזון 7290012454141

 סוכריות יוגורט תות ללא סוכ מיה מוצרי מזון 7290012454172

 סוכריות יוגורט אפרסק ללא ס מיה מוצרי מזון 7290012454189

 סוכריות קפוצ'ינו ללא סוכר מיה מוצרי מזון 7290012454196

 סוכריות ריבת חלב ללא סוכר מיה מוצרי מזון 7290012454202

 גרם411תמר מג'הול  מיה מוצרי מזון 7290012454264

 קישוט לעוגה חום בצנצנת מיה מוצרי מזון 7290012454561

 קישוט לעוגה לבן צנצנת מיה מוצרי מזון 7290012454578

 סוכריות דבש לימון ללא סוכר מיה מוצרי מזון 7290012454592

 גרם51תן צ'אפ גלגלים  מיה מוצרי מזון 7290012454608

 גרם85מארז פופסים פלאפל  מיה מוצרי מזון 7290012454646

 גרם281סילאן  מיה מוצרי מזון 7290012454936

7290012522581 
 אסם

טבעול שניצל תירס ללא גלוטן 
 גרם664*6

7290012522734 
 אסם

טבעול טחון מן הצומח משופר 
 גרם411*08

7290012522789 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל ברוקולי 
 גרם681*6

 גרם28*82רולר בדצ  אסם 7290012525681

 קליר 7290012545771

 0/08 251נוזל כלים עומד צהוב 
 קלין

 קליר 7290012545788

 0/08 251נוזל כלים עומד ירוק 
 קלין

 מ"ל 251ספיישל רזרב שרדונה  ספיישל רזרב 7290012576348

 מ"ל 251ספיישל רזרב פטי ורדו  ספיישל רזרב 7290012576355

 ספיישל רזרב 7290012576362
ספיישל רזרב קברנה סוביניון 

 מ"ל 251

 מ"ל 251ספיישל רזרב מרלו  ספיישל רזרב 7290012576379

 מ"ל 251ספיישל רזרב פינוטאז'  ספיישל רזרב 7290012576386

 מ"ל 251ספיישל רזרב שיראז  ספיישל רזרב 7290012576393

 ספיישל רזרב 7290012576409
 251ספיישל רזרב סוביניון בלאן 

 מ"ל

 מ"ל  251ספיישל רזרב ויונייה  ספיישל רזרב 7290012576430

 מ"ל  251גוורצטרמינר רזרב  רזרב 7290012576591

 פרמייר 7290012576607
 251פרמייר קברנה סוביניון אדום 

 מ"ל

 פרמייר 7290012576614
 251פרמייר אמרלד ריזלינג לבן 

 מ"ל

 מפיץ שטראוס 7290012697081
שקיות  011סוכרזית סטיוויה 

 אריתריטול -)גרפיקה מנוקדת(

 מפיץ שטראוס 7290012697234
טב' )גרפיקה  25סוכרזית סטיוויה 

 מנוקדת(

 מפיץ שטראוס 7290012697241
מ"ל  881סוכרזית סטיוויה נוזלי 

 )גרפיקה מנוקדת(

 מפיץ שטראוס 7290012697388
סוכרזית סטיוויה כפית לכפית 

 גר' )גרפיקה מנוקדת( 011



 SUPHERB BIOTIKID 50ML סולגר 7290012760006

 סולגר 7290012760228
SUPHERB CO Q10 S.GEL  
BDZ 

 סולגר 7290012760266
SUPHERB V.D1000 
DROPS 20M 

 סולגר 7290012760761
SUPHERB D1000 (90)    
BDZ 

 סולגר 7290012760792
SUPHERB PRE-GENTLY    
BDZ 

 סולגר 7290012760853
SUPHERB D400 20ML     
BDZ 

 סולגר 7290012760907
SUPHERB CALC.600V.D  
BDZ 

 מ"ל 081קרם תפרחת חיתולים  שמונה בייבי -או  7290012771040

 מ"ל 811שמפו אל דמע  שמונה בייבי -או  7290012771057

 גרם 611צ טוגן טבעות בצל בד" תפוגן 7290012884528

 שומן 4%ק"ג  0.5צ'יפס לתנור  תפוגן 7290012884986

 גרם 85הל טחון גרם 011תבלינים  7290012936838

 גרם 51קצח  גרם 011תבלינים  7290012936890

 גרם 85ציפורן שלם  גרם 011תבלינים  7290012936906

 גרם 41סומק  גרם 011תבלינים  7290012936913

 גרם 41בהרט  גרם 011תבלינים  7290012936937

 חדש -גרם  41אגוז מוסקט טחון  גרם 011תבלינים  7290012936944

 חצר כנרת 7290012983047
 84862גרם בד"צ  111סילאן 

 )מ.כחולה(

 חצר כנרת 7290012983344
גרם  451מלית תמרים בגביע 

 בד"ץ

 גר' 511כבוש תמרים  חצר כנרת 7290012983610

 תריסר 0.5ג'אמפ תפוח  ג'אמפ 7290013038005

 ליטר שישייה 8מי נובה   א.נובה 7290013038234

 שמן זית אליעד 7290013068361
 251קלאסי  -ש.זית כתית מעולה 

 מ"ל

 שמן זית אליעד 7290013068378
 -ליטר  8ש.זית כתית מעולה פח 

 קלאסי

 שמן זית אליעד 7290013068682
פירותי  -ש.זית כתית מעולה 

 מ"ל 251מאוזן 

 שמן זית אליעד 7290013068699
עשיר ןיחודי  -ש.זית כתית מעולה 

 מ"ל 251

 שמן זית אליעד 7290013068705
מודגש  -ש.זית כתית מעולה 

 "למ 251קטיפתי 

7290013083661 
 אסם

 0מטרנה אקסטרה קר שלב 
 חדש-ג211*08חסכון 

7290013083678 
 אסם

 8מטרנה אקסטרה קר שלב 
 גרם211*08חסכון 

7290013083685 
 אסם

 8מטרנה אקסטרה קר שלב 
 גרם211*08חסכון 

 גרם 611תערובת סופגניות  מימונס 7290013144140



 גרם 081סחלב  מימונס 7290013144157

 מימונס 7290013144171
 561תערובת עוגת שוקולד פרווה 

 -גרם

 גרם 611תערובת בראוניס  מימונס 7290013144188

 גרם 511תערובת כדורי שוקולד  מימונס 7290013144195

 גרם 411תערובת פנקייק  מימונס 7290013144201

 גרם 561תערובת עוגת וניל  מוצרי מימונס 7290013144218

 גרם 561תערובת עוגת שיש  מימונס 7290013144225

 גרם 21פודינג וניל  מוצרי מימונס 7290013144232

 גרם 15פודינג שוקולד  מימונס 7290013144249

 גרם008מלבי  מימונס 7290013144263

 גרם 011קרם  פטיסייר  מימונס 7290013144270

 גרם 25ג'לי תות  מימונס 7290013144287

 גרם 51תמצית וניל  מימונס 7290013144393

 גרם 51תמצית בטעם רום  מימונס 7290013144409

 גרם 51תמצית שקדים  מימונס 7290013144416

 תמצית בטעם תפוז מימונס 7290013144447

 תמצית בטעם ורדים מימונס 7290013144508

 גרם 51צבע מאכל צהוב  מימונס 7290013144515

 גרם 51צבע מאכל ירוק  מימונס 7290013144522

 גרם 51צבע מאכל אדום  מימונס 7290013144539

 גרם 51צבע מאכל כחול  מימונס 7290013144560

 גרם 011אגוז מלך קלוף  מימונס 7290013145017

 גרם 011אגוז מלך טחון  מוצרי מימונס 7290013145024

 גרם 011אגוזי לוז מסוכרים  -ברס מימונס 7290013145031

 גרם 011צנוברים  מימונס 7290013145048

 גרם 011פרג שלם  מימונס 7290013145055

 גרם 011שקד טבעי גרוס  מימונס 7290013145079

 גרם 011שקד מולבן גרוס  מימונס 7290013145093

 גרם 011שקד מולבן טחון  מימונס 7290013145109

 גרם 011שקד מולבן מקלות  מימונס 7290013145116

 גרם 011שקד מולבן פרוס  מימונס 7290013145123

 גרם 011שקד מולבן חצוי  מימונס 7290013145130

 גרם 011פקאן מסוכר  מימונס 7290013145161

 גרם 011קוקוס טחון לבן  מימונס 7290013145178

 גרם 011שומשום  מימונס 7290013145192

 גרם 411שומשום  מימונס 7290013145215

 גרם 011גרעין חמנייה קלוף  מוצרי מימונס 7290013145246

 גרם 11סוכריות צבעוניות לקישוט  מימונס 7290013145529

 סוכריות בטעם שוקולד לקישוט מימונס 7290013145536

 גרם 11מיני מיני עדשים  מימונס 7290013145567

 מימונס 7290013145574
ערכה לקישוט )מזרה עיגולים( 

 גרם 011

 טיפות לקישוט מימונס 7290013145598

 מימונס 7290013145628
 811סוכריות צבעוניות לקישוט 

 גרם

 פודינג וניל מאגדת  מימונס 7290013145635



 מימונס 7290013145673
חצי  -גק" 0קמח שמרים מימונס 

 מזמן התפיחה

 קמח שמרים לפיצה ופוקאצ'ה מימונס 7290013145680

 דובדבנים מסוכרים מימונס 7290013145710

 קליפות הדרים מסוכרים מימונס 7290013145727

 בצק סוכר לבן משובח מימונס 7290013145734

 מימונס 7290013145826
 21פודינג בטעם וניל לבן במיוחד 

 -גרם

 גרם82-ג'לטין טהור אבקה בד"צ מימונס 7290013145864

 מימונס 7290013145871
 5גרם  00שמרים יבשים סטיק 

 יח'

 סודה לשתיה מימונס 7290013145901

 אבקת סוכר מימונס 7290013145918

 גרם851אבקת סוכר פטנט  מימונס 7290013145949

 גרם 811קורנפלור בשקית  מוצרי מימונס 7290013145970

 קג 0תערובת לכדורי שוקולד  מימונס 7290013146120

 מימונס 7290013146281
תערובת לעוגה בטעם  -כשל"פ

 גרם561שוקולד 

 גרם 511קורנפלור  מימונס 7290013146304

 גרם411קוקוס לבן טחון  מימונס 7290013146854

7290013170934 
 אסם

ויטמינצ'יק מהד.קיץ אבטיח 
 חדש-ליטר0*08מלן

 מטאטא טופ גוף עץ המברשת רוחמה 7290013189219

 ס"מ 41מגב פלסטיק קסם  המברשת רוחמה 7290013189288

 ס"מ 41מגב פלסטיק קסם  המברשת רוחמה 7290013189288

 ס"מ 41מגב פלסטיק דיסקברי  המברשת רוחמה 7290013189295

 ס"מ 51מגב פלסטיק קסם  המברשת רוחמה 7290013189301

 ס"מ 51מגב פלסטיק קסם  המברשת רוחמה 7290013189301

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250018
תחליב ניקוי קלנדולה לניקוי 

 והסרת איפור

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250025
מי פנים הממליס וורדים לחיזוק 

 ומתיחת העור

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250032
סבון פנים לבנדר לאיזון והרגעת 

 העור

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250049
קרם לחות גרניום לאיזון עור 

 הפנים

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250056
קרם לחות קמומיל ולבונה לאיזון 

 והרגעת העור

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250063
קרם לחות זרעי רימונים למיצוק 

 ומתיחת העור

 קרם לחות ורדים להזנה וריכוך הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250070

 קרם לילה משקם קומפרי הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250087

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250094
קרם לחות קלנדולה וקמומיל 

 לגבר -לאחר גילוח

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250100
מסכת חימר ואצות לניקוי עמוק 

 ופילינג

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250117
 -מסכת אובליפיכה להזנה מוגברת

 ללא שטיפה



 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250124
קרם עיניים נר הלילה לשיקום 

 וחידוש

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250131
תרחיף אכניצאה מרוכז לטיפול 

 נקודתי

 הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250148
הערכה המושלמת לעור  -אקנקיט 

 שמן/בעייתי/אקנה

 SPF50קרם הגנה אולטימטיבי  הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250193

 FORESTבושם טבעי  הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250209

 BLOOMבושם טבעי  הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250216

 סרום נרולי למיצוק והזנה הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250223

 סרום לימון לשיקום והבהרה הילה קוסמטיקה הרבליסטית 7290013250230

 שטראוס 7290013267085
שטראוס מאגדת לייט מיני שוקולד 

 מ"ל 481

 מ"ל 28אסקימו קרחון לימונענע  אסקימו 7290013267313

 מ"ל 28אסקימו קרחון לימונענע  אסקימו 7290013267313

 מ"ל 851מאגדות סולרו  סולרו 7290013267665

 מ"ל 851מאגדות סולרו  סולרו 7290013267665

 מגנום 7290013267726
 084מגנום דואט שוקולד עם נוגט 

 מ"ל

 מגנום 7290013267726
 084מגנום דואט שוקולד עם נוגט 

 מ"ל

 סנו 7290013268891
 8סנו אוקסיג'ן ג'ל להסרת כתמים 

 ליטר

 ליטר 8סנו מקסימה ג'ל כביסה  סנו 7290013268907

 ליטר משאבה 0סבון נוזלי  קומפלקס כימיקליים 7290013283177

 במים פג כשלפ061טונה  0-פרי הגליל 7290013361004

 במים פג061טונה  0-פרי הגליל 7290013361004

 בשמן פג כשלפ061טונה  0-פרי הגליל 7290013361011

 בשמן פג061טונה  0-פרי הגליל 7290013361011

 בשמן קנולה פג כשלפ061טונה  0-פרי הגליל 7290013361028

 בשמן קנולה פג061טונה  0-פרי הגליל 7290013361028

 בשמן זית פג061טונה  0-פרי הגליל 7290013361035

 0-פרי הגליל 7290013361103
במים פג 061X4מארז טונה 

 כשלפ

 במים פג061X4מארז טונה  0-פרי הגליל 7290013361103

 0-פרי הגליל 7290013361110
בשמן פג 061X4מארז טונה 

 כשלפ

 בשמן פג061X4מארז טונה  0-פרי הגליל 7290013361110

 פג451פטריות שלמות  0-פרי הגליל 7290013361813

 פג451פטריות חתוכות  0-פרי הגליל 7290013361820

 פג8צ'יפס קטרינג  0-פרי הגליל 7290013361981

 קג פג8סטייק צ'יפס  0-פרי הגליל 7290013361998

 יח' חדש 85איי פרש מסיר איפור  מפיץ נאופרם 7290013412010

 FREE - 15נועם סופגנית  מפיץ נאופרם 7290013412409

 יח 48  0בייביסיטר טייני מידה  מפיץ נאופרם 7290013412423

 יח 51 8בייביסיטר טייני מידה  מפיץ נאופרם 7290013412430

 28מגבון תולי רביעייה  מפיץ נאופרם 7290013412966

 אלכסנדר בלונד בירה אלכנסדר 7290013430083



 אלכסנדר אמברה בירה אלכנסדר 7290013430090

 אלכסנדר חיטה ישראלית בירה אלכנסדר 7290013430250

7290013440785 
 אסם

נסטל.מאח.קרח.לייט למן.מנגו 
 גרם21*2 6בדצ 

 גרנולה חמוצ.קשיו ללתס811 דני וגלית 7290013453006

 עוגיות כוסמין וגרנולה881 דני וגלית 7290013453013

 גרנולה תמר חלבה ללת"ס811 דני וגלית 7290013453020

 גרנולה וניל אגוז ללתס811 דני וגלית 7290013453051

 עוגיות כוסמין פירות יער דני וגלית 7290013453068

 שיבולת שועל טחינה מלאה דני וגלית 7290013453075

 עוג.כוסמין ושוקוצ'יפס881 דני וגלית 7290013453082

 עוגיות מרוקאיות קמח מלא דני וגלית 7290013453105

 גרם 851ריבועי כוסמין  דני וגלית 7290013453112

 עוגיות כוסמין תפוחים 881 דני וגלית 7290013453136

 עוגיות טחינה ואגוזי לוז דני וגלית 7290013453143

 ג881עוג.קוקוס ואגוזי לוז דני וגלית 7290013453150

 ג021קרקר משמש ואגוזי לוז דני וגלית 7290013453174

 קרקר שקדים ורוזמרין 021 דני וגלית 7290013453181

 ג881עוגיות טחינה וכוסמין דני וגלית 7290013453235

 ג881עוגיות אניס מרוקאיות דני וגלית 7290013453242

 ח.חמאת קוקוס שוקוציפס881 דני וגלית 7290013453259

 ג 811מקלוני כוסמין וקצח  דני וגלית 7290013453266

 גר811מקלוני כוסמין וזעתר דני וגלית 7290013453280

 גרם811מקלוני כוסמין ובצל דני וגלית 7290013453297

 עוגיות גרנולה ושוקוצ'יפס דני וגלית 7290013453587

 עוג.גרנולה חמוצ.וקשיו881 דני וגלית 7290013453594

 ביסקוטי שוקולד ופירות021 דני וגלית 7290013453600

 דני וגלית 7290013453617
עוגיות ביסקוטי שקדים וקוקוס 

 גר' 811לנמנעים מגלוטן 

 דני וגלית 7290013453624
עוגיות שוקולדצ'יפס לנמנעים 

 גר' 881מגלוטן 

 דני וגלית 7290013453631
עוגיות חמאת בוטנים 

 גר' 881ושוקולדלנמנעים מגלוטן 

 דני וגלית 7290013453648
עוגיות פירות יער לנמנעים מגלוטן 

 גר' 881

 סולגר 7290013464248
SUPHERB MAGNES CI.B6 
BDZ 

 סולגר 7290013464316
SUPHERB Q-10 100 CAP  
BDZ 

 סולגר 7290013464859
SUPHERB IRON KID      
BDZ 

 סולגר 7290013464897
SUPHERB OMEGA D3 9 
MONTHS 

 סולגר 7290013465009
SUPHERB BIO BLIS TAB 
(30) 

 סולגר 7290013465061
SUPHERB VIT.B-12 1000 
BDZ 



 סולגר 7290013465184
SUPHERB SPIRUL.600MG  
BDZ 

 סולגר 7290013465702
SUPHERB PHYTO FEMAL   
BDZ 

 SUPHERB BIOTIC        BDZ סולגר 7290013465795

 סולגר 7290013465801
SUPHERB BIOTIKID      
BDZ 

 גר 841מאגדת דגדג  בייגל בייגל 7290013474155

 גר 811בייגלה דקים  מלח  בייגל בייגל 7290013474377

 גר 811בייגלה דקים  שמנת בצל  בייגל בייגל 7290013474384

 גר 61בייגלה דקים  שמנת בצל  בייגל בייגל 7290013474421

 בייגל בייגל 7290013474438
 811בייגלה דקים שומשום קלאסי 

 גר

 השדה 7290013521095
בייגלה אורגני ללא תוספת מלח 

 גרם 811

 מיני פרכיות חצי מצופות השדה 7290013521163

 ק"ג בקופסא 0סוכר קנים אורגני  השדה 7290013521422

 סלטי שמיר 7290013525253
המנה שלי טחינה מיוחדת 

 גרם061

 גרם061המנה שלי חציל במיונז  סלטי שמיר 7290013525260

 ק"ג0חומוס מזרחי  סלטי שמיר 7290013525543

 סלטי שמיר 7290013525710
המנה שלי חומוס עם טחינה 

 גרם061

 סלטי שמיר 7290013525741
המנה שלי חומוס עם חריף 

 גרם061

 גרם051אריסה מרוקאית  סלטי שמיר 7290013525789

 גרם051סחוג אדום  סלטי שמיר 7290013525802

 גרם051שום כתוש  סלטי שמיר 7290013525819

 גרם011צ'יפס בטטה  מיה מוצרי מזון 7290013534057

7290013566744 
 אסם

חמשושים ללא כוסית סוכר 
 ג55*86בדצ

7290013566867 
 אסם

חמשושים מאגדת ללא כוסית 
 ג55*4 2בדצ

 מ"ל 881סליק ספרייט  קוקה קולה 7290013584113

 מ"ל מבצע 881סליק ספרייט  קוקה קולה 7290013584113

 מ"ל 511ספרייט  קוקה קולה 7290013584144

 ליטר 0.5ספרייט שישיות  קוקה קולה 7290013584175

 ליטר 0.5ספרייט  קוקה קולה 7290013584182

 פריגת 7290013584816
-קרטון 08 0.5לימון נענע בק' פט 

 כשל"פ

 פריגת 7290013584816
 08 0.5לימון נענע בק' פט עגול 

 קרטון

 מ"ל ZERO 330סליק ספרייט  קוקה קולה 7290013585233

 מ"ל מבצע 881סליק ספרייט זירו  קוקה קולה 7290013585233

ליטר 0.5ספרייט  ZERO קוקה קולה 7290013585240  

מ 511ספרייט  ZERO קוקה קולה 7290013585257  ל"

 מ"ל 851קלאסי  ZEROספרייט  קוקה קולה 7290013585264

ליטר 0.5ספרייט שישיות  ZERO קוקה קולה 7290013585271  



 ליטר 8 -קולה קולה שישיות  קוקה קולה 7290013585325

 ל' שרינק 8-קוקה קולה שישיות קוקה קולה 7290013585325

ליטר 0.5פירות יער  FUZE tea קוקה קולה 7290013585356  

ליטר 1.5פירות יער  FUZE tea קוקה קולה 7290013585363  

ליטר 0תריסר  ZERO קוקה קולה 7290013585387  

 ליטר תריסר 0קוקה קולה  קוקה קולה 7290013585394

 ליטר 8 -שישיות  ZEROקולה  קוקה קולה 7290013585462

 ל' שרינק 8-שישיות ZEROקולה  קוקה קולה 7290013585462

 פריגת 7290013585493
 0.5אננס פסיפלורה בק' פט עגול 

 קרטון 08

 פריגת 7290013585509
 08 0.5אפרסק בק' פט עגול 

 קרטון

 ליטר 0.5קינלי סודה שישייה  קוקה קולה 7290013585554

 פריגת 7290013585585
 08 0.5רימונים בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290013585851
 0.5תפוז מנדרינה בק' פט עגול 

 קרטון 08

 פריגת 7290013585851
 08 0.5תפוז מנדרינה בק' פט 

 כשל"פ-קרטון

 קוקה קולה 7290013585967
פח  ZERO 6מארז ספרייט 

FRIDGE-PACK 

 קוקה קולה 7290013585967
-FRIDGEפח  ZERO 6ספרייט 
PACK מבצע 

 קוקה קולה 7290013586117
-FRIDGEפח  6מארז ספרייט 

PACK 

 קוקה קולה 7290013586117
 FRIDGE Packפח  6ספרייט 

 מבצע

אגס מרווה 0.5הרבל  FUZE tea קוקה קולה 7290013586551  

 קוקה קולה 7290013586575
FUZE tea  מנגו  0.5הרבל

 קמומיל

 קרטון 08 0.5ויסוצקי נענע בק'  פריגת 7290013586605

 פריגת 7290013586612
 0.5ויסוצקי לימונית לואיזה בק' 

 קרטון 08

 פריגת 7290013586629
 08 0.5מיקס הדרים בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290013586636
 0.5מיקס אשכוליות בק' פט עגול 

 קרטון 08

 פריגת 7290013586643
-מארז שלישייה-פרדס 0.5פריגת 
 5סדרה 

 פריגת 7290013586728
 08 0.5ויסוצקי היביסקוס בק' 

 קרטון

 פריגת 7290013586735
 08 0.5ויסוצקי ארל גריי בק' 

 קרטון

 פריגת 7290013586742
 84 1.5לימון נענע בק' פט עגול 

 קרטון

 פריגת 7290013586742
 84 1.5לימון נענע בק' עגול 

 כשל"פ-קרטון

 גרם411*08מטרנה לילה טוב  אסם 7290013591173



7290013591791 
 אסם

 8מטרנה טו גו מהדרין שלב 
 גרם085*01

7290013591807 
 אסם

אקסטרה קר טו גו שלב מטרנה 
 גרם085*01שלוש 

 51תן צ'אפ כריות בטעם טבעי  מיה מוצרי מזון 7290013677204

 1תן צ'אפ כריות בטעם קטשופ  מיה מוצרי מזון 7290013677211

 1תן צ'אפ כריות בטעם פלאפל  מיה מוצרי מזון 7290013677228

 תות -ג'ליבינס  -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290013677341

 קולה -ג'ליבינס  -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290013677358

 תפוז -ג'ליבינס  -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290013677365

 תפוח -ג'ליבינס  -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290013677372

 קרנבל -ג'ליבינס  -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290013677389

 61*  85ג'לילנד חמוצמוצים  מיה מוצרי מזון 7290013677396

 51תן צ'אפ טבעות שמנת בצל  מיה מוצרי מזון 7290013677419

 גר51תן צ'אפ גלגלים צ'ילי  מיה מוצרי מזון 7290013677426

 גרם841קונפיטורה ענבים  מיה מוצרי מזון 7290013677716

 גרם בשקית511שוקו של מיה  מיה מוצרי מזון 7290013677747

 גר411כרוב לבן  81-יד המלך 7290013678010

 גר411פלפל מרוקאי  81-יד המלך 7290013678034

 גר411פלפל רצועות  81-יד המלך 7290013678041

 גר411סלסה אדומה  81-יד המלך 7290013678058

 גר411חציל עם פלפל חריף  81-יד המלך 7290013678065

 גר411חציל המלך  81-יד המלך 7290013678171

 גרם411 -חומוס טחינה 81-יד המלך 7290013678454

 גרם411 -חומוס מסבחה 81-יד המלך 7290013678461

 גרם )נמוך(411חומוס מסעדות  81-יד המלך 7290013678478

 גרם )נמוך(411 -חומוס ביתי 81-יד המלך 7290013678492

 פג061סלט טונה  0-פרי הגליל 7290013711502

 ל טל0נקטר תפוחים  04-טל 7290013711861

 ל טל0משק"ל לימונענע  04-טל 7290013711885

 ל טל0נקטר מנגו  04-טל 7290013711892

 שמונה בייבי -או  7290013863676
ערכת מתנה:סבון שמפו שמן 

 תחליב

 גר' 811נקניקיות פרגיות  תנובה 7290013906052

 ג 411פסטרמה עם שום וצילי  תנובה 7290013906205

 ק"ג 0וינר נקניקיות   תנובה 7290013906212

 גרם 411סלמי גלבוע  תנובה 7290013906236

 תנובה 7290013906250
סלמי  מהדרין בכשרות קהילות 

 גר'811

 תנובה 7290013906267
כפרית מהדרין בכשרות קהילות 

 גר'811

 ק"ג0נקניקיות בכשרות קהילות   תנובה 7290013906281

 תנובה 7290013906298
 411נקניקיות בכשרות קהילות 

 גר'

 תנובה 7290013906304
פסטרמה גחלים בכשרות קהילות 

 גר' 411



 תנובה 7290013906311
פסטרמה מעושנת בכשרות 

 גר'411קהילות 

 תנובה 7290013906335
גרם בכשרות 611מארז צמד 

 קהילות

 גר' 081קבנוס  תנובה 7290013906441

 גר' 081קבנוס פיקנטי  תנובה 7290013906458

 גר' 081חטיפי קבנוס  תנובה 7290013906489

 פסטרמה עגל רומנית תנובה 7290013906496

 פרושוטו בקר תנובה 7290013906519

 גר'611צמד כפרית ברביקיו דבש  תנובה 7290013906687

 גרם 081פסטרמה בסגנון איטלקי  תנובה 7290013906717

 תנובה 7290013906724
 081פסטרמה בסגנון מקסיקני 

 גרם

 כבד 081מוס כבד עוף  תנובה 7290013906892

 תנובה 7290013906939
גרם בכשרות הרב  081קורנדביף 

 מחפוד

 תנובה 7290013906946
גרם בכשרות  081פסטרמה כתף 

 הרב מחפוד

 תנובה 7290013906953
גרם  081פסטרמה עגל רומני 
 בכשרות הרב מחפוד

 תנובה 7290013906960
גרם בכשרות הרב  411כתף בקר 

 מחפוד

 תנובה 7290013906991
בכשרות -גר'411סלמי מהדרין 

 הרב מחפוד

 קליר 7290013932174

 4קלין לובן אקונומיקה ג'ל לימון 
 0/6ליטר 

 קוסקוס חצי מלא אורגני הרדוף 7290013994929

 קוסקוס מלא אורגני הרדוף 7290013994936

 קוסקוס אורגני הרדוף 7290013994943

7290013997210 
 אסם

טבעול שניצל תירס עדה חרדית 
 חדש-גרם251*2

7290013997357 
 אסם

טבעול נקנקיה צמחי עדה חרדית 
 קג0*2

7290013997937 
 אסם

טבעול מיני המבורגר פטריות 
 גרם541*6

 גרם 511דבש ירושלים  משק דבורים לין 7290014001008

 גרם 511דבש ירושלים  משק דבורים לין 7290014001008

 גרם 0111דבש ירושלים  משק דבורים לין 7290014001015

 גרם 0111דבש ירושלים  משק דבורים לין 7290014001015

 משק דבורים לין 7290014001671
טחינה אתיופית עם זרעי צ'יה 

 גרם 881

 משק דבורים לין 7290014001671
טחינה אתיופית עם זרעי צ'יה 

 גרם 881

 משק דבורים לין 7290014001787
 811ממרח חרובים עם אגוזי לוז 

 גרם

 משק דבורים לין 7290014001787
 811ממרח חרובים עם אגוזי לוז 

 גרם



 ויסוצקי 7290014002074
חליטת פטל  -ויסוצקידס 

C24שמינייה 

 ויסוצקי 7290014002128
תה ירוק לימונית מנטה 

T.Tשמינייה 

 ויסוצקי 7290014002135
חדש  -תה ירוק מיקס 

 שמינייה8102

 T.Tחדש תה ירוק תפוז מנדרין  ויסוצקי 7290014002173

 ויסוצקי 7290014002197
הגן  -חליטת קמומיל ולימונית 

 8102חדש T.T C24הקסום 

 ויסוצקי 7290014002203
הגן  -חליטת לימונית לואיזה 

 הקסום

 שמינייהT.Tחדש תה ירוק וניל  ויסוצקי 7290014002579

 שמינייהT.Tתה ירוק פטל בר  ויסוצקי 7290014002609

 חדש-שקיקים  81ארל גריי  ויסוצקי 7290014002661

 ויסוצקי 7290014002944
"הגן  -חליטת חמדת השקד 

 הקסום"

 ויסוצקי 7290014002982
תה ירוק לימונית סטיביה 

T.Tשמינייה 

7290014050273 
 אסם

ג'ויה שלגון וניל עוגיות בראוניז 
 גרם11*82

 גרם18*82ג'ויה שלגון שוקו אגוז  אסם 7290014050310

7290014050334 
 אסם

ג'ויה שלגון וניל ריבת חלב 
 ג10*82ושקדים 

7290014134744 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  קליאו תחליב רחצה
 פנינה סגול

7290014134751 
 מפיץ נאופרם

BISCOL   קליאו תחליב רחצה
 פנינה ירוק

7290014134768 
 מפיץ נאופרם

BISCOL   קליאו תחליב רחצה
 פנינה חום

 ויטה851ר.נפוליטנה  8-ויטה 7290014187320

 ויטה851ר.איטלקי  8-ויטה 7290014187337

 ויטה851ר. פיקנטי  8-ויטה 7290014187344

 ויטה851ר. ע.תיבול  8-ויטה 7290014187351

 ויטה851ר.לשקשוקה  8-ויטה 7290014187368

 פג211לקט כתום  0-פרי הגליל 7290014187375

 פג621ריבת תות  0-פרי הגליל 7290014187399

 פג כשלפ621ריבת תות  0-פרי הגליל 7290014187399

 (ITALY)0 -עגב. כתושות א 8-ויטה 7290014187764

 (ITALY)0 -עגב. מרוסקות א 8-ויטה 7290014187771

 (ITALY)0 -עגב. מקולפות א 8-ויטה 7290014187788

 פג211פלחי תפוא  0-פרי הגליל 7290014187795

 (ITALY)0 -עגב. קוביות א 8-ויטה 7290014187825

 גר פג061ממרח טונה  0-פרי הגליל 7290014187856

 8-זית סורי מבוקע א 0-פרי הגליל 7290014187917

 ל0.5משק"ל תפוזים  04-טל 7290014187931

 ל0.5משק"ל אשכוליות לבן  04-טל 7290014187955

 ל0.5משק"ל מנגו  04-טל 7290014187979



 Buzzקריניאנו  יקבי כרמל 7290014256620

 Buzzמוסקטו  יקבי כרמל 7290014256637

 Buzzקריניאנו  יקבי כרמל 7290014256897

 מוסקטו יקבי כרמל 7290014256903

 Buzzמוסקטו  יקבי כרמל 7290014256910

 כרמל הוק יקבי כרמל 7290014256934

 וינו יין אדום יבש יקבי כרמל 7290014256958

 כרמל אדום עתיק יקבי כרמל 7290014256965

 ל' 0תירוש לבן  יקבי כרמל 7290014256972

 ל 0תירוש אדום  יקבי כרמל 7290014256989

7290014258389 
 אסם

מהדרין ספיישל מטרנה 
 גרם411*08

 גרם825*08מטרנה דייסת דגנים  אסם 7290014258532

 גרם825*08מטרנה דייסת וניל  אסם 7290014258549

 גרם211*08מטרנה צמחי  אסם 7290014258716

7290014258723 
 אסם

חודשים  1-08מטרנה צמחי מגיל 
 גרם211*08

7290014258730 
 אסם

מטרנה צמחי מגיל שנה ואילך 
 גרם211*08

7290014258877 
 אסם

מטרנה מהדרין ספיישל 
 גרם211*08

7290014258914 
 אסם

מטרנה אקסטרה קר קומפורט 
 גרם211*08

7290014258921 
 אסם

גרם 411*08מטרנה אקסטרה קר 
AR 

7290014258945 
 אסם

אקסטרה קר קומפורט מטרנה 
 גרם411*08חדש 

 המברשת רוחמה 7290014314559
 51מגב פלסטיק אלכס חד להב 

 ס"מ

 המברשת רוחמה 7290014314801
ס"מ+מקל  81מטאטא כביש עץ 

 מטר 0.5

 מטאטא צפע גוף פלסטיק המברשת רוחמה 7290014314825

 סוכריות ג'לי עטופות שמחות מיה מוצרי מזון 7290014325036

 ק'ג0פודינג וניל  מיה מוצרי מזון 7290014325043

 מארז תן צ'אפ כריות טבעי חד מיה מוצרי מזון 7290014325067

 מארז תן צ'אפ כריות קטשופ ח מיה מוצרי מזון 7290014325074

 מארז תן צ'אפ כריות פלאפל ח מיה מוצרי מזון 7290014325081

 81לקקנים קולה לימון  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290014325111

 ג881לקקנים טרופיים  -מיה  מיה מוצרי מזון 7290014325128

 גרם841קונפיטורה אוכמניות  מיה מוצרי מזון 7290014325135

 גרם בודד41צ'יפס  מיה מוצרי מזון 7290014325142

 גרם רביעיות41מארז צ'יפס  מיה מוצרי מזון 7290014325159

 גרם עשיריות81מארז צ'יפס  מיה מוצרי מזון 7290014325203

 גר05מארז תן צאפ שמנת בצל  מיה מוצרי מזון 7290014325265

 מארז תן צ'אפ צ'ילי חדש מיה מוצרי מזון 7290014325272

 משחת שיניים הלו קיטי כצט 7290014426061

 משחת שיניים הלו קיטי ג'וניור כצט 7290014426597



 גרם851חציל מרוקאי  סלטי שמיר 7290014435346

 גר"411חומוס עם רוטב חריף  סלטי שמיר 7290014435360

 גר"411חומוס עם רוטב מסבחה  סלטי שמיר 7290014435377

 גר"411חומוס עם טחינה מיוחדת  סלטי שמיר 7290014435384

 סלטי שמיר 7290014435391
חומוס אורגינל עם גרגירים 

 גר"411

 ימים2גרם 011סלמון מעושן  סלטי שמיר 7290014435704

 "ימים 2זוג מטיאס אמיתי יח  סלטי שמיר 7290014435773

 סלטי שמיר 7290014435803
מטיאס הולנדי )פרובנציאל( עם 

 "ימים 2גר 021בצל בשמן 

 סלטי שמיר 7290014435810
הרינג כבוש עם בצל במרינת 

 "ימים 2גר 021חמוץ מתוק 

 סלטי שמיר 7290014435827
פילה מקרל מעושן בשמן )ויטהול( 

 "ימים 2גר 021

 סלטי שמיר 7290014435834
גר 021מקרל מעושן פרוס בשמן 

 "ימים 2

 סלטי שמיר 7290014435841
גר 021פילה מטיאס הולנדי בשמן 

 "ימים 2

 סלטי שמיר 7290014435865
רולמופס רולדת הרינג כבוש 

 "ימים 2גר 021

 סלטי שמיר 7290014435872
 2גר 021סלט הרינג עם מיונז 

 "ימים

 סלטי שמיר 7290014435889
 2גר 021סלט מטיאס עם מיונז 

 "ימים

 סלטי שמיר 7290014435896
 2גר 021סלט סלמון עם מיונז 

 "ימים

 ויטה851ר.פיצה  8-ויטה 7290014458451

 גרם 211צ'יפס קוביות תפו"א  תפוגן 7290014459007

 ק"ג 0.5סטייק צ'יפס  תפוגן 7290014459137

 ק"ג0.5צ'יפס פרוסות סלייס  תפוגן 7290014459267

 ללא גרם 611נאגטס תירס  תפוגן 7290014459366

 ק"ג 0.5צ'יפס קראנצ'י לתנור  תפוגן 7290014459373

 מ"ל 016סולרו תות  סולרו 7290014603028

 מ"ל 481מגנום מאגדת מיני דואט  מגנום 7290014603073

 מ"ל 481מגנום מאגדת מיני דואט  מגנום 7290014603073

מ 581שוקולד פאדג'  COD קארט ד 'אור 7290014603110  ל"

 קרמיסימו 7290014603547
 0.88קרמיסימו סנדיי שוקולד 

 ליטר

 ליטר 0.88קרמיסימו סנדיי תות  קרמיסימו 7290014603554

 ליטר 0.88קרמיסימו סנדיי תות  קרמיסימו 7290014603554

 ל 8שטראוס קרמבו וניל  שטראוס 7290014603776

 ל 8שטראוס קרמבו מוקה  שטראוס 7290014603783

 ל 8.8שטראוס קרמבו וניל  שטראוס 7290014603790

 ל' 0.88קרמיסימו פקאן  קרמיסימו 7290014603813

 ל' 0.88קרמיסימו פקאן  קרמיסימו 7290014603813

מ 581עוגת גבינה  COD קארט ד 'אור 7290014603851  ל"

מ 581אלפחורס  COD קארט ד 'אור 7290014603974  ל"

מ 581בראוניז   COD קארט ד 'אור 7290014603998  ל"



 גרם 411מלח לימון  גרם 851צנצנות  7290014673359

 גרם 851כורכום טחון  גרם 851צנצנות  7290014673366

 גרם 851צנצנות  7290014673373
 851פפריקה הונגרית חריפה 

 גרם

 גרם 851כמון טחון  גרם 851צנצנות  7290014673380

 גרם 851תיבול לגריל עוף  גרם 851צנצנות  7290014673397

 גרם 851פלפל שחור טחון  גרם 851צנצנות  7290014673403

 גרם 851פלפל שחור גרוס דק  גרם 851צנצנות  7290014673410

 גרם 21תבלינים שקיות  7290014673434
 21פלפל שחור גרוס דק שקית 

 גרם

 שקיות 011סוכרזית קלאסי  מפיץ שטראוס 7290014725348

7290014725867 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  אזורה תחליב רחצה
מ 251קלאסיק   ל"

7290014725874 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  אזורה תחליב רחצה
מ 251פרש   ל"

7290014725881 
 מפיץ נאופרם

BISCOL  אזורה תחליב רחצה
מ 251אלגנט   ל"

 שניצל ביתי רובין עוף טוב 7290014745360

 חטיפי שניצל רובין עוף טוב 7290014745391

 שניצל דק ענק רובין עוף טוב 7290014745414

 עוף טוב 7290014745537
-ומ ללא אנטיביוטיקה נאגטס עוף

 רכיבים טבעיים 011%

 עוף טוב 7290014745551

ללא  שניצל עוף מספרים
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290014745599

ללא  שניצל עוף ביתי בציפוי צ'יפס
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290014745636
 011%-קציצות קלאסיות רובין מ

 רכיבים טבעיים

 081חטיפי קבנוס  עוף טוב 7290014745650

 עוף טוב 7290014745698
ללא  נקניקיות איכותיות חזה עוף

 אנטיביוטיקה

 נקניקיות בקר אקסטרא ג'וסי עוף טוב 7290014745711

 ספר 01X2נקניקיות רובין  עוף טוב 7290014745735

 ספר 6X6נקניקיות אריזת  עוף טוב 7290014745742

 עוף טוב 7290014745919

ללא  שניצל עוף דק קריספי
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290014746404

אצבעות שניצל עוף בציפוי 
 011%-גרם מ 411שומשום 

 רכיבים טבעיים

 עוף טוב 7290014746466
מופחת מלח  81%שניצל דק ענק 

 רכיבים טבעיים 011%-מ

 עוף טוב 7290014746480

 81%אצבעות שניצל שומשום 
רכיבים  011%-מופחת מלח מ

 טבעיים

 מיני שניצל רובין עוף טוב 7290014746541



 עוף טוב 7290014746565
מופחת  81%שניצל ביתי מעודן 

 רכיבים טבעיים 011%-מלח מ

 עוף טוב 7290014747043
מעוף  פסטרמה חזה עוף מעושן

 שגדל ללא אנטיביוטיקה

 עוף טוב 7290014747319

ללא   LOVE שניצל עוף
רכיבים  011%-ומ אנטיביוטיקה

 טבעיים

 עוף טוב 7290014747333
 651פ שניצל דק ענק כל"

 ללא אנטיביוטיקה גרם

 עוף טוב 7290014747753
פסטרמה כמו ברומניה עם נגיעת 

 שום

 עוף טוב 7290014747777
פסטרמה מפולניה עסיסית 

 במיוחד

 עוף טוב 7290014747791
פסטרמה אמריקה סטייל עם 

 נגיעת דבש

 סלמי פפרוני בטעם פיקנטי מעודן עוף טוב 7290014747814

 עוף טוב 7290014747999
פסטרמה ברביקיו מעודנת 

 במיוחד

 סלמי איטליאנו עם גרגירי חרדל עוף טוב 7290014748101

 קורנביף ניורקי בציפוי פיקנטי עוף טוב 7290014748132

 כתף בקר עסיסי בתיבול ארומטי עוף טוב 7290014748149

 כתף בקר עסיסי בתיבול ארומטי עוף טוב 7290014748330

 פסטרמה בדבש מעודנת במיוחד עוף טוב 7290014748361

 פסטרמה מקסיקנה בנגיעת צ'ילי עוף טוב 7290014748385

 עוף טוב 7290014748408
עוף טוב שניצל מטוסים המטס של 

 שנה 21עוף טוב מהדורה 

 עוף טוב 7290014748422
עוף טוב נאגטס בתיבול פלאפל 

 שנה 21  מהדורה

 עוף טוב 7290014748446
 21עוף טוב נקנקיות עגל מהדורה 

 שנה

 עוף טוב 7290014748460
עוף טוב פסטרמה בתיבול 

 שנה 21שווארמה מהדורה 

 תנובה 7290014758100
תנובה  8%מאגדת יוגורט ביו 

 גרם051*2

 תנובה 7290014758117
תנובה  0.5%מאגדת יוגורט ביו  

 גרם 051*2

 תנובה 7290014758148
 411גלבוע פרוס סמי מעדניה 

 88%גרם 

 ליטר 0חלב עיזים קרטון  תנובה 7290014758162

 ליטר קרטון 0.5שוקו תנובה  תנובה 7290014758179

 תנובה 7290014758544
חמאה משמנת מפוסטרת 

 גרם כ.בדצ811

 גרם 851גביע  0%קוטג תנובה  תנובה 7290014758681

 ליטר 8כד  6.5%יוגורט תנובה  תנובה 7290014759237

 תנובה 7290014759534
בולגרית למריחה פיראוס טבעי 

 גרם 811 5%

 תנובה 7290014759541
פלפל קלוי  5%בולגרית למריחה 

 ג811ושום 



 תנובה 7290014759909
 851פיראוס גביע  5%פטה עיזים 

 גרם

 גרם 811פלח  82%קצקבל גלעד  תנובה 7290014759978

 גרם 811 88%פלח פרמזן גבע  תנובה 7290014759985

 גרם 041 82%פלח רוקפור גליל  תנובה 7290014759992

 גרם 411  88%גלבוע  תנובה 7290014760448

 תנובה 7290014760516
סמי  5%צפתית מסורתית 

 גרם 841מעדניה 

 גרם מהדרין 411 82%גוש חלב  תנובה 7290014760912

 גרם 085גיל בטעם וניל  תנובה 7290014761018

 תנובה 7290014761254
ביו   8%מאגדת יוגורט תנובה 

 גר בדצ051*2

 גרם בדצ 611עמק סמי מעדנייה  תנובה 7290014761698

 תנובה 7290014761889
שמנת מתוקה עמידה להקצפה 

 בדצ השף הלבן 82%

 תנובה 7290014762909
 811שומן  81%מוצרלה פתיתים 

 גרם

 תנובה 7290014762947
 251שומן 00%לאבנה גלילית 

 גרם

 תנובה 7290014763098
עם פלפל,  5%קרם גבינת שמנת 

 שום ובצל

 תנובה 7290014763319
עירית  5%קרם גבינת שמנת 

 ובצל

 תנובה 7290014763395
גרם  611עמק סמי מעדניה  

 מהדרין

 תנובה 7290014763418
ליטר  0.5 4%יוגרט כד תנובה 

 מהדרין

 חלב משק תנובה 7290014763494

 ליטר 0.5חלב דל לקטוז  תנובה 7290014763739

 תנובה 7290014763777
שמנת מתוקה עמידה להקצפה 

 88%בטעם שוקולד 

 תנובה 7290014763883
שומן "השף  1%גבינה למאפים 

 הלבן"

 שומן 0%חלב לקפה אגוזי לוז  תנובה 7290014763890

 מבושם 4*28בייביסיטר מגבונים  מפיץ נאופרם 7290014855434

7290014855458 
 מפיץ נאופרם

ללא  4*28בייביסיטר מגבונים 
 בישום

7290014855472 
 מפיץ נאופרם

( מידה 54בייביסיטר פרפורמנס )
8 

7290014855489 
 מפיץ נאופרם

( מידה 42בייביסיטר פרפורמנס )
4 

7290014855496 
 מפיץ נאופרם

( מידה 44בייביסיטר פרפורמנס )
4+ 

7290014855502 
 מפיץ נאופרם

( מידה 41בייביסיטר פרפורמנס )
5 

7290014855519 
 מפיץ נאופרם

( מידה 86בייביסיטר פרפורמנס )
6 

7290014855526 
 מפיץ נאופרם

בייביסיטר פרפורמנס נוחות מידה 
 יח 41  8



7290014855533 
 מפיץ נאופרם

בייביסיטר פרפורמנס נוחות מידה 
 יח 82  4

7290014855540 
 מפיץ נאופרם

בייביסיטר פרפורמנס נוחות מידה 
 יח 86+  4

7290014855557 
 מפיץ נאופרם

בייביסיטר פרפורמנס נוחות מידה 
 יח 84  5

7290014855847 
 מפיץ נאופרם

מבושם  8*64מ.בייביסיטר 
 של' בקר 2מהדורת אביב 

7290014875074 
 אסם

שווארמה מן הצומח טבעול 
 גרם411*08

7290014875289 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל תרד 
 גרם681*6

 8-6משחת שיניים טפטפים  כצט 7290014962521

 משחת שיניים טפטפים ג'וניור כצט 7290014962538

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139052
 1ג',  511טוויסטר מרשמלו 

 בקרטון

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139229
גר' זהב וסגול  48מטבעות חלב 

 ברשת 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139250
שוקולד מריר לל"ס פצפוצי אורז 

 בקר'8Xבדיס' 08Xג25

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139267
מריר לל"ס שקדים שוקולד 

 בקר'8Xבדיס' 08Xג25

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139465
מיקסים בייגלה מצופה שוקולד 

 בקרטון 06גר ,  55חלב 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139519
 06גר*55אגו מיקס קוביות וופל 

 בקר'

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139526
חופשי ופל בציפוי ומילוי שוקו 

 גר'085

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139533
 811חופשי ופל לימון ללא ציפוי  

 גר'

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139557
 811חופשי ופל שוקו ללא ציפוי 

 גר'

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290015139571
ופל בארים בציפוי חופשי 

 גר' 85שוקולדחלב 

 שמינייהT.Tתה ירוק ספייסי נענע  ויסוצקי 7290015150033

 ויסוצקי 7290015150095
חליטת ענבים  -ויסוצקידס 

C24שמינייה 

 ויסוצקי 7290015150101
חליטת נענע  -ויסוצקידס 

C24שמינייה 

 ויסוצקי 7290015150361
תה ירוק נענע סטיביה 

T.Tשמינייה 

 T.Tתה ירוק לימון ודבש  ויסוצקי 7290015150583

 ויסוצקי 7290015150590
תה ירוק ג'ינג'ר חריף אש 

T.Tשמינייה 

 שמינייהT.Tתה ירוק סקיני גריני  ויסוצקי 7290015150729

 תה ירוק קינמון ודבש ויסוצקי 7290015150903

 ויסוצקי 7290015150910
תה ירוק לימונית יסמין 

T.Tשמינייה 



 חליטת נענע ומנטה ויסוצקי 7290015150958

 תה שחור נענע מסאלה ויסוצקי 7290015150965

 שמן זית אליעד 7290015174398
ליטר  0.5ש.זית כתית מעולה פח 

 עשיר ויחודי -

 גר411גזר בלימון  81-יד המלך 7290015186582

 ימים2גרם 811איקרה אדומה  סלטי שמיר 7290015282000

 סלטי שמיר 7290015282017
פרוסות טונה מעושנת )עישון קר( 

 "ימים 2גר 011

 ימים2גרם 811איקרה לבנה  סלטי שמיר 7290015282024

 גרם811חומוס עם חריף  סלטי שמיר 7290015282031

 גרם811חומוס מזרחי  סלטי שמיר 7290015282048

 גרם851טחינה ירוקה  סלטי שמיר 7290015282130

 גרם811כרוב אדום  סלטי שמיר 7290015282284

 גרם811טחינה ביתית  סלטי שמיר 7290015282291

 גרם811חציל במיונז  סלטי שמיר 7290015282307

 גרם811קולסאו אמריקאי  סלטי שמיר 7290015282314

 גרם811סלק  סלטי שמיר 7290015282321

 גרם811מטבוחה  סלטי שמיר 7290015282338

 גרם811תורכי איסטנבול  סלטי שמיר 7290015282345

 גרם811תפוחי אדמה  סלטי שמיר 7290015282352

 גרם גורמה811תורכי  סלטי שמיר 7290015282390

 גרם811סלט חציל על האש  סלטי שמיר 7290015282420

 סלטי שמיר 7290015282581
גרם 811חומוס אבו גוש עם חריף 

 גורמה

 גרם גורמה811חומוס מסעדות  סלטי שמיר 7290015282598

 גרם גורמה811טחינה מיוחדת  סלטי שמיר 7290015282604

 גרם גורמה811סלט ביצים  סלטי שמיר 7290015282611

 גרם גורמה811חציל בטעם כבד  סלטי שמיר 7290015282628

 גרם גורמה811חומוס מסבחה  סלטי שמיר 7290015282635

 גרם גורמה811חומוס אבו ג"וש  סלטי שמיר 7290015282642

 סלטי שמיר 7290015282666
גרם 811סלט טונה עם ירקות 

 גורמה

 גרם גורמה811חציל במיונז ביתי  סלטי שמיר 7290015282673

 גרם גורמה811קישוא בטעם כבד  סלטי שמיר 7290015282680

 גרם גורמה811כרוב אדום  סלטי שמיר 7290015282697

 גרם גורמה811קוביות סלק  סלטי שמיר 7290015282710

 סלטי שמיר 7290015282727
גרם 811גזר מרוקאי פיקנטי 

 גורמה

 גרם גורמה811מטבוחה ביתית  סלטי שמיר 7290015282734

 גרם גורמה811חציל תאילנדי  סלטי שמיר 7290015282741

 גרם גורמה811סלט תירס  סלטי שמיר 7290015282758

 סלטי שמיר 7290015282765
גרם 811חציל פרוסות פיקנטי 

 גורמה

 סלטי שמיר 7290015282772
מטוגן \פלפל רצועות קלוי 

 גרם גורמה811

 גרם גורמה811טונה טוניסאית  סלטי שמיר 7290015282789

 גרם גורמה811תפוח אדמה  סלטי שמיר 7290015282796



 גרם811חציל בטחינה  סלטי שמיר 7290015282956

 גרם811חציל סלוניקי  סלטי שמיר 7290015282963

 גרם811חציל רומני  סלטי שמיר 7290015282970

 גרם811חמוצים סיני  סלטי שמיר 7290015282994

7290015284004 
לכל סוגי  -שמפו משפחתי  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveהשיער, ירקות ירוקים 

7290015284011 

 אורגניקזון בע"מ
 -מרכך משפחתי מתיר קשרים

לכל סוגי השיער, ירקות ירוקים 
ecoLove 

7290015284028 
סבון גוף משפחתי מגיל חצי שנה,  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveירקות ירוקים 

7290015284035 
 אורגניקזון בע"מ

סבון ידיים, ירקות ירוקים 
ecoLove 

7290015284042 
שמן, ירקות  –שמפו לשיער רגיל  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveאדומים 

7290015284059 
שמן, ירקות  –מרכך לשיער רגיל  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveאדומים 

7290015284066 
 אורגניקזון בע"מ

ירקות  –סבון גוף 
 ecoLoveאדומים

7290015284073 
ירקות אדומים  –סבון ידיים  אורגניקזון בע"מ

ecoLove 

7290015284080 
יבש, ירקות  -שמפו לשיער רגיל אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveכתומים 

7290015284097 
יבש, ירקות  –מרכך לשיער רגיל  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveכתומים 

7290015284103 
ירקות כתומים  –סבון גוף  אורגניקזון בע"מ

ecoLove 

7290015284110 
ירקות כתומים  –סבון ידיים  אורגניקזון בע"מ

ecoLove 

7290015284127 
-קרם לחות ועיצוב לשיער רגיל אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveיבש ירקות כתומים 

7290015284134 
יבש, ירקות -מסיכה לשיער רגיל  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveכתומים 

7290015284202 
צבוע ויבש מאוד  -שמפו לשיער אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveפירות סגולים 

7290015284219 
צבוע ויבש מאוד  -מרכך לשיער אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveפירות סגולים 

7290015284226 
לעור יבש פירות  –סבון גוף  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveסגולים 

7290015284233 
 –סבון ידיים לעור יבש מאוד  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveפירות סגולים 

7290015284240 
-מסיכה לשיער צבוע ויבש מאוד אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveפירות סגולים 

7290015284301 
סבון שמן זית אורגני, מלפפון ותה  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveירוק 

7290015284318 
סבון שמן זית אורגני, פריחת שקד  אורגניקזון בע"מ

ecoLove 



7290015284325 
סבון שמן זית אורגני, גרניום  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveלימוני 

7290015284332 
סבון שמן זית אורגני,לבנדר  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveוקלנדולה 

7290015284400 
קרם ידיים לעור יבש, סדרה  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveסגולה 

7290015284417 
קרם גוף לעור יבש, סדרה סגולה  אורגניקזון בע"מ

ecoLove 

7290015284660 
שמפו לשיער שעבר החלקה, ללא  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveמלחים 

7290015284677 
מרכך לשיער שעבר החלקה, ללא  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveמלחים 

7290015284684 
מסיכה לשיער שעבר החלקה,  אורגניקזון בע"מ

 ecoLoveללא מלחים 

 גרם411פירורי לחם מוזהבים  מיה מוצרי מזון 7290015347259

 גרם811פירורי לחם לבנים  מיה מוצרי מזון 7290015347266

 גרם851נטיפי שוקולד אמיתי  מיה מוצרי מזון 7290015347273

 גרם411ג'לילנד בג'ונגל  מיה מוצרי מזון 7290015347389

 גרם411ג'לילנד טבעות פרי  מיה מוצרי מזון 7290015347396

 גרם411ג'לילנד פלחים  מיה מוצרי מזון 7290015347402

 ג'לי בינס קרנבל -ג'לילנד  מיה מוצרי מזון 7290015347419

 סוכריות קולה לימון ללא סוכ מיה מוצרי מזון 7290015347426

 סוכריות פינה קולדה ללא סוכ מיה מוצרי מזון 7290015347433

 צ'יפס בטטה עם שום ורוזמרין מיה מוצרי מזון 7290015347525

 צ'יפס בטטה עם שמן זית ועשב מיה מוצרי מזון 7290015347532

 ק'ג0תמרים  מיה מוצרי מזון 7290015347549

 גרם81צ'יפס בטטה  מיה מוצרי מזון 7290015347600

 גרם851מטבעות פרי  מיה מוצרי מזון 7290015347716

 גרם21צ'יפס בטטה מיקס  מיה מוצרי מזון 7290015347730

 גרם *085 -ג'לילנד כוכבים  מיה מוצרי מזון 7290015347761

 גרם *)085 -ג'לילנד דגים  מיה מוצרי מזון 7290015347778

 גרם *085 -ג'לילנד לבבות  מיה מוצרי מזון 7290015347785

 גרם281סילאן טבעי  מיה מוצרי מזון 7290015347846

 גרם21עדשי שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290015347976

 גרם שמיניה81עדשי שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290015347990

 מ"ל 251ריחן קברנה סוביניון  אסמבלאז' 7290015348300

 ספיישל רזרב 7290015348362
מ"ל  251ספיישל רזרב רוזה 

8105 

 8105מרום גליל רוזה  מרום גליל 7290015348386

 אלטיטיוד 7290015348409
+ סוביניון בלאן 221אלטיטיוד 

8105 

 אלטיטיוד 7290015348942
+ קברנה סוביניון  684אלטיטיוד 

8108 

 אלטיטיוד 7290015348966
+ קברנה סוביניון 281אלטיטיוד 

 8108מל  251

 סופרייר 7290015350020
מ"ל  251סופרייר קברנה סוביניון 

8108 



 מ"ל 251רזרב מוסקט ורוד  רזרב 7290015350402

 מ"ל 081מגנום קרם ברולה  מגנום 7290015597005

 מ"ל 26שטראוס עוגיה וניל  שטראוס 7290015597050

 מקס 7290015597098
 21שלגון נסיכות דיסני אימפלס 

 מ"ל

 מ"ל 860שטראוס מאגדת ננסים  שטראוס 7290015597203

 מ"ל 622קורנטו מאגדת קלאסי  קורנטו 7290015597210

 שטראוס 7290015597258
 418שטראוס מאגדת לייט עוגיות 

 מ"ל

 ל 0שטראוס חבילות בית לוטוס  שטראוס 7290015597265

 אסקימו 7290015597326
אסקימו מאגדת קלי קלות מעורב 

 מ"ל 211

 אסקימו 7290015597326
אסקימו מאגדת קלי קלות מעורב 

 מ"ל 211

 מגנום 7290015597333
 851מגנום מאגדת מיני פלא היט 

 מ"ל

 מל 418לייט שוקולד  שטראוס 7290015597357

 מל 418לייט ריבת חלב  שטראוס 7290015597364

 מ"ל 081מגנום פיסטוק  מגנום 7290015597371

 מ"ל 081מגנום פיסטוק  מגנום 7290015597371

 מ"ל 081קורנטו וניל  קורנטו 7290015597418

 מ"ל 005מקס יחידתי ענבים  מקס 7290015597425

 מ"ל 12מקס לייסנסינג בוב ספוג  מקס 7290015597463

 שטראוס 7290015597531
שטראוס מאגדת פירות יער תות 

 מ"ל 481

 שטראוס 7290015597531
שטראוס מאגדת פירות יער תות 

 מ"ל 481

 ל' 0.88קרמיסימו בננה צ'יפ  קרמיסימו 7290015597548

 ל' 0.88קרמיסימו בננה צ'יפ  קרמיסימו 7290015597548

 ל' 0.88קרמיסימו סולרו  קרמיסימו 7290015597555

 ל' 0.88קרמיסימו סולרו  קרמיסימו 7290015597555

מ 581מייפל אגוז  COD קארט ד 'אור 7290015597562  ל"

 מ"ל 25מקס מקל סוכריה  מקס 7290015597630

 מקס 7290015597647
שלגון צבי הנינגה דיסני אימפלס 

 מ"ל 21

 מקס 7290015597647
שלגון צבי הנינגה דיסני אימפלס 

 מ"ל 21

 מקס 7290015597654
שלגון גיבורות על דיסני אימפלס 

 מ"ל 21

 מקס 7290015597654
שלגון גיבורות על דיסני אימפלס 

 מ"ל 21

 קורנטו 7290015597692
קורנטו יחידתי קלאסיק עוגת 

 מל081גבינה 

 קורנטו 7290015597708
קורנטו יחידתי קלאסיק לוטוס 

 מל001

 מ"ל 651קורנטו מאגדת לוטוס  קורנטו 7290015597715

 שטראוס 7290015597739
 0שטראוס חבילות בית מקופלת 

 ל



 ל 0שטראוס חבילות בית טורטית  שטראוס 7290015597746

 סולרו 7290015597753
 0/5מאגדת סולרו תות פרי יער 

 מ"ל 868

 סולרו 7290015597753
 0/5מאגדת סולרו תות פרי יער 

 מ"ל 868

 מ"ל 21סולרו פרי תות פירות יער  סולרו 7290015597760

 מ"ל 21סולרו פרי תות פירות יער  סולרו 7290015597760

 מ"ל 21סולרו פרי בננה תפוז  סולרו 7290015597777

 מ"ל 21סולרו פרי אננס אפרסק  סולרו 7290015597784

 מ"ל 18שטראוס שלגון קליק מקל  שטראוס 7290015597791

 מ"ל 21סולרו פרי מנגו פסיפלורה  סולרו 7290015597876

 סולרו 7290015597883
מאגדת סולרו פרוה מנגו פסיפלור 

 מ"ל868 0/5

 קרמיסימו 7290015597906
גלידת עוגת גבינה ופירורי עוג 

 ליטר0לוטוס 

 ליטר 0גלידת בראוניז ובלונדיז  קרמיסימו 7290015597913

 קרמיסימו 7290015597920
 0גלידת אלפחורס שוקולד לבן 

 ליטר

 קורנטו 7290015597937
קורנטו יחידתי קלאסיק וניל 

 מל081

 קורנטו 7290015597944
קורנטו יחידתי קלאסיק נוגט 

 מל001

 מ"ל 081מגנום מריר  מגנום 7290015597982

 מ"ל 081מגנום מריר  מגנום 7290015597982

 קרמיסימו 7290015597999
קרמיסימו גלידונית שוקובננה 

 מ"ל 155

 איקרה רומני סלטי מיקי 7290015642095

 איקרה בלקני סלטי מיקי 7290015642101

 חציל יווני סלטי מיקי 7290015642118

 סלק אדום סלטי מיקי 7290015642125

 חציל ברוטב ויניגרט סלטי מיקי 7290015642132

 סלט סלמון נורבגי סלטי מיקי 7290015642156

 סלט תפו"א סלטי מיקי 7290015642163

 חציל במיונז סלטי מיקי 7290015642170

 טחינה עם חציל סלטי מיקי 7290015642187

 חציל רומני סלטי מיקי 7290015642194

 טורקי סלטי מיקי 7290015642200

 מטבוחה סלטי מיקי 7290015642217

 פלפל חריף סלטי מיקי 7290015642224

 גזר בלימון סלטי מיקי 7290015642231

 כרוב שוודי סלטי מיקי 7290015642248

 חומוס נטו סלטי מיקי 7290015642255

 חומוס מזרחי סלטי מיקי 7290015642262

 חומוס אבו גוש סלטי מיקי 7290015642279

 חומוס מסבחה -החומוסיה סלטי מיקי 7290015642286

 החומוסיה חומוס שיפקה סלטי מיקי 7290015642293

 פילה מטיאס סלטי מיקי 7290015642309



 פילה הרינג כבוש סלטי מיקי 7290015642316

 פרובנציאל סלטי מיקי 7290015642323

 כרוב קולסלאו סלטי מיקי 7290015642347

 טחינה סלטי מיקי 7290015642354

 טחינה אסלי סלטי מיקי 7290015642361

 רמולדה סלטי מיקי 7290015642613

 טרמה סלטי מיקי 7290015642637

7290015733007 
 אסם

 8מטרנה אקסטרה קר מאח.שלב
 גרם211*4 4

7290015733045 
 אסם

 4 8מטרנה מהדרין מאח.שלב 
 גרם211*4

 04-טל 7290015804080
 -טלBX22גר' 011רס.עגב 

 יחידות42

 טלBX22גר 861רסק עגב. 04-טל 7290015804394

 גר טל851עגב.מרוסקות  04-טל 7290015804400

 גר טל851שום עגב.מרוסקות  04-טל 7290015804417

 04-טל 7290015804424
עגב.מרוסקות בזיל. ועשבי תיבול 

 גר טל851

 04-טל 7290015804479
גר טל 851רוטב פסטה לילדים 

 )יובל(

 04-טל 7290015804486
גר 851עגב.מרוסקות שקשוקה 

 טל

 04-טל 7290015804493
גר טל 851רוטב פיצה לילדים 

 )יובל(

 גר טל851רוטב עגב.לבישול  04-טל 7290015804509

 ויטה ע.חBX22גר 861רסק עגב  8-ויטה 7290015804806

 8-ויטה 7290015804813
ויטה ע.ח BX22גר' 011רס.עגב 

 יח'42

 מ"ל 811סבון רחצה  שמונה בייבי -או  7290015816069

 מ"ל 811שמן אמבט  שמונה בייבי -או  7290015816144

 מ"ל 811מוס רחצה  שמונה בייבי -או  7290015816199

 שמונה בייבי -או  7290015816229
 25קרם תפרחת חיתולים פורטה 

 מ"ל

 מפיץ שטראוס 7290015996570

טבליות  811סוכרזית סוכרלוז 
ישן!  -)גרפיקה מנוקדת(

02.01.02 

 מפיץ שטראוס 7290015996754
טב'  811סוכרזית סטיוויה 

 )גרפיקה מנוקדת(

 מפיץ שטראוס 7290015996761
טבליות  25סוכרזית סוכרלוז 
  -)גרפיקה מנוקדת(

 מפיץ שטראוס 7290015996952
 -סוכר )מנוקד(  0/8סוכרזית 

 אריזה חומה

 מפיץ שטראוס 7290015996983

שקיות  011סוכרזית סוכרלוז  
עם משא  -)גרפיקה מנוקדת(

 אריתריטול

 ליטר 0רביעייה  -מי עדן  מי עדן 7290016006339

 חוגלה 7290016114300
נייר טואלט לילי לבן גליל כפול 

88=06 



 גר' 081טראפלס תמרים  רפאלוס 7290016129298

 רפאלוס 7290016129380

אגוזים  -גרנולה אורגנית רפאל 
 זרעים ופירות

 רפאלוס 7290016129397

ללא סוכר  -גרנולה אורגנית רפאל 
 אגוזים ופירות

 רפאלוס 7290016129403

חלבה  -גרנולה אורגנית רפאל 
 תמרים ושקדים

 רפאלוס 7290016129502

אורז וצי'ה פרות  -חטיף תענוג 
 יח' 5יבשים 

 רפאלוס 7290016129519

אורז וצ'יה קקאו  -חטיף תענוג 
 יח' 5קוקוס 

 ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156027
עדשים ירוקות, שעועית  -מונבטים
 מש ודוחן

 קינואה כוסמת וסלק -מונבטים ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156058

 קינואה כוסמת ובטטה -מונבטים ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156102

 ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156119
כוסמת, בננהף עדשים  -מונבטים

 כתומות וגזר

 כוסמת, תאנים ודלעת -מונבטים ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156126

 כוסמת, תמר ותפוח -מונבטים ניסוי וטעייה בע"מ 7290016156133

 קברנה /מרלו יקבי כרמל 7290016188042

 שיראז יקבי כרמל 7290016188066

 מרלו יקבי כרמל 7290016188165

 קברנה /מרלו יקבי כרמל 7290016188172

 ישן נושן יקבי כרמל 7290016188288

 הנצחון יקבי כרמל 7290016188295

 קונקורד יקבי כרמל 7290016188301

 טופז זהב יקבי כרמל 7290016188318

 מוסקט מתוק יקבי כרמל 7290016188325

 081כרמל  יקבי כרמל 7290016188332

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290016188356

 מרלו יקבי כרמל 7290016188363

 מרלו יקבי כרמל 7290016188509

 קברנה סוביניון יקבי כרמל 7290016188516

 קברנה שיראז יקבי כרמל 7290016188523

 אדום יבש יקבי כרמל 7290016188660

 עמק הנדיב יקבי כרמל 7290016188738

 גרם411חמוצים סיני אסלי  סלטי שמיר 7290016217643

 גרם גורמה811חציל על האש  סלטי שמיר 7290016217735

 גרם גורמה811חציל בטחינה  סלטי שמיר 7290016217742

 גרם גורמה811חציל מרוקאי  סלטי שמיר 7290016217759

 ימים2גרם 011גרבלקס חדש  סלטי שמיר 7290016217988

 סלטי שמיר 7290016217995
גרם 811סלט ביצים עם אבוקדו 

 גורמה

 גרם851חומוס דרוזי  סלטי שמיר 7290016314748

 גר' 081 צנצנת פתיתים  אבנדנס יזמות בע"מ  7290016344011

 גר' 851 צנצנת פתיתים  אבנדנס יזמות בע"מ  7290016344028

  גרם 811משקל  -אבקה  אבנדנס יזמות בע"מ  7290016344172



 אבנדנס יזמות בע"מ  7290016344189
יח של  851 -טבליות ספירולינה 

 מ"ג511

 תה ירוק מנטה מלפפון ויסוצקי 7290016372229

 תה ירוק תפוז ג'ינג'ר כורכום ויסוצקי 7290016372397

 תה ירוק עם מאצ'ה יפנית ויסוצקי 7290016372434

 ויסוצקי 7290016372458
הגן  - 51חליטת לימונית לואיזה 

 הקסום

 חליטת אכינצאה סמבוק ויסוצקי 7290016372472

 חליטת ג'ינג'ר לימון ויסוצקי 7290016372489

 חליטת ג'ינג'ר דבש ויסוצקי 7290016372496

 חליטת קינמון ליקוריץ ויסוצקי 7290016372502

 ויסוצקי 7290016372519
בטעם פירות  CLEANחליטת 
 אדומים

 חליטת נירוונה בטעם לימון ויסוצקי 7290016372526

 ויסוצקי 7290016372601
סדרת העלים  -גרם 011ארל גריי 

 רובין -

 ויסוצקי 7290016372618
 -גרם 011חליטת נענע מרוקאית 

 רובין -סדרת העלים 

 ויסוצקי 7290016372625
סדרת  -גרם 081תה ירוק סיני 

 רובין -העלים 

7290016387124 Shiny ( 8משטח לייבוש כלים מעוצב )'יח 

 ג'  051מרשמלו ורוד לבן  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408294

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408324
אגו וופל שוקולד חלב וקרם 

 גר 001שקדים 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408331
אגו וופל שוקולד לבן וקרם קוקוס 

 גר 001

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408720
מיקסים בייגלה מצופה שוקולד 

 בקרטון 06גר,  55לבן 

 ג'  051מרשמלו טוויסטר בדצ  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408744

 גר'  051מרשמלו בטעם מסטיק  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290016408928

 84=42נייר טואלט מולט כפול  חוגלה 7290016437508

 211פעולות 6הוואי שמפו  הוואי שמפו 7290016510003

 211פעולות 6הוואי מרכך  הוואי מרכך 7290016510010

 251הוואי קרם רחצה דבש  הוואי תחליבי רחצה 7290016510027

 ויטה ע.ח כ0.5צ'יפס קטרינג  8-ויטה 7290016609684

 ויטה ע.ח כ0.5סטייק צ'יפס  8-ויטה 7290016609691

 בלנד ים תיכוני לבן יקבי כרמל 7290016717082

 אדום חצי יבש יקבי כרמל 7290016717099

 BRUTברוט  יקבי כרמל 7290016717136

 פחית ספארקלינג מוסקטו יקבי כרמל 7290016717204

 מוסקטו יקבי כרמל 7290016717631

 ישן נושן יקבי כרמל 7290016717754

 ליטר0מיץ תפוח עץ סחוט  מיה מוצרי מזון 7290017068145

 ליטר0מיץ אשכולית אדומה  מיה מוצרי מזון 7290017068152

7290017088051 
 מפיץ נאופרם

 58 8בייביסיטר סטנדרט מידה 
 יח' חדש



7290017088068 
 מפיץ נאופרם

 48 4בייביסיטר סטנדרט מידה 
 יח' חדש

7290017088075 
 מפיץ נאופרם

 41+ 4בייביסיטר סטנדרט מידה 
 יח חדש

7290017088082 
 מפיץ נאופרם

 86 5בייביסיטר סטנדרט מידה 
 יח' חדש

7290017088099 
 מפיץ נאופרם

 84 6בייביסיטר סטנדרט מידה 
 יח' חדש

 סלטי שמיר 7290017094182
גרם 811סלט עגבניות חריפות 

 גורמה

 גר 001אגו וופל טראפלס  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129082

 גר  001אגו וופל אלפחורס  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129099

 גר 001אגו וופל פאי לימון  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129105

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129112
מיקסים חטיף תירס מצופה 

 גר 55שוקולד חלב 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129129
מיקסים קרקר מצופה שוקולד 

 גר 55חלב 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129228
שלשות שוקו.חלב ופצפוצי אורז 

 בקרט 02*8גר*25למינט 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129341
מרשמלו בטעם תותים עם קצפת 

 גר' 051

 גר' 051מרשמלו בטעם בננה   כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129358

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129495
אגו מיקס כדורי תירס מצופים 

 גר 55שוקולד חלב 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129501
אגו מיקס כדורי תירס מצופים 

 גר 55שוקולד לבן 

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129525
 42Xגר' 81מרשמלו בטעם בננה 

 בקרטון

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129655
מ"ל  81איגלו שלוקים בטעמי גזוז 

 יח  61*

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129785
 051מרשמלו בטעם מיץ ענבים 

 גר'

 גר' 051מרשמלו בטעם מיץ פטל  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129792

 גר' 051מרשמלו בטעם אפרסק  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290017129808

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090597
גר'  48שוקולד לבן מטבעות 

 ברשת

 גר' 611מיני קוקיס מרוקאיות  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090689

 יח'  21מ"ל,  81איגלו שלוקים  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090702

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090801
 08Xג25לבן ללא סוכר שוקולד 

 בקרטון 8Xבדיס'

 גר' 611מיני קוקיס בטעם שוקולד  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090979

 כרמית תעשיות ממתקים בע"מ 7290055090986
מ"ל ,  81איגלו טעמים טרופיים 

 יח'  61

 גר 851דגנים בד"צ חדש  6פתית  פתית 7290100240632

 גר 811פתית שיפון בד"צ חדש  פתית 7290100240656

 גר411הלמנס ממרח צ'ילי לחיץ  הלמנס 7290100242131



 הלמנס 7290100242155
הלמנס ממרח שום ושמן זית לחיץ 

 גר411

 קנור 7290100242902
מרקים רגילים אחרים קנור 

 גרם 001עדשים 

 קנור 7290100244142
קנור פתרונות ארוחה אחר אורז 

 גר088מג'דרה 

 הלמנס 7290100244586
הלמנס לסלט אלף איים לייט 

 מל815

 הלמנס 7290100244609
 815הלמנס לסלט אלף האיים 

 גרם

 מל815הלמנס לסלט חרדל דבש  הלמנס 7290100244616

 קנור 7290100245200
קנור מרקים רגילים שעועית 

 גרם 011בשקית 

 קנור 7290100245231
נמס בכוס טעם עוף ושקדי מרק 

 גר 51

 211MLסבון נוזלי פינוק  פינוק 7290100247051

 פינוק 7290100247068
סבון נוזלי פינוק לבנדק ונילה 

211ML 

 גר' 015מרק עשיר עגבניות ואורז  קנור 7290100247761

 גר' 28מרק עשיר תירס מוקרם  קנור 7290100247785

 קנור 7290100247808
 82קנור  תוספת ירקות צמחוני 

 גרם

 קנור 7290100247815
קנור נמס בכוס אקסטרה עגבניות 

 ג81

 קנור 7290100247822
 INST SPS CASקנור אחר

 גרם 88תוספת פטריות 

 גרם 85קנור  תוספת ירקות  קנור 7290100247839

 קנור 7290100249352
 411קנור מרקי תיבול טעם עוף 

 גרם

 קנור 7290100249475
 45מרקי אינסטנט אחרים קנור 

 גרם

 קנור 7290100249482
מרקי אינסטנט אחרים קנור 

 גרם 51אפונה 

 קנור 7290100249512
קנור פתרונות ארוחה אחר פירה 

 86תפו"א 

 קנור 7290100249581
 881קנור בישול ברטבים שזיף 

 גרם

 קנור 7290100249598
קנור בישול ברטבים שום ודבש 

 גרם 881

 קנור 7290100249611
קנור בישול ברטבים עשבי שום 

 גרם 881

 קנור 7290100249628
קנור רטבים ברביקיו סויה ודבש 

 גרם 801

 גרם 881קנור צ'ילי & שום  קנור 7290100249659

 גר 411דליפקאן רגיל  תלמה 7290100249932

7290100412343 
 מפיץ נאופרם

 51בריח לימון  -קוויק לניקוי כללי  
 יח



 בייביסיטר ספריי החתלה מפיץ נאופרם 7290100412374

7290100412428 
 מפיץ נאופרם

קוויק מארז שלישיה לניקוי כללי 
 יח 051בריח לימון 

7290100412435 
 מפיץ נאופרם

בריח פרחי בר  -קוויק לניקוי כללי  
 יח 51

7290100412442 
 מפיץ נאופרם

קוויק מגב' לניקוי שירותים 
 בריח מנטה -ואמבטיה 

7290100412459 
 מפיץ נאופרם

 -קוויק לניקוי שירותים ואמבטיה 
 יח 51בריח לוונדר 

7290100412701 
 מפיץ נאופרם

 DRמל  411תחליב גוף מאסק 
OR 

7290100412718 
 מפיץ נאופרם

 DRמל  051ניקוי פנים מאסק ג'ל 
OR 

7290100412725 
 מפיץ נאופרם

 DRמל  011קרם ידיים מאסק 
OR 

7290100412732 
 מפיץ נאופרם

תחליב גוף לעור יבש פרחי בר 
 DR ORמל  411

7290100412749 
 מפיץ נאופרם

ג'ל ניקוי פנים לעור יבש פרחי בר 
 DR ORמל  051

7290100412756 
 מפיץ נאופרם

קרם ידיים לעור יבש פרחי בר 
 DR ORמל  011

7290100412763 
 מפיץ נאופרם

 211תחליב רחצה קלאסי לבנדר 
 DR ORמל 

7290100412770 
 מפיץ נאופרם

 211תחליב רחצה קלאסי מאסק 
 DR ORמל 

7290100412787 
 מפיץ נאופרם

 211רחצה קלאסי כותנה תחליב 
 DR ORמל 

7290100412794 
 מפיץ נאופרם

 DRמל  051פילינג פנים מאסק 
OR 

7290100412800 
 מפיץ נאופרם

תחליב רחצה לעור יבש פרחי בר 
 DR ORמל  211

7290100412817 
 מפיץ נאופרם

קרם רגליים לעור יבש פרחי בר 
 DR ORמל  011

7290100412831 
 מפיץ נאופרם

תחליב רחצה אנטי אייגינג וניל 
 DR ORמל  211טרופי 

7290100412848 
 מפיץ נאופרם

תחליב גוף אנטי אייגינג וניל 
 DR ORמל  411טרופי 

7290100413593 
 מפיץ נאופרם

בריח פרחי  -לניקוי כללי  XLקוויק 
 יח 41בר 

7290100413609 
 מפיץ נאופרם

קוויק ניקוי כללי  בניחוח הדרים 
 יח')פסח( 51

7290100680155 
 אסם

אסם רוטב אלף האיים לייט 
 מל611*6

 גרם111*8ערגליות שוקולד  אסם 7290100680520

 גרם111*8ערגליות תות שדה  אסם 7290100680537

 גרם851*08פירורית זהב אסם  אסם 7290100680711

 גרם851*81אסם פירורית  אסם 7290100680728



7290100680889 
 אסם

אסם קרם קרקר פלוס חיטה 
 גרם811*08מלאה 

7290100681015 
 אסם

אסם פודינג אינסטנט ריבת חלב 
 גרם24*08

7290100681114 
 אסם

אסם רוטב סויה בסגנון סיני 
 חדש-מל611*6

 גרם51*8 6אפרופו מאח. אסם 7290100681138

 גרם51*8 01אפרופו מאח. אסם 7290100681138

7290100681244 
 אסם

-מל811*1אסם רוטב שום לסלט 
 חדש

 ליטר0*08עסיס לימונענע דיאט  אסם 7290100681503

7290100681510 
 אסם

אשכולית אדומה דיאטטי עסיס 
 ליטר0*08

 חדש-גרם881*01לחמית בצל  אסם 7290100681640

7290100682791 
 אסם

אסם פודינג אינסטנט וניל 
 ג21*8 08מאח.

 מל811*1אסם רוטב ברביקיו  אסם 7290100683200

 ליטר8*6ויטמנצ'יק תפוח  אסם 7290100683217

7290100683613 
 אסם

ויטמינצ'יק מנגו אפרסק 
 8105ליטר 0*08

7290100683682 
 אסם

קג 0.25*4אסם פתי בר שוקו 
 חדש

 גרם861*6אסם פירה  אסם 7290100683880

 מל611*6אסם רוטב צ'ילי מתוק  אסם 7290100684306

7290100684764 
 אסם

 6יום הולדת סרטבמבה 
 גרם85*2

7290100685068 
 אסם

אסם פדנג.אינס.ונל.פצפוצי 
 ג001*08שקלד.

 קג0*2אסם מרק טעם עוף  אסם 7290100685136

7290100685242 
 אסם

במבה מתוקה מחומרים טבעיים 
 גרם81*2 6סרט 

7290100685334 
 אסם

עוף רכיבים טבעיים אסם מרק 
 גרם411*6בדצ

7290100685341 
 אסם

אסם מרק זך טעם עוף רכיבים 
 ג411*6טבעים 

7290100685525 
 אסם

אסם ג'לי תות מארז זוגות קדמ. 
 גרם11*8 84

7290100685563 
 אסם

 6אסם פירורית זהב מאח.
 גרם811*8

7290100685600 
 אסם

פירורית זהב חיטה מלאה אסם 
 גרם811*08

7290100685938 
 אסם

הבית עוגת דבש ותפוח עץ 
 גרם411*2

 גרם85*6 2ביסלי ברביקיו מאח. אסם 7290100686164

 גרם85*6 2ביסלי גריל מאח. אסם 7290100686171

7290100686928 
 אסם

הבית עוגת שוקולד פרורים 
 גרם411*2

במבה במילוי קרם נוגט  אסם 7290100687109



 גרם61*86

7290100689301 
 אסם

אסם עדיף זך טעם עוף 
 גרם411*6

7290100689820 
 אסם

אסם מרק עגב&אורז משולש 
 ג002*01הטבעיות 

7290100689844 
 אסם

אסם מרק עוף עם 
 גרם21*01אטר.רכיב.טב.

 חיטה סוגת 7290100700006

 פירורי לחם מוזהבים סוגת 7290100700075

 פרורי לחם לבנים סוגת 7290100700266

 קמח רב תכליתי סוגת 7290100701331

 קמח כפרי סוגת 7290100701416

 קמח לחם סוגת 7290100701577

 קמח פיצה סוגת 7290100701881

 קוסקוס דק סוגת 7290100702260

 קוסקוס עבה סוגת 7290100702277

 קמח תופח סוגת 7290100702383

 פתיתים אפויים אורז סוגת 7290100702611

 פתיתים אפויים קוסקוס סוגת 7290100702628

 פתיתים אפויים מקמח מלא סוגת 7290100702659

 פתיתים אפויים עם בצל סוגת 7290100702666

 צבעים 8פתיתים אפויים  סוגת 7290100702673

 חיות Kids פתיתים אפויים סוגת 7290100702680

 מספריםKids פתיתים אפויים סוגת 7290100702697

 אותיותKids פתיתים אפויים סוגת 7290100702703

 צורות Kids פתיתים אפויים סוגת 7290100702710

 קמח קסם סוגת 7290100703533

 קמח תערובת קסם לחלה סוגת 7290100703861

 שוק פרה סוכ קופצות ללג בדצ ממתקים 7290100850008

 ג'015יח'/0גר/ 015מיני פ"ז  נצרת -ממתקים  7290100850336

 ג'811יח'/811/0מיני מקופלת  נצרת -ממתקים  7290100850343

 ג'011יח'/0ג/ 011מיקס מעורב  נצרת -ממתקים  7290100850411

 8ג מדבקה 011מיקס ירוק  נצרת -ממתקים  7290100850411

 8ג מדבקה 811מיקס ירוק  נצרת -ממתקים  7290100850459

 ג'811יח'/0גרם/811מיקס מעורב  נצרת -ממתקים  7290100850459

 ג'811יח'/0גר/ 811מיקס פ"ז  נצרת -ממתקים  7290100850466

 בראוניז קוקוס בדצ נצרת -ממתקים  7290100852408

 בראוניז שוקולד בדצ נצרת -ממתקים  7290100853689

 ללג בדצ 61%שוק פרה מריר  נצרת -ממתקים  7290100854266

 ספלנדיד קפה  בדצ ללג נצרת -ממתקים  7290100857045

 נצרת -ממתקים  7290100858219
טבלת פ"ז 
 גרם001יח/01טראפלס/

 גרם001יח/01טבלת פ"ז קלאסי/ נצרת -ממתקים  7290100858226

 נצרת -ממתקים  7290100858653
 811מיקס חטיפים סגול חדש 

 גרם

 ללג בדצ  61%פרה מריר   8מאג  נצרת -ממתקים  7290100859162

 עלמה בטעם אוכמניות נצרת -ממתקים  7290100859209



 עלמה בטעם ספירמינט נצרת -ממתקים  7290100859216

 מתקן לכלים+מגש גדול המברשת רוחמה 7290100901748

 הוואי שמפו סופרפרוט הוואי שמפו 7290100921210

 הוואי שמפו קרטין מחזק הוואי שמפו 7290100921401

 הוואי מרכך קרטין מחזק הוואי מרכך 7290100921418

 הוואי שמפו משקם ומטפח הוואי שמפו 7290100921517

 הוואי מרכך משקם ומטפח הוואי מרכך 7290100921524

 הוואי_ק.רחצה_י.סמוזיס הוואי תחליבי רחצה 7290100921548

 הוואי שמפו ספורט לגבר הוואי שמפו 7290100921760

 הוואי ת.רחצה מקדמיה הוואי תחליבי רחצה 7290100921777

 הוואי ס.מ יוגורט קוקוס הוואי מוצק יוגורט 7290100922132

 הוואי ס.מוצק פינק פאשן הוואי מוצק 7290100922309

 הוואי ת.רחצה פינק פשין הוואי תחליבי רחצה 7290100922316

 הוואי_ג.רחצה_פינק פשין הוואי תחליבי רחצה 7290100922316

 הוואי שמפו נקטר מזין הוואי שמפו 7290100922385

 הוואי מרכך נקטר הוואי מרכך 7290100922392

 הוואי ת.רחצה נקטר הוואי תחליבי רחצה 7290100922408

 הוואי ס.מ נקטר מזין הוואי מוצק יוגורט 7290100922422

 הוואי ת.רחצה יוג שקדים הוואי תחליבי רחצה 7290100922514

 הוואי שמפו קריסטל גלוס הוואי שמפו 7290100922545

 הוואי מרכך קריסטל גלוס הוואי מרכך 7290100922552

 21 8וולוטה קרם ידיים * קרמים 7290100922569

 שמני פרחי 2הוואי שמפו  הוואי שמפו 7290100922606

 שמני פרחי 2הוואי מרכך  הוואי מרכך 7290100922613

 הוואי ת. רחצה מי קוקוס הוואי תחליבי רחצה 7290100922620

 * קוקוס8הוואי ס.נוזלי  הוואי ס.נוזלי שלישיה 7290100922637

 הוואי_ס.מוצק_מי קוקוס הוואי מוצק 7290100922651

 הוואי ת.רחצה גן עדן הוואי תחליבי רחצה 7290100922668

 הוואי אל סבון ילד בנות הוואי לילדים 7290100922699

 הוואי אל סבון ילד בנים הוואי לילדים 7290100922705

 הוואי ת.רחצה וניל דבש הוואי תחליבי רחצה 7290100923108

 הוואי_ת.רחצה_וניל דבש הוואי תחליבי רחצה 7290100923108

 הוואי ת.רחצה יוג קוקוס הוואי תחליבי רחצה 7290100923122

 הוואי_ת.רחצה_מגנוליה הוואי תחליבי רחצה 7290100923146

 הוואי ת.רחצה מגנוליה הוואי תחליבי רחצה 7290100923146

 הוואי_ת.רח_קוקוס וקקאו הוואי תחליבי רחצה 7290100923153

 הוואי ת.רחצה סחלבים הוואי תחליבי רחצה 7290100923177

 הוואי_ק.רחצה_יוקרתיים הוואי תחליבי רחצה 7290100928844

 הוואי ת.רחצה גרדניה הוואי תחליבי רחצה 7290100929674

 הוואי ת.רחצה אריזיסטיב הוואי תחליבי רחצה 7290100929681

 הוואי ת.רחצה פול פורס הוואי תחליבי רחצה 7290100929698

 תות בננה 2אקטימל  מחלבה 7290102031276

 טבלת פסק זמן קלאסי מגדים נצרת -ממתקים  7290102032259

 בזוקה מגדים ללס בטעם קלאסי נצרת -ממתקים  7290102035007

 משק צוריאל 7290102392049
 511 - 5%גבינה לאפייה  -תבור 

 גרם

 ליטר 0חלב עיזים בקרטון  משק צוריאל 7290102392094



 ליטר   )פ(       8 - 0%חלב בקרטון  טרה 7290102392254

 טרה 7290102392636
 - 82%שמנת מתוקה עמידה  

 מ"ל )פ( 851

 טרה 7290102392636
 - 82%שמנת מתוקה עמידה  

 מ"ל )פ( 851

 גרם  )פ( 251 5%גבינה לבנה  טרה 7290102393268

 משק צוריאל 7290102393299
 -שומן  8%יוגורט עיזים לשתייה 

 גרם 511

 גרם 811חלומי  בקר  משק צוריאל 7290102393718

 יוגורט עיזים עם תות  משק צוריאל 7290102393848

 יוגורט עיזים עם אפרסק משק צוריאל 7290102393855

 גרם 021 1%מה עז  משק צוריאל 7290102394258

 משק צוריאל 7290102394326
 851אריזה שקופה  5%בולגרית 

 גרם

 טרה 7290102394463
פרוס  511גבינה צהובה נעם 

   82%ואקום 

 טרה 7290102394487
גרם ואקום  51גבינה צהובה נעם 

82% 

 גרם  )פ( 811חמאה  טרה 7290102394814

 טרה 7290102394821
גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת 

 גרם  811 82%

 טרה 7290102394845
גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת 

 גרם  811 1%

 גרם 811ממרח גבינה ושוקולד  טרה 7290102395101

 טרה 7290102395378
ואקום  82%גבינה צהובה נעם 

 גרם פרוס  861

 טרה 7290102395408
 82%חריץ גבינה צהובה נעם 

 קג  )פ( 8.05

 טרה 7290102395415
חריץ גבינה צהובה נעם 

 קג  8.05  1%

 טרה 7290102395422
 88%חריץ גבינה צהובה נעם 

 קג  )פ( 8.05

 מוו וניל וקצפת  טרה 7290102395446

 מוו שוקולד אגוזים וקצפת  טרה 7290102395460

 מוו שוקולד קצפת  טרה 7290102395477

 מ"ל 511 05%שמנת לבישול  טרה 7290102395521

 משק צוריאל 7290102395774
אריזה  5%צפתית מעודנת 

 גרם 811שקופה 

 משק צוריאל 7290102396382
 811 1%צפתית עיזים מעודנת 

 גרם

 טרה 7290102396399
מעדן שוקולד  -מאגדת שמינייה 

 ג'  011

 טרה 7290102396405
 011מעדן וניל  -מאגדת שמינייה 

 ג' 

 טרה 7290102396436
 085 0.5%מעדן שוקולד  -מוו 
 גרם

 גרם  085  0.5%מעדן וניל  -מוו  טרה 7290102396443



 טרה 7290102396498
 085 8%מעדן יוגורט בטעם תות 

 גרם

 טרה 7290102396580
מעדן מוו שוקולד ומוס שוקולד 

 גרם  002

 טרה 7290102396597
 002מעדן מוו וניל ומוס שוקולד 

 גרם

 טרה 7290102396665
גבנ"צ נעם דק דק פתח סגור 

 גרם  811 05%

 טרה 7290102396672
גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת 

 גרם  861 1%

 ליטר קרטון  0שוקו  טרה 7290102396757

 ליטר קרטון  8שוקו  טרה 7290102396764

 מ"ל  511שוקו  טרה 7290102396771

 מ"ל  811שוקו בשקית  טרה 7290102396788

 מאגדת -שישיית שוקו טרה 7290102396795

 ליטר  )פ( 0- 8%חלב בקרטון   טרה 7290102396948

 ליטר  )פ( 8 - 8%חלב בקרטון  טרה 7290102396955

 ליטר  )פ( 0 - 8%חלב בשקית  טרה 7290102396962

 ליטר  0.5בקרטון  4%יוגורט  טרה 7290102397075

 טרה 7290102397204
גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת 

 גרם  811 88%

 טרה 7290102397310
מאגדת שמינייה מיני מוו שוקולד 

 קצפת 

 גרם 851 5%בולגרית גלילית  משק צוריאל 7290102397334

 גרם 851 84%בולגרית גלילית  משק צוריאל 7290102397341

 גרם  851 1%גבינה לבנה  טרה 7290102397532

 גרם  825 5%קוטג' וחצי  טרה 7290102397679

 משק צוריאל 7290102397686
אריזה  5%בולגרית מעודנת 

 גרם 811שקופה 

 טרה 7290102397730
פתיחה חוזרת   81%אמנטל נעם  

 גרם 811, 

 טרה 7290102397747
מוצרלה נעם רכיבים טבעיים פ.ס 

 גרם 811 -

 טרה 7290102397785
עם  5%גבינת קרם שמנת 

 גרם  811פלפלים ,

 גרם צוריאל 011גבינה מותכת  משק צוריאל 7290102397891

 גרם 811- 5%  צפתית קלאסית משק צוריאל 7290102397990

 ליטר  )פ( 0 - 8%חלב בשקית  טרה 7290102398058

 ליטר  )פ( 8 8%חלב בקרטון  טרה 7290102398065

 ליטר )פ( 0-8%חלב בקרטון  טרה 7290102398072

 ליטר מועשר בחלבון 0חלב  טרה 7290102398317

 טרה 7290102398324
סיבים  BIOליטר   0חלב מועשר 

 תזונתיים

 ליטר מועשר דל לקטוז 0חלב  טרה 7290102398331

 טרה 7290102398416
עם בצל  5%גבינת קרם שמנת  

 קלוי



 טרה 7290102398423
בסגנון  5%גבינת קרם שמנת  

 ציזיקי

 גרם25פודינג וניל  מיה מוצרי מזון 7290102840175

 גרם בד'ץ25פודינג שוקולד  מיה מוצרי מזון 7290102840182

 גרם11ג'לי משמש  מיה מוצרי מזון 7290102840199

 גרם11ג'לי תות  מיה מוצרי מזון 7290102840205

 אחלה 7290103400194
ג'  בד"צ ירקות  411כרוב לבן 
 שטראוס

 ג'  בד"צ ירקות שטראוס 411גזר  אחלה 7290103400231

 אחלה 7290103400255
ג בד"צ ירקות  411סלט קולסלאו 

 שטראוס

 אצבעות שוקולד קרם חלב 2 נצרת -ממתקים  7290103402815

 אצבעות קרם שוקולד ועדשים נצרת -ממתקים  7290103402839

 אצבעות פרה חלב מגדים נצרת -ממתקים  7290103402853

 נצרת -ממתקים  7290103402860
אצבעות פרה שוקולד ועדשים 

 מגדים

 נצרת -ממתקים  7290103403874
טבלת פסק זמן לבן עם תחתית 

 חומה

 נצרת -ממתקים  7290103404024
חטיף לל"ס  SHAPEמאגדת 
 אגוזים

 גרם  081כרוב אדום  אחלה 7290103404758

 עוגה בטעם שוקולד בדצ נצרת -ממתקים  7290103406806

 אצבעות שוקלד סוכריות קופצות נצרת -ממתקים  7290103407223

 מיני מילקי בטעם שוקולד 2מארז  מחלבה 7290103407902

 אחלה 7290103408206
גרם  851עלי חסה בקופסא 

 ירקות שטראוס

 שניב 7290103700041
טאצ' מטליות רב שימושיות מארז 

 תשיעייה

 שניב 7290103700072
טאצ' מטליות זיג זג לרצפה 

 שלישייה

 2מגבות טאצ'  שניב 7290103700102

 טאצ' רדיד אלומיניום קצר זוג שניב 7290103700195

 יח' 8טאצ' כריות קרצוף ענקיות  שניב 7290103700379

 יחידות 6טאצ' כריות קרצוף  שניב 7290103700386

 יחידות 4טאצ' כריות קרצוף  שניב 7290103700393

 41טואלט לובלי  שניב 7290103700997

 שניב 7290103702236
טאצ' מפות שולחן שישייה עבות 

 במיוחד

 שניב 7290103702298
יח' בגליל  51טאצ' אשפתון עבה 

22*11 

 שניב 7290103702304
 85טאצ' אשפתון עבה במיוחד 

 11*22יחידות בגליל 

 שניב 7290103702328
טאצ' אשפתון עבה וחזק במיוחד 

 11*25יח בגליל  85

 211טואלט חתוך טאצ  שניב 7290103702489

 בקופסא 011ממחטות טאצ'  שניב 7290103702526

 051מפיות טאצ'  שניב 7290103702779



 6מגבות טאצ'  שניב 7290103742003

 ממחטות טאצ' חמישיה שניב 7290103746001

 שומן 4.5%ליטר 8יוגורט  מחלבה 7290104060120

 בזוקה מגדים ללס בטעם ענבים נצרת -ממתקים  7290104060403

 אצב' שוק מגד סוכ קופצות נצרת -ממתקים  7290104060984

 עוגת שוקוציפס בדצ נצרת -ממתקים  7290104061127

 רבע לשבע אגוזים נצרת -ממתקים  7290104061219

 411חומוס טחינה  אחלה 7290104061417

 411חומוס זעתר  אחלה 7290104061424

 411חומוס צנובר  אחלה 7290104061431

 411חומוס חריף  אחלה 7290104061448

 תות בננה דיסני 2גמדים בכפית  מחלבה 7290104062599

 ג' ירקות שטראוס 051עלי רוקט  אחלה 7290104065934

 מילקי טופ עדשים מחלבה 7290104066016

 גרם  511טחינה  אחלה 7290104066566

 ספלנדיד תפוז בדצ ללג נצרת -ממתקים  7290104067198

 כיף כף אקסטרה קרם נצרת -ממתקים  7290104067495

 ג חדש45כיף כף לבן מגדים  נצרת -ממתקים  7290104067518

  411טחינה  אחלה 7290104067679

 גרם 051חומוס עם חריף  אחלה 7290104067693

 ג' 82מאסט מגדים אבטיח מלון  נצרת -ממתקים  7290104068539

 ג' 82מאסט מגדים קולה לימון  נצרת -ממתקים  7290104068546

 ג' ירקות שטראוס 811עלי תרד  אחלה 7290104069680

 גרם51*86איטלקי אפרופו  אסם 7290104500572

7290104501661 
 אסם

אסם פודינג בטעם וניל צרפתי 
 גרם21*08

7290104502903 
 אסם

אסם ביסקוויט ללא גלוטן 
 גרם811*08

7290104503184 
 אסם

הבית עוגת שבת בראוניס 
 ג821*2ט.שקלד.ר.חלב

7290104503269 
 אסם

פודינג בטעם שוקולד מריר אסם 
 גרם15*08

7290104504228 
 אסם

 2דובונים קדמ.מארז אחיד 
 גרם81*5

7290104508189 
 אסם

גביעי גלידה ממותקים  84אסם 
 גרם15*08

7290104508882 
 אסם

צבר חציל בלאדי במיונז רפי 
 גרם411*6

 גרם 811*02קלאסי במבה  אסם 7290104508943

7290104509568 
 אסם

במבה קלאסי ללא גלוטן 
 גרם21*84

 דני וניל 2מארז  מחלבה 7290104720499

 411פלפל קלויים  אחלה 7290104721533

 אחלה 7290104721953
ג' ירקות  851לקט מסולסלים 

 שטראוס

 יח 84שוק פרה לבן מגדים/  נצרת -ממתקים  7290104722028

עוגת שוקולד עם קרם שוקולד  נצרת -ממתקים  7290104722219



 בדצ

 אחלה 7290104722455
ג' בד"צ  ירקות  411כרוב אדום 

 שטראוס

 5%סימפוניה פימנטה פיקנטו  מחלבה 7290104724190

 שוק. חלב במילוי ק.נוגט מגדים נצרת -ממתקים  7290104724718

 גרם 411קוטג  מחלבה 7290104725326

 V1שוקולד דיסני  4דני שלוק  מחלבה 7290104726262

 ג' 051טופי פרצופי מגדים  נצרת -ממתקים  7290104726484

 מילקי בטעם שוקולד 2מארז  מחלבה 7290104726712

 אחלה 7290104727252
פסטו בזיליקום ואגוזים איטלקי  

 גר' 041

 גר' 041מטבל עגבניות מיובשות  אחלה 7290104727467

 פרה מריר ללג  בדצ 5מאג   נצרת -ממתקים  7290104727726

 מהדרין 82%שמנת להקצפה  יטבתה 7290104728310

 גרם 411החומוסייה של אבי חלק  אחלה 7290104728747

 מהדרין -מל' 011לבן בטעם תות  יטבתה 7290104729010

 פרה חלב ללג בדצ 5מאג  ממתקים 7290104729492

 מ"ל 251תחליב רחצה  2נקה  סנו 7290104961205

 גרם 411החומוסייה של אבי  יפו  אחלה 7290105361578

 גר' 45כיף כיף לבן  נצרת -ממתקים  7290105361707

 ח -מהדרין 05%שמנת לבישול  יטבתה 7290105362339

 ג חדש45כיף כף חלב מגדים  נצרת -ממתקים  7290105362377

 פרה ביסקוויט מגדים נצרת -ממתקים  7290105363572

 מחלבה 7290105364678
 0.8%משקה אקטיביה אפרסק 

 בודד

 נצרת -ממתקים  7290105364784
פרה קראנצ ביסקוויט שוקולד לבן 

 ג011

 עד חצות לבן נצרת -ממתקים  7290105364883

 אחלה 7290105364944
חציל בלאדי בשמן זית ומלח ים 

 גרם 411

 גרם 411חצילים בטעם כבד  אחלה 7290105366023

 גרם 411טחינה לבנה   אחלה 7290105366047

 אחלה 7290105366054
טחינה לבנה עם פטרוזיליה טריה 

 גרם 411

 גרם 411חציל בלאדי וטחינה  אחלה 7290105366061

 אצבעות שוקלד לבן לילדים  2 נצרת -ממתקים  7290105366504

 יח' 6ג' / 811בונבו' מיני שוקולד  נצרת -ממתקים  7290105366962

 סימפוניה פילפל שיפקה חריף מחלבה 7290105366993

 חומוס עם פלפל שיפקה אחלה 7290105368225

 מילקי בטעם תות מחלבה 7290105368331

 0.25  8%חלב מועשר  יטבתה 7290105368881

 מהדרין-לבן בטעם אפרסק יטבתה 7290105368898

 יטבתה 7290105368904
 88%שמנת מתוקה להקצפה 

 ח-מהדרין

 מהדרין-גר 811 1%שמנת   יטבתה 7290105368928

 יטבתה 7290105368959
מ"ל פקק  851פונץ' בננה 
 מהדרין-ספורטאים



 סימפוניה בצל ירוק מחלבה 7290105369130

 ספלנדיד פרות יער  בדצ ללג נצרת -ממתקים  7290105369147

 ק"ג 8.25קט חתולי בית -לה משווק ע"י דיפלומט -קט -לה 7290105470683

 ק"ג מחולק 08בונזו בשר  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105474124

 ק"ג מחולק 08+8בונזו בשר  "י דיפלומטמשווק ע -בוזנו  7290105474124

 ק"ג 8בונזו ארוחת בריאות  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105474186

 ק"ג 8בונזו סנסיטיב  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105475855

 ק"ג מחולק חדש 08+8בונזו בשר  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105477538

 ק"ג תוספת חדש 0+8בונזו בשר  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105477545

 ק"ג חדש 8+0בונזו גזע קטן  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105477590

 ק"ג חדש 8+0+ 2בונזו סניור  משווק ע"י דיפלומט -בוזנו  7290105477606

7290105690456 
 אסם

מרק נמס אפונה בדץ אסם זוג 
 גרם58*04

7290105690692 
 אסם

אסם זוג מרק נמס ירקות 
 גרם56*01בדץ

7290105690777 
 אסם

אסם זוג מרק נמס פטריות 
 גרם42*04בדץ

7290105691064 
 אסם

אסם שקדי מרק קדמ.מארז זוגות 
 גרם411*8 6

7290105691224 
 אסם

חטיפי פריכונים טורטיה שום אסם 
 ג61*08בצל 

7290105691248 
 אסם

אסם חטיפי פריכונים טורטיה 
 גרם61*08תירס 

7290105691323 
 אסם

בית השיטה חרוזית בתיבול לימון 
 ג825*08 8א

7290105691415 
 אסם

אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן 
 גרם851*6

7290105691699 
 אסם

אסם עוגיות ביס בטעם חמאה 
 גרם811*6

7290105691712 
 אסם

אסם עוגיות הפסקת קפה חיטה 
 גרם881*08מלאה 

7290105691897 
 אסם

אסם קוסקוס עם חיטה מלאה 
 גרם851*08

 קג0*01אסם קמח שמרים  אסם 7290105691934

 גרם85*01 05במבה מאח. אסם 7290105693341

7290105693457 
 אסם

הבית עוגת דמקה שוקו וניל 
 גרם881*2

7290105693952 
 אסם

אסם פירורית זהב שומשום 
 גרם811*08

 גרם051*6צבר אריסה  אסם 7290105694867

 גרם051*6צבר סחוג ירוק  אסם 7290105694881

7290105694904 
 אסם

אב.מרק פטריות אסם 
 ג881*6ר.טבעי.מיכל קטן 

7290105694928 
 אסם

אסם אב.מרק בצל ר.טבעי.מיכל 
 גרם881*6קטן 

 גרם051*6צבר סחוג אדום  אסם 7290105694966



7290105695024 
 אסם

אסם פתיתים אפויים אורז עם 
 ג511*08אטריות 

 גרם051*6חזרת רפי צבר  אסם 7290105695093

7290105695215 
 אסם

 XLאסם מרק נמס סוף 
 ג82*01 8ירק.ושקדי מרק

7290105695321 
 אסם

הבית עוגת בראוניס פאדג' 
 גרם821*2

7290105695536 
 אסם

אסם אב.מרק ירקות שורש 
 גרם881*6ר.טבעיים 

7290105695895 
 אסם

עוגת דמקה דבש הבית 
 גרם881*2

 מל811*1אסם רוטב סויה  אסם 7290105695994

 מהדרין-ליטר 0פונץ' בננה  יטבתה 7290105961181

 ג011מיקס ירוק מגדים  נצרת -ממתקים  7290105961280

 ג מדבקה011מיקס ירוק מגדים  נצרת -ממתקים  7290105961280

 בדצ ללג 25%ספלנדיד מריר  נצרת -ממתקים  7290105961525

 אצבעות שוק לבן מגדים  2 נצרת -ממתקים  7290105961778

 גרם 881חזרת  אחלה 7290105963864

 גרם  411חומוס אחלה  אחלה 7290105964564

 נצרת -ממתקים  7290105965493
עם מוס  68%ספלנדיד מריר 

 שוקולד

 נצרת -ממתקים  7290105965509
עם מוס  68%ספלנדיד מריר 

 גאנדויה

 נצרת -ממתקים  7290105965516
עם מוס  86%ספלנדיד חלב 

 אספרסו

 נצרת -ממתקים  7290105965530
גר' במילוי קרם  51בונ' לב לבן 

 אגוזים

 גר'862דנונה לשתיה תות בננה  מחלבה 7290105965738

 צנצנת בזוקה גולים מגדים ללס נצרת -ממתקים  7290105966667

 גרם 411חומוס לניגוב על גרגרים  אחלה 7290105968067

 511קולסלאו  אחלה 7290105968098

 יח 1גר  411רביולי בטטה פרווה  אחלה 7290105968654

 נצרת -ממתקים  7290105968777
אנרג'י פריכיות תחתית ש.מריר 

 ג 21

 נצרת -ממתקים  7290106520127
ספלנדיד חלב חוף השנהב בדצ  

 ללג

 דנונה פרו תות מחלבה 7290106520288

 דנונה פרו לבן מחלבה 7290106520295

 בזוקה עיגולים מגדים ללס נצרת -ממתקים  7290106520387

 גרם  411חציל בלאדי במיונז  אחלה 7290106520899

 גרם 411סלט טורקי   אחלה 7290106520905

 ח-מהדרין 1%שמנת לבישול  יטבתה 7290106520912

 אחלה 7290106520981
החומוסייה של אבי עם גרגרים 

 גרם 411

 גרם 411קוביות סלק  אחלה 7290106521049

 רביעיית טורטית מגדים נצרת -ממתקים  7290106521612

 רביעיית טורטית מגדים מ.מבצע נצרת -ממתקים  7290106521612



 רביעיית טוויסט נצרת -ממתקים  7290106521629

 רביעיית טוויסט מדבקה נצרת -ממתקים  7290106521629

 גרם061רבעיית טעמי ווסטהיים  נצרת -ממתקים  7290106521650

 רביעיית טעמי נצרת -ממתקים  7290106521650

 רביעיית טעמי מדבקה נצרת -ממתקים  7290106521650

 ג4111יח'/0קג'/4מיקס  נצרת -ממתקים  7290106521896

 ג11פרה קראנצ' כדורי דגנים  נצרת -ממתקים  7290106522220

 נצרת -ממתקים  7290106523388
חמישיית מאסט מנטה מגדים 

 חדש

 טעמי בייגלה נצרת -ממתקים  7290106525504

 אחלה 7290106525962
החומוסייה של אבי עם תטבילה 

 גרם 411

 נצרת -ממתקים  7290106526822
אנרג'י פריכיות תחתית ש.חלב 

 ג21

 ג 21אנרג'י פריכיות מצופה  נצרת -ממתקים  7290106527386

 אחלה 7290106528758
גר'  ירקות  851לקט עלי משי 

 שטראוס

 אחלה 7290106528949
גר'  ירקות  451לקט ערוגות  

 שטראוס

 גרם511*2חלה מתוקה בונזור  אסם 7290106570573

7290106571037 
 אסם

 2גומיגם מאגדת ערכים תזונתיים 
 גרם11*5

 גרם811*06אפרופו  אסם 7290106571563

7290106571907 
 אסם

פיטנס עוגיות שוקולד צ'יפס 
 גרם021*08

7290106571921 
 אסם

פיטנס עוגיות חמוציות 
 גרם021*08

7290106571945 
 אסם

פיטנס עוגיות שוקולד מריר 
 גרם021*08

7290106572027 
 אסם

לחמית חמישה דגנים 
 גרם011*08

7290106572065 
 אסם

אסם חטיפי פרכ.טורטיה תר.חמוץ 
 ג61*08מתוק 

 גרם41*81דובונים פיצה  אסם 7290106572614

 גרם41*81גן חיות דובונים  אסם 7290106572652

 גרם85*5 2אפרופו קלאסי מאח. אסם 7290106572959

 קג0*01אסם קמח שמרים לפיצה  אסם 7290106572997

7290106573024 
 אסם

ליטר 0*08עסיס אננס דיאט 
8105 

7290106573277 
 אסם

אסם קריספי טאפאס זיתים 
 גרם051*2

7290106573291 
 אסם

קריספי טאפאס פלפלים 
 גרם051*2

7290106573314 
 אסם

אסם קריספי טאפאס כפרי 
 גרם051*2

 קג8.5צבר חומוס מרובע  אסם 7290106573475

 גרם411*08צבר חומוס ירושלמי  אסם 7290106573574

 גרם411*08צבר חומוס לבנוני  אסם 7290106573598



7290106573628 
 אסם

צבר חומוס עם טחינה 
 גרם411*08

 גרם411*08צבר חומוס צנובר  אסם 7290106573642

7290106573703 
 אסם

 -גרם411*6צבר חציל פיקנטי רפי 
 חדש

 גרם411*08צבר חומוס אבו גוש  אסם 7290106573819

7290106574120 
 אסם

קרחון שרבט עם סוכריות גומיגם 
 ג11*48בפנים

7290106574328 
 אסם

אסם אורז סיני עם נודלס 
 גרם081*6

7290106574588 
 אסם

 8עגבניות  XLאסם מרק נמס סוף 
 גרם81*01

7290106574625 
 אסם

טעם עוף  XLאסם מרק נמס סוף 
 גרם84*01 8

7290106574656 
 אסם

פירורית ביסלי גריל אסם 
 גרם811*08

7290106574793 
 אסם

הבית עוגת שוקו שוקוציפס 
 גרם851*2

7290106574953 
 אסם

אסם בייגלה שטוחים שומשום 
 גרם811*1

7290106574977 
 אסם

אסם בייגלה שטוחים עם מלח 
 גרם811*1

7290106575011 
 אסם

פתית.אפויים קסקס.פלוס אסם 
 ג411*08חטה.מלא

7290106575257 
 אסם

הבית עוגת סופלה בטעם שוקולד 
 גרם841*2

7290106575271 
 אסם

אסם פתיתים אפויים פלוס ירקות 
 גרם411*08

7290106575332 
 אסם

אסם פתיתים אפויים פלוס בורגול 
 גרם411*08

7290106575431 
 אסם

הבית עוגת סופלה בטעם שוקו 
 גרם841*2וניל 

 גרם41*86אפרופו שוקולד  אסם 7290106576223

7290106576391 
 אסם

צ'יפסי בטעם שמנת בצל 
 גרם51*81בדצ

7290106576414 
 אסם

ציפסי בטעם מקסיקני 
 גרם51*81בדצ

 גרם411*08צבר חומוס  אסם 7290106576513

 גרם211*6צבר חומוס מסעדה  אסם 7290106576537

7290106576797 
 אסם

לה קרמריה וניל איטלקי בדצ 
 ליטר0.4*6

7290106576810 
 אסם

לה קרמריה ריבת חלב בדצ 
 ליטר0.4*6

7290106576858 
 אסם

לה קרמריה תותים בשמנת בדצ 
 ליטר0.4*6

7290106576896 
 אסם

קרמריה וניל קוקילידה בדצ לה 
 ליטר0.4*6



7290106576926 
 אסם

לה קרמריה שוקו וניל לייט בדצ 
 ליטר0.4*6

7290106576957 
 אסם

לה קרמריה שוקו וניל פליק פרווה 
 ל0.4*6בדצ

7290106576971 
 אסם

לה קרמריה גלידת שוקולד 
 ל0.4*6

7290106576995 
 אסם

קרמריה סורבה לייט תות מנגו לה 
 ליטר0.4*6

7290106577039 
 אסם

לה קרמריה שוקו וניל פליק חלבי 
 ל0.4*6בדצ 

 גרם411*6צבר טחינה מרובע  אסם 7290106577282

7290106577480 
 אסם

צבר חציל על האש בטחינה 
 גרם411*6מרובע 

7290106577503 
 אסם

חציל במיונז מרובע צבר 
 גרם411*6

 גרם411*6צבר קולסלו מרובע  אסם 7290106577527

7290106577541 
 אסם

צבר כרוב אדום מרובע 
 גרם411*6

 גרם411*6צבר מטבוחה מרובע  אסם 7290106577572

 גרם541*2בונזור קראנץ'  אסם 7290106577688

 גרם561*2בונזור רוגעלך  אסם 7290106577701

 גרם421*2בונזור פוקצ'ה דגנים  אסם 7290106577749

 גרם011*06דובונים  אסם 7290106578241

7290106578333 
 אסם

צבר חציל על האש מרובע 
 גרם411*6

 גרם21*86במבה ביסלי מיקס  אסם 7290106578692

7290106578821 
 אסם

עוגת שמרים שוקולד הבית 
 ג851*2קלאסית 

 רביעיית טעמי מגדים מדבקה נצרת -ממתקים  7290106651173

 רביעיית טעמי מגדים נצרת -ממתקים  7290106651173

 שלישיית פז קלאסי מגדים נצרת -ממתקים  7290106651265

 שלישיית פז קלאסי נצרת -ממתקים  7290106652705

 אחלה 7290106653689
ג'  851לקט לסלט אסייתי 

 שטראוס

 חמישיית מאסט פרי מגדים נצרת -ממתקים  7290106654228

 ג82מאסט ללס תות מגדים  נצרת -ממתקים  7290106656352

 גרם בדצ 861בפלות טורטית  נצרת -ממתקים  7290106656512

 מועשר 8%חלב שקית  יטבתה 7290106657403

 נצרת -ממתקים  7290106657748
גרם חלבי  21עדשים מיני מיני 

 מגדים

 גר מגדים 068בונ לב חלב  נצרת -ממתקים  7290106658059

 חלב  גר מגדים  51בונ לב  נצרת -ממתקים  7290106658127

 ג41טורטית מגדים  נצרת -ממתקים  7290106658479

 יח 1ג  411רביולי תרד וגבינה  אחלה 7290106660410

 רולדת טורטית ווסטהיים נצרת -ממתקים  7290106662186

 רולדה טורטית נצרת -ממתקים  7290106662186

 רולדה טויסט נצרת -ממתקים  7290106662193

 בפלות שוקולד מוקצף בודד בדצ נצרת -ממתקים  7290106662216



 אפיפית ללג  בדצ נצרת -ממתקים  7290106662223

 בפלות טוב טעם  בד"צ  נצרת -ממתקים  7290106662230

 גרם 411טחינה לניגוב  אחלה 7290106662650

 גרם 081פסק זמן נשנושים  נצרת -ממתקים  7290106663008

 גרם 081טורטית נשנושים  נצרת -ממתקים  7290106663015

 גרם 511 1%לאבנה  מחלבה 7290106663091

 גרם 411חציל זעלוק  אחלה 7290106663244

 חמישיית בזוקה מגדים נצרת -ממתקים  7290106663404

 מחלבה 7290106664067
 01%לאבנה שמן זית וזעתר 

 שומן

 1%גבינות  4רוטב שמנת עם  יטבתה 7290106664548

 1%גבינות  4רוטב שמנת עם  יטבתה 7290106664548

 1%רוטב שמנת עם עגבניות  יטבתה 7290106664555

 1%רוטב שמנת עם עגבניות  יטבתה 7290106664555

 1%רוטב שמנת עם פטריות  יטבתה 7290106664562

 1%רוטב שמנת עם פטריות  יטבתה 7290106664562

 אנרגי מאג  ללס מצופה חלב  נצרת -ממתקים  7290106666467

 סוכ' נוסטלגיה דבש ממולאות נצרת -ממתקים  7290106666788

 נצרת -ממתקים  7290106668010
יח   16בפלות שוקולד מוקצף  

 בדצ

 גרם  085חומוס שיפקה חריף אש  אחלה 7290106668263

 8%דנונה פירות יער  מחלבה 7290106668713

 דנונה לשתיה דיאט תות מחלבה 7290106668737

 ג028שקית מיקס חטיפים צהוב  נצרת -ממתקים  7290106720695

 גרם  411חציל פיקנטי שופ  אחלה 7290106721807

 נצרת -ממתקים  7290106721906
ג 66צנצנת בזוקה ציקלט מגד 

8102 

 ג66צנצנת מנטה מרעננת מגדים  נצרת -ממתקים  7290106721913

 8102ג 66צנצנת ספירמינט מגד  נצרת -ממתקים  7290106721920

 עד חצות+ קרמל  ש. חלב נצרת -ממתקים  7290106723634

 ג811עלי תרד בייבי שטראוס  אחלה 7290106723689

 גרם  411סביח  אחלה 7290106724617

 דנונה פרו אפרסק מחלבה 7290106726161

 דנונה פרו פירות יער מחלבה 7290106726178

 דנונה בר עדשים מחלבה 7290106726796

 דנונה פרו אננס מחלבה 7290106727045

 עוגת תפוח בד"צ נצרת -ממתקים  7290106728059

 8.6%חלב בבקבוק טבעי  יטבתה 7290106728127

 גרם 811סלט פלפלים חריף  אחלה 7290106728363

 גרם 881סלט קישואים  אחלה 7290106728370

 החומוסיה של אבי אל ארז אחלה 7290106728387

 411חומוס מסבחה גרוס גס  אחלה 7290106728394

 חומוס בצל מוזהב וסומק אחלה 7290106728400

 עד חצות + שוקו אגוז ש. חלב נצרת -ממתקים  7290106729186

 בראוניז טורטית עם קרם בדצ נצרת -ממתקים  7290106729421

 קג בדצ 0בפלות שוקולד ארוכות  נצרת -ממתקים  7290106729544

 8%תות  2מארז דנונה  מחלבה 7290106729650



 ללא חומר משמר 1%חומוס  אחלה 7290106729711

 חומוס עשיר ללא חומר משמר אחלה 7290106729728

 סנו 7290107280761
ליטר עם  0ספארק נוזל לכלים 

 משאבה

 מל 211פינוק סבון נוזלי מן  פינוק 7290107641906

 מל 211פינוק סבון נוזלי מן  פינוק 7290107641920

 פינוק 7290107642675
 211לגבר  0-ב 8פינוק שמפו  

 מ"ל

 פינוק 7290107643788
 211פינוק סבון נוזלי שמני הזנה 

 מל

 גר 411ברנפלקס שרדד קינמון  תלמה 7290107643917

 גר 411ברנפלקס שרדד דבש  תלמה 7290107643924

 גר251כריות נוגט מופחת סוכר  תלמה 7290107644587

 מל 211פינוק שמפו קוקוס  פינוק 7290107644716

 מל 211פינוק מרכך קוקוס  פינוק 7290107644723

 מל 211פינוק ת. רחצה קוקוס  פינוק 7290107644730

 גרם 821בייגל בייגל רולים מלח  בייגל בייגל 7290107644990

 בייגל בייגל 7290107645003
 821בייגל בייגל רולים שומשום 

 גרם

 קנור 7290107645591
קנור תיבוליות טעם עוף טבעי 

 גרם 411

 ורד הגליל 7290107645645
 511ורד הגליל טבלאות שוקולד 

 גרם

 פינוק 7290107645843
 211פינוק שמפו נגד קשקשים 

 מ"ל

 קנור 7290107646055
 411קנור תיבוליות טבעי פטריות 

 גרם

 קנור 7290107646062
 411קנור תיבוליות טבעי בצל 

 גרם

 גר 056ח.דגנים שוגי קורנפלקס  תלמה 7290107646147

 גר 42נמס בכוס ירקות כתומים  קנור 7290107646321

 תלמה 7290107646833
ח.דגנים שוגי פצפוצ לבן וקרם 

 גר 082

 תלמה 7290107646840
ח.דגנים קוקומן צדפים וקרם חלב 

 גר 082

 תלמה 7290107646925
תלמה ברנפלקס אקסטרה פייבר 

 גרם 401

 קרמיסימו 7290107647076
קרמיסימו תותים ושוקולד לבן 

 ליטר 0.88

 קרמיסימו 7290107647076
קרמיסימו תותים ושוקולד לבן 

 ליטר 0.88

 גר 021דג דג גריל  בייגל בייגל 7290107647243

 גר 021דג דג קטשופ  בייגל בייגל 7290107647250

 מל 21שלגון פרוזן פיבר אימפלס  מקס 7290107647465

 מל 21שלגון פרוזן פיבר אימפלס  מקס 7290107647465

 מל 21שלגון ברצלונה אימפלס  מקס 7290107647472

 מל 21שלגון ברצלונה אימפלס  מקס 7290107647472

 מ"ל 21שטראוס פסק זמן לבן  שטראוס 7290107647489



 מ"ל 081קורנטו קליק  קורנטו 7290107647571

 מל 26קוקיז שוקוצ'יפ  שטראוס 7290107647595

 גר 511קוקומן כדורים בדצ  תלמה 7290107647694

 גר511ציפי )פצפוצים(  תלמה 7290107647700

 תלמה 7290107647717
תלמה דגני ילדים קוקומן צדפים 

 גרם 251בדצ 

 גר251קוקומן חום לבן  תלמה 7290107647724

 גר 825קוקומן חום לבן  תלמה 7290107647731

 גר 825קוקומן חום לבן  תלמה 7290107647731

 גר511פיצי  תלמה 7290107647748

 גר 251קורנפלקס אלופים  תלמה 7290107647762

 תלמה 7290107647816
ברנפלקס ללא תוספת סוכר 

 גר511

 גר511תלמה ברנפלקס  תלמה 7290107647823

 גר511פחות סוכר  81%שוגי תלמה 7290107647854

 מל 211פינוק שמפו תה ירוק  פינוק 7290107647984

 מל 211פינוק מרכך תה ירוק  פינוק 7290107647991

 מ"ל 211פינוק ת.רחצה תה ירוק  פינוק 7290107648004

 ליטר 4בדין גלמור  בדין 7290107648271

 ליטר 4בדין גלמור  בדין 7290107648271

 ליטר 4בדין דזייר  בדין 7290107648288

 ליטר 4בדין דזייר  בדין 7290107648288

 בייגל בייגל 7290107648400
בייגל בייגל רולים בטעם איטלקי 

 גרם 821

 בייגל בייגל 7290107648417
בייגל בייגל רולים בצל מקורמל 

 גרם 821

7290107870047 
 אסם

טילון בראוניז מטבע אקסטרים 
 גרם005*02ענק 

7290107870429 
 אסם

 0-ב 5אסם רוטב בסיס לבישול 
 מל521*6

 גרם25*2אסם מרק תירס בדצ  אסם 7290107870702

 גרם68*2אסם מרק ירקות  אסם 7290107870726

7290107870818 
 אסם

אסם מרק ירקות כתומים 
 גרם12*2

 גרם21*2אסם מרק פטריות  אסם 7290107870832

 גרם41*81ביסלי מאנץ' מקסיקני  אסם 7290107870856

7290107870856 
 אסם

 4ביסלי מאנץ מקסיקני סרט 
 גרם41*5

 גרם41*81ביסלי מאנץ' ספרדי  אסם 7290107870870

 ליטר0*08עסיס תפוח דיאט  אסם 7290107871419

7290107871532 
 אסם

נסטלה מאגדת קרח דובדבן מלון 
 גרם25*01 2

7290107873062 
 אסם

אסם פתי בר בטעם שוקולד מריר 
 גרם511*08

7290107873147 
 אסם

סלטי צבר קרם עגבניות 
 גרם841*6

 גרם411*08צבר חומוס עם חריף  אסם 7290107873222



 גרם511*08אסם פתי בר קרמל  אסם 7290107873239

7290107874465 
 אסם

 6לחמית כפרית מארז קדמ 
 גרם011*8

7290107874502 
 אסם

 01ביסלי גריל קדמ. מארז אחיד 
 גרם55*4

 8102גרם 61*41במבה בומבה  אסם 7290107874526

7290107875172 
 אסם

 2קלאסי קדמ.מארז אחיד במבה 
 גרם51*6

7290107875196 
 אסם

אסם בייגלה עיגולים מלח ים 
 גרם811*08

7290107875271 
 אסם

ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 
 גרם55*4 01

 מל811*1אסם רוטב ויניגרט לייט  אסם 7290107875295

7290107875400 
 אסם

קרמריה פיסטוק מוקה פרווה לה 
 ליטר0.4*6בדצ

7290107875431 
 אסם

אסם שיפר חטיפים מעורב 
 קג2.88

7290107875493 
 אסם

ויטמינצ'יק מהדורת קיץ תות בננה 
 ליטר0*08

7290107875820 
 אסם

אסם קרוטונים אפויים בתיבול 
 ג021*08ביתי 

7290107876544 
 אסם

נמס תירס מאגדת אסם מרק 
 גרם01*5 2סטיקים 

7290107876568 
 אסם

אסם מרק נמס עגבניות 
 גרם01*5 2מגדת.סטיקים

7290107876582 
 אסם

אסם מרק נמס אפונה מאגדת 
 גרם81*5 2סטיקים 

7290107876711 
 אסם

הבית עוגת שמרים בטעם ריבת 
 גרם841*2חלב 

 קג0.5*4אסם פתי בר קטנים  אסם 7290107876759

7290107877169 
 אסם

אסם חטיפי קרקר כפרי ללא גלוטן 
 גרם051*2

7290107877527 
 אסם

אסם זוג מרק נמס עגבניות בדץ 
 גרם61*08

7290107877541 
 אסם

אסם זוג מרק נמס טעם עוף בדץ 
 גרם58*01

7290107877619 
 אסם

במילוי קרם נוגט מארז במבה 
 גרם81*5 01אחיד

7290107877725 
 אסם

אסם שייק ובייק פנקייק 
 גרם881*1

7290107877749 
 אסם

אסם מרק בישול אפונה 
 גרם002*2

7290107877824 
 אסם

 08ביסלי גריל מארז אחיד
 גרם88*01

7290107878777 
 אסם

בייגלה עיגולים בטעמים שום אסם 
 גרם811*08

7290107878814 
 אסם

אסם בייגלה עיגולים בטעמים 
 ג811*08זעתר



7290107878845 
 אסם

הבית עוגת שוקולד עם ציפוי 
 ג881*2אגוזים

7290107879118 
 אסם

אסם קרקר חומוס ודגנים מלאים 
 גרם051*08

7290107879132 
 אסם

מיני פריכיות שוקולד חלב  פיטנס
 גרם88*02

7290107879521 
 אסם

 2לה פרוטה מאגדת תות 
 גרם21*5

7290107879569 
 אסם

 2לה פרוטה מאגדת מנגו 
 גרם21*5

7290107879583 
 אסם

לה פרוטה מאגדת בננה תמר 
 גרם65*5 2פקאן 

 גרם21*86פרוטה תפוח מלון לה  אסם 7290107879620

7290107879644 
 אסם

לה פרוטה בננה תמר פקאן 
 גרם65*86

 גרם21*86לה פרוטה תות  אסם 7290107879668

 גרם21*86לה פרוטה מנגו  אסם 7290107879699

7290107879798 
 אסם

במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 
 גרם05*01 81

 גרם 411סלסה עגבניות חריפה  אחלה 7290107930178

 ג21אנרג'י פריכיות ת.לבן  נצרת -ממתקים  7290107931465

 גרם 411סלטה משוויה  אחלה 7290107931830

 יטבתה 7290107932080
 -מועשר 8%חלב בבקבוק 

 מהדרין

 יטבתה 7290107932127
 -מועשר 8%חלב בבקבוק 

 מהדרין

 יטבתה 7290107932134
 -מועשר 0%חלב בבקבוק 

 מהדרין

 ג בדצ011אקסטרה חלב  ממתקים 7290107932226

 ממתקים 7290107932233
גר 011אקסטרא צימוקים ואגוזים 

 בדצ

 נצרת -ממתקים  7290107932240
אקסטרא קרם וניל ועוגיות שוקו 

 ג בדצ011

 נצרת -ממתקים  7290107932271
אקסטרא קרם יוגורט תות ועוגיות 

 וניל בדצ

 ג'82מאסט לימונענע מגדים  נצרת -ממתקים  7290107932875

 ג'82מאסט באבל מינט מגדים  נצרת -ממתקים  7290107932899

 בפלות דקיקות טראפלס בדצ נצרת -ממתקים  7290107933001

 אחלה 7290107933155
גר' ירקות  811לקט  סלנובה 

 שטראוס

 יטבתה 7290107933315
 -8%חלב בבקבוק דל לקטוז 

 מהדרין

 משקה חלב עם דגנים ובננה יטבתה 7290107933643

 משקה חלב עם דגנים ותות יטבתה 7290107933650

 0.5%אקטיביה  2מארז   מחלבה 7290107934473

 אקטיביה לבן שמינייה חלב מלא מחלבה 7290107934480

 בפלות דקיקות וניל צרפתי בדצ נצרת -ממתקים  7290107936019

 דנונה יווני לבן מחלבה 7290107936309



 דנכול בטעם מעודן 2מארז  מחלבה 7290107936460

 שומן 1%גרם  851חומוס אחלה  אחלה 7290107937337

 בודד 0.8%משקה אקטיביה תות  מחלבה 7290107937542

 גר 611רביולי גבינה  אחלה 7290107938327

 V1תות דיסני  2אקטימל  מחלבה 7290107938396

 V2שוקולד  דיסני  4דני שלוק  מחלבה 7290107938495

 גרם 511חציל על האש  אחלה 7290107938884

 גרם 511חצילים קלויים וטחינה  אחלה 7290107938891

 אחלה 7290107939027
גר' ירקות  851גזר דק דק 

 שטראוס

 דנונה פרו טריפל זירו אננס מחלבה 7290107939942

 דנונה פרו טריפל זירו תות מחלבה 7290107939959

 1%דנונה פרו לבן  מחלבה 7290107939966

 יטבתה 7290107940252
שוקו ללא תוספת  -השוקו שלי

 סוכר

 גרם 811סלט מנגולד  אחלה 7290107940337

 1%גרם  811אקטיביה  מחלבה 7290107940450

 0.5%גרם  811אקטיביה  מחלבה 7290107940467

 ג' חלב מלא 811אקטיביה לבן  מחלבה 7290107940474

 נצרת -ממתקים  7290107940795
ספלנדיד טריטס צימוקים מריר 

 8106חדש 

 נצרת -ממתקים  7290107940801
ספלנדיד טריטס שקדים חלב 

 8106חדש 

 נצרת -ממתקים  7290107940818
ספלנדיד ט אגוזי לוז מריר חדש 

8106 

 רולדה ממולדה  נצרת -ממתקים  7290107942195

 ספלנדיד שוקולד חלב מחלבה 7290107942232

 ספלנדיד שוקולד לבן מחלבה 7290107942249

 ספלנדיד מוס שוקולד חלב מחלבה 7290107942263

 מילקי שוקולד עשיר מחלבה 7290107942324

 גרם851ממרח פסק זמן מגדים   נצרת -ממתקים  7290107942447

 גרם 211ממרח פסק זמן מגדים   נצרת -ממתקים  7290107942454

 גרם בד"צ 11וופל טורטית  נצרת -ממתקים  7290107943048

 סלט גזר מרוקאי אחלה 7290107943123

 סלט ארטישוק וגזר אחלה 7290107943130

 יטבתה 7290107943185
מל  511 1%שמנת לבישול 

 מהדרין

 יטבתה 7290107943192
 82%שמנת חמוצה מהערבה 

 שומן

 חצי ליטר 82%שמנת  יטבתה 7290107943222

 נצרת -ממתקים  7290107943550
עוגיות שוקוציפס שחור לבן ת. 

 לבן

 ג ללג בדצ 811אפיפית  נצרת -ממתקים  7290107944243

 מהדרין -0%ליטר חלב  8כד  יטבתה 7290107944410

 5%סימפוניה שום שמיר  מחלבה 7290107944472

 אחלה 7290107944601
חומוס אבי בתוספת פלפלים 

 גרם 411חריפים 

 גר בדצ810שקית מיני טורטית  נצרת -ממתקים  7290107944717



 אחלה 7290107945240
גר' ירקות  851קולרבי דק דק 

 שטראוס

 יטבתה 7290107945295
 051בקבוקוני שוקו שלי  6מארז 

 מל

 מ"ל 851השוקו שלי  יטבתה 7290107945301

 גרם בדצ 22.5בפלות טראפלס   נצרת -ממתקים  7290107945332

 מחלבה 7290107945424
בתוספת  % 8.1דנונה פרו 

 גרנולה

 נצרת -ממתקים  7290107946193
שוקולד חלב  11מאגדת פרה עד 

 עם עוגיות

 נצרת -ממתקים  7290107946209
שוקולד מריר עם  11פרה עד 

 פצפוצי אורז

 נצרת -ממתקים  7290107946216
שוקולד חלב עם  11פרה עד 

 פצפוצי אורז

 קינוח גבינה עם תות מחלבה 7290107946476

 דנונה דיאט טריפל זירו אננס מחלבה 7290107946698

 דנונה דיאט טריפל זירו פירות יער מחלבה 7290107946704

 אקטיביה תות חלב מלא מחלבה 7290107946810

 אקטיביה תפוח קינמון חלב מלא מחלבה 7290107946841

 מיני עדשים לאפייה וקשוט נצרת -ממתקים  7290107947763

 גרם 66צנצנת בזוקה נוסטלגיה  נצרת -ממתקים  7290107948098

 V1תות דיסני  4דנונה שלוק  מחלבה 7290107950053

 דנונה פרו טריפל זירו אפרסק מחלבה 7290107950060

 דנונה פרו קפה מחלבה 7290107950114

 דנונה יווני תות מחלבה 7290107950145

 מעדן שטראוס דיאט וניל מחלבה 7290107950183

 מעדן שטראוס דיאט מריר מחלבה 7290107950190

 מעדן שטראוס דיאט שוקולד מחלבה 7290107950206

 מילקי מוס שוקולד מחלבה 7290107950251

 מילקי קצפת קפוצ'ינו מחלבה 7290107950275

 מילקי טופ מגולגלת מריר מחלבה 7290107950336

 8%סקי פירות יער  מחלבה 7290107950459

 קג מגזר חרדי 0סקי  מחלבה 7290107950473

 קג מוסדי 0סקי  מחלבה 7290107950473

 85%סימפוניה שמנת זיתים  מחלבה 7290107950497

 85%סימפוניה שמנת  מחלבה 7290107950503

 1%סימפוניה קרם שמנת  מחלבה 7290107950527

 גרם 611אבי חלק  אחלה 7290107950909

 אחלה 7290107950916
 411חומוס עם פלפל אדום קלוי 

 גרם

 גרם 411חומוס עם עמבה  אחלה 7290107950923

 אחלה 7290107950947
חומוס אבי בתוספת טחינה לבנה 

 גרם 411

 אחלה 7290107950954
חומוס אבי בתוספת שום לימון 

 גרם 411

 יטבתה 7290107951067
 8%משקה חלב וניל בבקבוק 

 מהדרין



 גר בדצ811בפלות שוקולד  נצרת -ממתקים  7290107951104

 גר בדצ811בפלות לימון  נצרת -ממתקים  7290107951111

 גר בדצ811בפלות וניל  נצרת -ממתקים  7290107951128

 851משקה יטבתה פרו וניל  יטבתה 7290107951395

 851משקה יטבתה פרו קפה  יטבתה 7290107951401

 בלונדי שקדים ממתקים 7290107951548

 בלונדי קרמל ומלח ממתקים 7290107951623

 בלונדי שבבי קוקוס קלוי ממתקים 7290107951630

 גרם 12פרה קראנצ קוקי  נצרת -ממתקים  7290107951678

 66צנצנת באבלמינט מגדים  נצרת -ממתקים  7290107951685

 גרם 081טוויסט נשנושים  נצרת -ממתקים  7290107953788

 בראוניז פ"ז עם קרם בדצ נצרת -ממתקים  7290107954457

 ליטר 0 0%חלב עמיד דל שומן  יטבתה 7290107954471

 ליטר 0 8%חלב עמיד  יטבתה 7290107954488

 מל 511 0%חלב עמיד דל שומן  יטבתה 7290107954495

 מל 511 8%חלב עמיד  יטבתה 7290107954501

 851משקה יטבתה פרו קפה  יטבתה 7290107954976

 שוק פרה מריר ללס בדצ ללג ממתקים 7290107955782

 גרם 211דנונה פרו לבן  מחלבה 7290107956529

 06שרינק מיני מילקי  מחלבה 7290107956710

 עוגיות שוקולד ציפס ת. לבן נצרת -ממתקים  7290107956826

 עוגיות שוקוציפס ת. חלב נצרת -ממתקים  7290107956833

 מיני דני 06שרינק  מחלבה 7290107956956

 דנונה תות 08שרינק  מחלבה 7290107956963

 דנונה וניל 08שרינק  מחלבה 7290107956970

 אחלה 7290107957335
חומוס עשיר בטחינה עם תבלין 

 הבית ושמ"ז

 אחלה 7290107957595
גר ירקות  811טבעות כרישה 

 שטראוס

 ספלנדיד בלונדי מחלבה 7290107957717

 גרם לבן 211דנונה  מחלבה 7290107957731

 דניאלה אפרסק  מחלבה 7290107957779

 גמדים תות בננה ללא סוכר מחלבה 7290107957885

 דנונה פרו משקה תות מחלבה 7290107957953

 דנונה פרו משקה פירות יער מחלבה 7290107957977

 מחלבה 7290107957984
מארז דנונה דיאט טריפל זירו תות 

 אפרסק

 מחלבה 7290107958035
דנונה מתיקות מעודנת  2מארז 

 ללא סוכר וממת

 אקטיביה בר ריבה תות מחלבה 7290107958066

 אקטיביה בר חצוי פירות יער מחלבה 7290107958073

 אקטיביה חלב מלא פירות יער מחלבה 7290107958080

 אקטיביה חלב מלא אפרסק מחלבה 7290107958103

 עוגת שוקולד פרה לבן בדצ נצרת -ממתקים  7290107958448

 אחלה 7290107958639
 411מטבוחה מרוקאית חריפה 

 גרם

 גרם 411חציל רומני  אחלה 7290107958646



 גרם 411שומן  1%חומוס  אחלה 7290107958653

 אחלה 7290107958660
 411שומן  1%חומוס עם חריף 

 גרם

 גרם 411סלט תפוחי אדמה  אחלה 7290107958714

 ליטר 8סנו ריצפז פרש הום  סנו 7290108351613

 קג2.8ביסלי שיפר מעורב  אסם 7290109350332

7290109350363 
 אסם

טבעול קצצ.קינואה 
 ג561*6וברקלי.גרע.חמניה 

7290109350738 
 אסם

דקות  5אסם קמח שמרים לבצק ב
 גרם651*01

7290109350851 
 אסם

מטרנה דייסת גם וגם וניל 
 גרם811*08פרו

 גרם411*6צבר חומוסטחינה  אסם 7290109351025

 גרם21*86פרוטה אננס תפוז לה  אסם 7290109351209

7290109351315 
 אסם

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 
 גרם21*81

7290109351315 
 אסם

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 
 גרם21*5 6סרט 

7290109351520 
 אסם

קריספי עגבניות בזיליקום 
 גרם051*2

7290109351605 
 אסם

פלאפל מרכיבים ביתיים טבעול 
 גרם511*6בלבד 

7290109351643 
 אסם

צבר חומוסיבוב ברוטב שום 
 גרם411*6

 קג0*6אסם שקדי מרק  אסם 7290109351742

 קג0*5אסם קוסקוס אמיתי  אסם 7290109351766

7290109351780 
 אסם

אסם פתיתים אפויים אורז 
 קג0.8*6

7290109351803 
 אסם

אסם פתיתים אפויים קוסקוס 
 קג0.8*6

7290109351971 
 אסם

פיטנס בר פריכיות שוקולד חלב 
 גרם24*08

7290109352510 
 אסם

אסם זוג מרק נמס תירס בדצ 
 גרם42*08

7290109352626 
 אסם

צבר חומוסטחינה עם קונפי שום 
 גרם411*6

7290109352916 
 אסם

פיטנס בר פריכיות שוקולד לבן 
 גרם24*08

 גרם25*08אסם גלי בטעם לימון  אסם 7290109353081

7290109353371 
 אסם

 6נסטלה מאגדת לייט וניל עוגיות
 גרם58*6

7290109353395 
 אסם

אסם קמח שמרים ללא גלוטן 
 גרם851*08

7290109354019 
 אסם

קוסקוס עם עדשים מנה חמה 
 גרם22*08

7290109354057 
 אסם

 2לה פרוטה מאגדת אננס תפוז 
 גרם21*5

 גרם811*08לחמית ללא גלוטן  אסם 7290109354101



7290109354194 
 אסם

גויה מסקפנה.סירופ תות 
 ג11*82עוג.שקלד.לבן

 גרם021*6סלטי צבר אריסה  אסם 7290109354330

 גרם021*6סלטי צבר סחוג ירוק  אסם 7290109354385

 גרם021*6סלטי צבר סחוג אדום  אסם 7290109354422

7290109354460 
 אסם

נסטלה שעת סיפור שרבט תות 
 גרם65*42

7290109354521 
 אסם

נסטל.שלג.פליי מסטיק חלבי 
 ג21*81ושרבט תות

7290109354651 
 אסם

צבר קרם פלפלים סלטי 
 גרם841*6

7290109354675 
 אסם

סלטי צבר קרם חצילים 
 גרם841*6

7290109354699 
 אסם

סלטי צבר חומוס יום העצמאות 
 גרם611*6

7290109354712 
 אסם

סלטי צבר מאזטים קרם בצל 
 גרם841*6

 גרם021*6סלטי צבר חזרת  אסם 7290109354804

7290109354903 
 אסם

סלטי צבר פלפל חלפניו חריף 
 גרם021*6

7290109354972 
 אסם

אסם פתי בר ללא גלוטן קלאסי 
 גרם811*08

7290109354996 
 אסם

אסם פתי בר ללא גלוטן שוקו 
 גרם811*08

7290109355016 
 אסם

לה פרוטה ליצי פסיפלורה 
 גרם65*86

7290109355184 
 אסם

לה פרוטה משפחתית תות פירות 
 ג441*6אדומים 

7290109355207 
 אסם

לה פרוטה משפחתית 
 ג441*6אנס.פסיפלורה מנגו

7290109355320 
 אסם

לה קרמריה פיסטוק וניל חלבי 
 ל0.4*6בדצ 

7290109355467 
 אסם

הבית עוגת דבש עם אגוזים 
 גרם851*2דבש 01%

7290109355504 
 אסם

נסטלה קראנץ ונל.ליבת 
 ג011*82נגט.שקלד.לבן

 גרם611*6ערגליות תות  אסם 7290109357263

 גרם611*6ערגליות שוקו  אסם 7290109357287

7290109357300 
 אסם

סלטי צבר חציל במיונז 
 גרם041*6

 גרם041*6צבר מטבוחה סלטי  אסם 7290109357409

 ליטר8*6ויטמינצ'יק אננס  אסם 7290109358116

7290109358130 
 אסם

לה פרוטה מאגדת 
 ג61*5 2יגרט.אנס.פסיפ.מנגו

7290109358284 
 אסם

טבעול שניצל תירס עם חלבון 
 גרם664*6

7290109358604 
 אסם

אסם קוסקוס פלוס סיבים 
 גרם881*08



7290109358666 
 אסם

אסם פתיתים קוסקוס פלוס סיבים 
 ג411*08

7290109358734 
 אסם

אסם קטשופ מופחת סוכר 
 גרם201*1

7290109358758 
 אסם

אסם חטיפי קרקר דגנים חומוס 
 גרם051*2

 8102גרם 451*06קראנץ' רולס  אסם 7290109358765

 פריגת 7290110110000
 0.5בק' עגול  Lightלימון נענע 

 קרטון 08

 ליטר 0.5פאנטה תות  קוקה קולה 7290110110017

 מ"ל מבצע 881סליק פאנטה תות  קוקה קולה 7290110110024

 מארז שלישייה-Light 0.5פריגת  פריגת 7290110110086

 קוקה קולה 7290110110154
FUZE tea  0.5אפרסק רימון 

 ליטר

 פריגת 7290110110413
 08ליטר  0.5צלול ענבים בק' פט 

 קרטון

 פריגת 7290110110420
 08 0.5צלול תפוחים בק' פט 

 קרטון

 פריגת 7290110110437
 08 0.5צלול אפרסק בק' פט 

 קרטון

 קרטון 08 0.5צלול אננס בק' פט  פריגת 7290110110444

 LIMEליטר  0.5ספרייט   קוקה קולה 7290110110611

 ליטר 0.5שישיות  LIMEספרייט  קוקה קולה 7290110110628

 קוקה קולה 7290110110659
מ"ל  LIME 330סליק ספרייט 

 מבצע

 קוקה קולה 7290110110703
פח מבצע  Lime 6ספרייט 

FRIDGE PACK 

 גרם 811שומן,  82%פתיתי עמק  תנובה 7290110320850

 שומן 5%גרם  011קוטג' בקטנה  תנובה 7290110321277

 שומן 1%גרם  011קוטג' בקטנה  תנובה 7290110321284

 תנובה 7290110322540
 %5גרם  851קוטג תנובה גביע 

 מהדורת שופרסל -ו.מהדרין 

 תנובה 7290110322564
גרם  851 5%גבינה לבנה 

 מהדורת שופרסל -מהדרין 

 תנובה 7290110322571
גרם  851 1%גבינה לבנה 

 מהדורת שופרסל -מהדרין 

 תנובה 7290110322588
ל 0חלב תנובה טרי קרט+פקק 

 מהדורת שופרסל - %8

 אקטימל אפרסק שמיניה מחלבה 7290110560195

 שום 1%סימפוניה קרם שמנת  מחלבה 7290110560706

 מחלבה 7290110560751
 1%סימפוניה קרם שמנת 

 פלפלים

 מילקי בטעם טורטית מחלבה 7290110560829

 מילקי בטעם פסק זמן מחלבה 7290110560836

 מילקי מוס תותים מחלבה 7290110561024

 מילקי בטעם קפה קרמל מחלבה 7290110561116

 ספלנדיד שוקולד עשיר מחלבה 7290110561178

 דניאלה וניל עם שכבת תות מחלבה 7290110561406



 דניאלה וניל עם שכבת אננס מחלבה 7290110561413

 פרו טריפל זירו וניל מחלבה 7290110561543

 דנונה דיאט טריפל זירו תות מחלבה 7290110561581

 דנונה דיאט טריפל זירו אפרסק מחלבה 7290110561598

 מחלבה 7290110561604
שמיניית גמדים תות בננה 

 מעורבב

 גרם 068בונ פינוקי ספלנדיד  נצרת -ממתקים  7290110562403

 8%חלב דל לקטוז  יטבתה 7290110563455

 חלב מועשר בחלבון - PROחלב  יטבתה 7290110563486

 יטבתה 7290110563493
רוטב שמנת חריף עם פלפלים 

1% 

 מאגדת פסק זמן ללס נצרת -ממתקים  7290110563905

 אחלה 7290110564322
חומוס הסדרה המובחרת עשיר 

 טחינה 81%-ב

 אחלה 7290110564339
חומוס הסדרה המובחרת עשיר 

 טחינה 81%-ב

 אחלה 7290110564360
חומוס הסדרה המובחרת עשיר 

 טחינה 41%-ב

 אחלה 7290110564391
 81%חומוס הסדרה המובחרת 

 בתוספת טחינה 

 אחלה 7290110564407
 81%חומוס הסדרה המובחרת 

 בתוספת תטבילה

 אחלה 7290110564414
 81%חומוס הסדרה המובחרת 

 גרם 611טחינה 

 08.5%רוטב שמנת עם תרד  יטבתה 7290110564698

 משקה יטבתה פרו שוקו יטבתה 7290110564841

 לימבו פטל קו חלבי מחלבה 7290110565435

 יטבתה 7290110565497
 851יטבתה פרו קפה ללא סוכר 

 מל

 גרם חלבון 81דנונה פרו  מחלבה 7290110565527

 אחלה 7290110567385
חומוס משאוושה גרוס גס עם 

 גר' 411שיפקה 

7290111560101 
 אסם

אסם חטיפי קרקר דגנים עשבי 
 גרם051*2תיבול 

7290111560125 
 אסם

אסם חטיפי קרקר דגנים בצל 
 גרם051*2

7290111560132 
 אסם

אסם קרקר פסטו ועגבניות 
 גרם051*08מיובשות

7290111560156 
 אסם

אסם קרקר עדשים ודגנים מלאים 
 גרם051*08

7290111560514 
 אסם

 2%סלטי צבר חציל בטחינה 
 גרם851*6

7290111560538 
 אסם

חיטה  81%אסם קמח שמרים עם 
 קג0*01מלאה

7290111560583 
 אסם

חיטה  81%אסם קמח תופח עם 
 קג0*01מלאה 

7290111560606 
 אסם

מנה חמה קוסקוס עגבניות פיקנטי 
 גרם22*08



7290111560736 
 אסם

 6אסם קרקר זהב מאח.קדמ 
 גרם051*8

 גרם41*81ביסלי מאנץ אמריקאי  אסם 7290111560811

 גרם511*08אסם פתי בר פלוס  אסם 7290111562716

 גרם811*6ערגליות מייפל  אסם 7290111562747

7290111562990 
 אסם

אסם זוג מרק נמס עדשים בדצ 
 ג84*04

7290111563010 
 אסם

מרק נמס עגבניות אסם זוג 
 ג51*08פיקנטי בדצ

7290111563072 
 אסם

אסם זוגות מרק עוף אטריות 
 ג46*01וקרוטונים

7290111563140 
 אסם

סלטי צבר חומוס סמיר הגדול 
 גרם611*6מוגדל 

7290111563393 
 אסם

סלטי צבר חומוס סמיר הגדול 
 גרם411*6חריף 

7290111563416 
 אסם

סלטי צבר טחינה פיקנטית מלך 
 ג411*6החומוס 

7290111563515 
 אסם

אסם זוג מרק נמס ירקות כתומים 
 גרם44*04

7290111563546 
 אסם

אסם אבקת מרק עדשים רכיבים 
 גרם881*6טבעיים

7290111563560 
 אסם

אסם א.מרק קטניות פיקנטי 
 גרם881*6ר.טבעי 

7290111563683 
 אסם

 8בית השיטה מלפ.מלח פרוסות.א
 גרם881*08

7290111563713 
 אסם

טבעול שניצל מן הצומח עם 
 ג664*6חלבון

 גרם28*08אסם פודינג לימון  אסם 7290111563898

 גרם41*86אפרופו שוקולד מצונן  אסם 7290111563928

7290111564192 
 אסם

פרוטה משפחתית מנגו לה 
 גרם421*6

7290111564215 
 אסם

לה פרוטה משפחתית 
 גרם411*6קקס.אנס+חתכ.אנס

7290111564277 
 אסם

דגנים דקות  8פיטנס פריכיות 
 גרם081*08

7290111564314 
 אסם

 2%סלטי צבר כרוב אדום 
 גרם851*6

7290111564338 
 אסם

 2%צבר חציל על האש סלטי 
 גרם851*6

 גרם851*6 2%סלטי צבר חומוס  אסם 7290111564352

7290111564543 
 אסם

גרם 21*86לה פרוטה רימון תפוח 
8102 

7290111564642 
 אסם

טבעול המבורגר מן הצומח 
 גרם681*6

7290111564666 
 אסם

טבעול כדורי בשר מן הצומח 
 גרם511*6

7290111564727 
 אסם

אסם קרמוגית במילוי קרם 
 ג חדש811*08אגוזים



 גרם811*6ערגליות פטל  אסם 7290111564741

 גרם21*81אח של ביסלי מעושן  אסם 7290111564819

7290111564932 
 אסם

אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 
 גרם21*81

 גרם811*02במבה מיקס ביסלי  אסם 7290111564956

7290111564987 
 אסם

דל  88%אסם טעם עוף ר.ט. 
 גרם811*6נתרן 

7290111565007 
 אסם

דל  88%אסם עוף אמיתי ר.ט. 
 גרם811*6נתרן 

7290111565052 
 אסם

 2לה פרוטה מאגדת יוגורט תות 
 גרם61*5

7290111565120 
 אסם

לוז ליבה ומטבע אקסטרים 
 ג005*02שוקולד חלב

7290111565144 
 אסם

אקסטרים ונל.פליק שקדים ומטבע 
 ג005*02לבן

 גרם061*08לחמית פולי קקאו  אסם 7290111565311

 גרם021*08לחמית זיתים  אסם 7290111565335

 גרם251*1אסם קטשופ טוסט  אסם 7290111565373

 גרם021*08לחמית עשבי תיבול  אסם 7290111565465

7290111565588 
 אסם

טבעול שניצל תירס עדה חרדית 
 קג0.25*5

7290111565601 
 אסם

טבעול נקנ.מן הצומח עדה חרדית 
 קג0.25*5

 גרם051*41במבה נוגט  אסם 7290111565656

 גרם21*41לבבות במבה  אסם 7290111565847

7290111566066 
 אסם

במבה ביסלי בצל מיקס 
 גרם21*86

 גרם85*2 05במבה לבבות מארז  אסם 7290111566080

7290111566103 
 אסם

טבעול פלאפל מרכיבים ביתיים 
 גרם511*6בלבד 

 גרם664*6טבעול שניצל ברוקולי  אסם 7290111566226

7290111566240 
 אסם

טבעול שניצל דק בטעם צילי חריף 
 גרם564*2

 גרם652*6טבעול חטיפי תירס  אסם 7290111566271

7290111566295 
 אסם

טבעול שווארמה צמחונית 
 גרם511*6

7290111566318 
 אסם

טבעול שניצל דק מן הצומח 
 גרם564*2

7290111566332 
 אסם

נקניקיות וינר צמחוניות טבעול 
 גרם621*6

 גרם28*82רולר לבן בדצ  אסם 7290111566356

 גרם511*6טבעול טחון צמחוני  אסם 7290111566417

7290111566547 
 אסם

טבעול חזה בגריל צמחוני 
 גרם561*6

7290111566561 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל ברוקולי 
 ג561*6

7290111566585 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל צמחוני 
 גרם651*6



7290111566646 
 אסם

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 
 גרם81*1 6מאח.

7290111566691 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל תרד 
 גרם561*6

7290111566714 
 אסם

 11טבעול המבורגר צמחוני 
 ג611*6קלוריות 

7290111566738 
 אסם

טבעול מיני המבורגר פטריות 
 גרם525*6

7290111566752 
 אסם

קלוריות  11טבעול שניצל תירס 
 גרם618*6

7290111567018 
 אסם

אסם פירורית זהב כוסמין 
 גרם811*08

 גרם061*08לחמית צימוקים  אסם 7290111567063

7290111567117 
 אסם

יותר  51%פתיתים פלוס אסם 
 גרם411*08חלבון 

7290111567179 
 אסם

 6נסטלה מאגדת שעת סיפור 
 גרם65*5

7290111567537 

 אסם

נסטלה 
 2מאגד.קרח.דבדבן.אנס.מ.מיחדת

 ג21*01

7290111568824 
 אסם

אסם קטשופ נוסטלגיה שופרסל 
 גרם251*1

7290111568848 
 אסם

שקדי מרק נוסטלגיה אסם 
 גרם411*08שופרסל 

7290111568862 
 אסם

אסם פודינג וניל במהדורה 
 ג21*08נוסטלגית 

7290111568909 
 אסם

אסם פתיתים אורז נוסטלגיה 
 גרם511*08

7290111569005 
 אסם

 08ביסלי גריל מארז נוסטלגיה 
 גרם811*8

7290111569159 
 אסם

 2קלאסי מארז נוסטלגיה במבה 
 גרם51*6

7290111569197 
 אסם

אסם פתי בר נוסטלגיה 
 גרם511*08

7290111569210 
 אסם

ערגליות תות שדה נוסטלגיה 
 גרם811*6

7290111569234 
 אסם

ערגליות שוקולד נוסטלגיה 
 גרם811*6

7290111569258 
 אסם

חומוס אבו מרוואן נוסטלגיה צבר 
 גרם411*6

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000021
פריכיות אורז מלא ותירס פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000038
פריכיות אורז ושיבולת שועל פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000045
פריכיות אורז מלא וכוסמת פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000052
 011פריכיות חמישה דגנים פרח )

 גרם(



 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000120
פריכיות מיני דגנים מלאים פרח 

 גרם( 41)

 גרם( 41פריכיות ברביקיו פרח ) פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000137

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000304
פריכיות בטעם תפוח וקינמון פרח 

 גרם( 41)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000311
 41פריכיות זעתר ושמן זית פרח )

 גרם(

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000373
 פריכיות דקות מאורז מלא פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000380
פריכיות אורז דקות עם תירס פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000397
פריכיות דקות אורז וקצח פרח 

 גרם( 011)

 פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000403
פריכיות דקות אורז מלא וכוסמת 

 גרם( 011פרח )

 גרם( 081פריכיות כוסמת פרח ) פרח תעשיות מזון בע"מ 7296058000526

 ק"ג 0סוכר שופרסל  שופרסל 7296073006176

 חרוזי זיתים ירוק.שופר561 שופרסל 7296073006374

 ג561מנזנילו בינונ.שופרסל שופרסל 7296073006381

 גר 561מנזנילו גדול ירוק  שופרסל 7296073006398

 ג561שופר. 2-1מלפפון במלח שופרסל 7296073006404

 ג561שופרסל01-08מלפ.במלח  שופרסל 7296073006411

 ג561שופרסל08-02מלפ.במלח  שופרסל 7296073006428

 ג561שופרסל02-85מלפ.במלח  שופרסל 7296073006435

 קג0.85חרוזי זיתים שופרסל שופרסל 7296073013082

 ק"ג0קמח לבן    שופרסל 7296073021568

 ק"ג0קמח תופס  שופרסל 7296073021575

 ק"ג0סולת חיטה  שופרסל 7296073021582

 גר561טבעות זיתים ירוקים  שופרסל 7296073049654

 שופרסל 7296073066323
 851וניל עם פיסטוקים חלווה 

 גרם שופרסל

 גרם שופרסל 411חלווה מעודנת  שופרסל 7296073066330

 שופרסל 7296073066347
גרם  851חלווה מסולסלת 

 שופרסל

 שופרסל 7296073066354
גרם  851חטיפי חלווה וניל 

 שופרסל

 גרם511גדול שופרסלפתי בר  שופרסל 7296073074434

 פתי בר שוקו גדול שופר511 שופרסל 7296073074441

 ל 0שופרסל  5%חומץ טבעי  שופרסל 7296073074533

 מטליות מותג 1שופרסל:  שופרסל 7296073078883

 מטליות מותג 05שופרסל:  שופרסל 7296073078890

 שופרסל 7296073078975
גרם  011פריכיות אורז מלא 

 שופרסל

 שופרסל 7296073078982
 -גרם  011פריכיות אורז מלא 

 חמישה דגנים שופרסל

 שופרסל 7296073078999
פריכיות אורז מלא ושיבולת שועל 

 גרם שופרסל 011



 שופרסל 7296073079019
פריכיות דקות אורז מלא וקצח 

 גרם שופרסל 011

 ג521שעועית אפויה שופרסל  שופרסל 7296073080497

 גרם551אפונה גדולה שופרסל שופרסל 7296073080503

 גרם 561חומוס שלם שופרסל  שופרסל 7296073080510

 גר 841תירס ואקום שופרסל  שופרסל 7296073080527

 גרם 551מתוק שופרסל תירס  שופרסל 7296073080534

 גר 551אפונה וגזר שופרסל  שופרסל 7296073080541

 גרם 551תירס לייט שופרסל  שופרסל 7296073080558

 שופרסל 7296073081241
גרם  411בייגלה שמיניות מלוחות 

 שופרסל

 ג541פלפל חריף שיפקה שופר שופרסל 7296073093169

 ג511שעווה טבעית שופר.פח  שופרסל 7296073094197

 גר511שעווה טבעית למיקרו  שופרסל 7296073094203

 שופרסל 7296073094463
גרם  411חלווה שיש וניל ושוקו 

 שופרסל

 גרם שופרסל 411חלווה וניל  שופרסל 7296073094746

 שופרסל 7296073094753
גרם  511חלווה וניל בלוק 

 שופרסל

 מל051מסיר לק כחול שופרסל שופרסל 7296073095552

 מל051מסיר לק ורוד שופרסל שופרסל 7296073095569

 מל051מסיר לק סגול שופרסל שופרסל 7296073095576

 מ"ל 011אצטון שופרסל  שופרסל 7296073095583

 אפונה מוקפאת שופרסל 211 שופרסל 7296073098256

 שופרסל 7296073098256
גרם  211אפונה ירוקה קפואה 

 שופרסל

 גזר גמדי מוקפא שופרסל211 שופרסל 7296073098263

 גרם שופרסל 211גזר גמדי קפוא  שופרסל 7296073098263

 אפונה וגזר מוקפא שופרסל שופרסל 7296073098270

 שופרסל 7296073098270
גרם  211אפונה וגזר קפואים 

 שופרסל

 לקט בורגונדי שופרסל 211 שופרסל 7296073098287

 שופרסל 7296073098287
גרם  211לקט בורגונדי קפוא 

 שופרסל

 ברוקולי מוקפא שופרסל 211 שופרסל 7296073098294

 גרם שופרסל 211ברוקולי קפוא  שופרסל 7296073098294

 מטליות רצפה 6שופרסל  שופרסל 7296073106241

 סחבות לרצפה 8שופרסל:  שופרסל 7296073106258

 ג 211גרעיני תירס שופרסל  שופרסל 7296073107989

 שופרסל 7296073107989
גרם  211גרעיני תירס קפואים 

 שופרסל

 גרם 211פול ירוק שופרסל  שופרסל 7296073107996

 גרם שופרסל 211פול ירוק קפוא  שופרסל 7296073107996

 שעועית ירוקה חתוכה שופרס שופרסל 7296073108023

 שופרסל 7296073108023
שעועית ירוקה חתוכה קפואה 

 גרם שופרסל 211

 שעועית ירוקה שלמה שופרסל שופרסל 7296073108047



 שופרסל 7296073108047
גרם  211שעועית ירוקה קפואה 

 שופרסל

 קג 0קלחי תירס שופרסל  שופרסל 7296073108061

 ק"ג שופרסל 0קלחוני תירס  שופרסל 7296073108061

 שעועית צהובה חתוכה שופרס שופרסל 7296073108085

 שופרסל 7296073108085
שעועית צהובה חתוכה קפואה 

 גרם שופרסל 211

 שופרסל 7296073108108
 211לקט ירקות מעורבים קפואים 

 גרם שופרסל

 גרם 211לקט סיני שופרסל  שופרסל 7296073108122

 גרם שופרסל 211לקט סיני קפוא  שופרסל 7296073108122

 תחתיות ארטישוק שופרסל411 שופרסל 7296073108146

 ק"ג0קמח מלא   שופרסל 7296073108443

 ג811עוג.ממולאות שוק.שופר שופרסל 7296073109457

 שופרסל 7296073109457
עוגיות ממולאות בטעם שוקולד 

 גרם שופרסל 811

 ג811תות שופרעוג.ממולאות  שופרסל 7296073109464

 שופרסל 7296073109464
 811עוגיות ממולאות בטעם תות 

 גרם שופרסל

 שוק.צ'יפס מריר שופרסל811 שופרסל 7296073117094

 גר 561טבעות זיתים מושחר  שופרסל 7296073117865

 חרוזי זיתים מושחר שופ561 שופרסל 7296073117872

 שופרסל 7296073121589
 881בייגלה אצבעות שומשום 

 גרם שופרסל

 מ"ל 51תמצית רום שופרסל  שופרסל 7296073123712

 מ"ל 51תמצית וניל שופרסל  שופרסל 7296073123729

 שום קפוא מגשית שופרסל 21 שופרסל 7296073124160

 כתוש צנצנת שופרסלשום 811 שופרסל 7296073124177

 גר541 2-1מלפפונים בחומץ  שופרסל 7296073125303

+20% שופרסל 7296073125310 2-1מלפפונ.בחומץ  ג560 

 ג541 01-08מלפפונים בחומץ שופרסל 7296073125327

 ג541 08-02מלפפונים בחומץ שופרסל 7296073125334

 ג541 02-85מלפפונים בחומץ שופרסל 7296073125341

+20% שופרסל 7296073125358 ג561שופר2-1מלפפ.במלח  

 88טואלט יש  שניב 7296073128175

 42טואלט יש  שניב 7296073128182

 08מגבות יש  שניב 7296073128199

 ג111עוג.ממולא תות שופרסל שופרסל 7296073132189

 שופרסל 7296073132189
 111עוגיות ממולאות בטעם תות 

 גרם שופרסל

 עוג.ממולא.שוקו שופרסל111 שופרסל 7296073132196

 שופרסל 7296073132196
עוגיות ממולאות בטעם שוקולד 

 גרם שופרסל 111

 גרם561חרוזי זיתים שופרסל שופרסל 7296073132806

 ממחטות יש חמישיה שניב 7296073134107

 טואלט חתוך יש עשיריה שניב 7296073134121

 011מפיות יש  שניב 7296073134152



 שופרסל 7296073140801
גרם  011חטיף חלווה וניל 

 שופרסל

 קג 0מלח בישול גס שופרסל  שופרסל 7296073151548

 קג 0שולחן דק שופרסל מלח  שופרסל 7296073151555

 ג861רוטב עגבניות לשקשוקה שופרסל 7296073169239

 גרם861רוטב עגבניות לפסטה שופרסל 7296073169246

 גר861רוטב עגבניות עם שום שופרסל 7296073169253

 גר861עגבנ.מרוסקות שופרסל שופרסל 7296073169260

 קג8.5צ'יפס קלאסי שופרסל  שופרסל 7296073170853

 קג0.5צ'יפס קלאסי שופרסל  שופרסל 7296073170860

 צ'יפס אמריקאי שופרסל 1.5 שופרסל 7296073170877

 קג0.5סטייק צ'יפס שופרסל  שופרסל 7296073170884

 קג0.5צ'יפס זיגזג שופרסל  שופרסל 7296073170891

 ק"ג0קמח לאפית לחם  שופרסל 7296073173304

 ק"ג0קמח מועשר   שופרסל 7296073173311

 ק"ג0קמח שיפון מלא  שופרסל 7296073173335

 גרם 811טלק ריחני שופרסל  שופרסל 7296073180876

 שופרסל 7296073190615
 4*2מארז פריכיות אורז מלא 

 גרם שופרסל  864

 ל8ג'ל מסיר כתמים שופרסל שופרסל 7296073191445

 מ"ל 251מסיר כתמים מרסס  שופרסל 7296073191452

 שופרסל 7296073192596
 211לקט ירקות קפואים לחמין 

 גרם שופרסל

 שופרסל 7296073192619
 211לקט ירקות קפואים לקוסקוס 

 גרם שופרסל

 גר211שעועית לבנה שופרסל  שופרסל 7296073192633

 שופרסל 7296073192633
גרם  211שעועית לבנה קפואה 

 שופרסל

 גר211גרגרי חומוס שופרסל  שופרסל 7296073192657

 שופרסל 7296073192657
גרם  211גרגירי חומוס קפואים 

 שופרסל

 שופרסל 7296073195191
טחינה שומשום מלא 511          

 גרין

 שופרסל 7296073195207
טחינה אורגנית גרין           

 גר511

 גרם 011פריכיות אורז אורגניות  שופרסל 7296073195252

 שופרסל 7296073195269
פריכיות אורז +קינואה אורגניות 

 גרם 011

 ק"ג0חיטה מלאה אורגני  קמח  שופרסל 7296073199274

 חצר כנרת 7296073201427
גרם שופרסל מק"ט  851סילאן 

 קטיף 84818612

 חצר כנרת 7296073201434
גרם שופרסל מק"ט  111סילאן 

 קטיף 84818611

 גרם251שניצל תירס שופרסל  שופרסל 7296073204879

 גרם611תירס שופרסל חטיפי  שופרסל 7296073204886

 גרם שופרסל 511מיונז אמיתי  שופרסל 7296073205081

 גר011*4רסק עגבניות גרין  שופרסל 7296073205388

 4*011רסק עגבניות  אורגניות    שופרסל 7296073205388



 גר811*8עגבנ.מרוסקות גרין שופרסל 7296073205395

 8*811עגבניות מרוסקות  שופרסל 7296073205395

 גר 251קטשופ אורגני גרין  שופרסל 7296073205401

 מל 251קשטופ אורגני  שופרסל 7296073205401

 מל 011מסיר לק ללא אצטון  שופרסל 7296073205975

 חצר כנרת 7296073208624
גרם  411סילאן בקבוק לחיץ 

 שופרסל

 שופרסל 7296073209928
גרם  811בייגלה שטוח עם מלח 

 שופרסל

 שופרסל 7296073209935
 811בייגלה שטוח עם שומשום 

 גרם שופרסל

 גרם411מרק פטריות שופרסל  שופרסל 7296073212089

 גרם 411מרק עוף שופרסל  שופרסל 7296073212096

 ג411מרק טעם עוף שופרסל שופרסל 7296073212119

 גרם 411מרק בצל שופרסל  שופרסל 7296073212126

 ל8ג'ל כביסה מרוכז שופרסל שופרסל 7296073213949

 גרם011כורכום טחון בשקית  שופרסל 7296073215820

 גר 41כורכום טחון שופרסל  שופרסל 7296073215844

 גרם011כורכום במיכל גדול  שופרסל 7296073215851

 גרם 411כורכום במיכל ענק  שופרסל 7296073215868

 גרם 011כמון טחון בשקית  שופרסל 7296073215875

 גרם 41כמון טחון במיכל  שופרסל 7296073215882

 ג011כמון טחון במיכל גדול שופרסל 7296073215899

 ג411כמון טחון במיכל ענק שופרסל 7296073215905

 גרם 011קנמון טחון בשקית  שופרסל 7296073215912

 גרם 41קנמון טחון במיכל  שופרסל 7296073215929

 ג21קנמון טחון במיכל גדול שופרסל 7296073215936

 גרם 81אורגנו בשקית  שופרסל 7296073215943

 גרם 011שום גבישי בשקית  שופרסל 7296073215967

 ג081שום גבישי במיכל גדול שופרסל 7296073215974

 גרם11אבקת שום במיכל גדול שופרסל 7296073215981

 גרם 51אבקת שום בשקית  שופרסל 7296073215998

 ג011תבול גריל עוףתערובת  שופרסל 7296073216001

 ג 011תערובת תיבול לזעתר  שופרסל 7296073216018

 ג011תער.תיבול לזעתר מיכל שופרסל 7296073216025

 גרם 051תערובת לגריל עוף  שופרסל 7296073216032

 ג011תערובת תיבול על האש שופרסל 7296073216049

 תערובת תיבול לשווארמה011 שופרסל 7296073216056

 גרם011חוואג' למרק בשקית  שופרסל 7296073216063

 גרם 81פטרוזיליה בשקית  שופרסל 7296073216070

 גרם 81עלי דפנה בשקית  שופרסל 7296073216087

 גרם 011בהרט בשקית  שופרסל 7296073216094

 גרם 85צ'ילי כתוש במיכל  שופרסל 7296073216100

 גרם 011אבקת קרי בשקית  שופרסל 7296073216117

 גרם 81בזיליקום בשקית  שופרסל 7296073216124

 גרם 81טימין במיכל  שופרסל 7296073216131

 ג011פלפל שחור טחון בשקית שופרסל 7296073216148



 ג41פלפל שחור טחון במיכל שופרסל 7296073216155

 ג011פלפל שחור טחון במיכל שופרסל 7296073216162

 ג41פלפל שחור גרוס במיכל שופרסל 7296073216186

 ג11פלפל שחור גרוס במיכל שופרסל 7296073216193

 גרם85פלפל שחור שלם במיכל שופרסל 7296073216209

 גרם41פלפל לבן טחון במיכל שופרסל 7296073216216

 גרם21פפריקה מתוקה בשקית שופרסל 7296073216223

 גרם41פפריקה מתוקה במיכל  שופרסל 7296073216230

 ג011פפריקה מתוקה מיכל  שופרסל 7296073216247

 גרם411פפריקה מתוקה מיכל  שופרסל 7296073216254

 ג21פפריקה מתוקה מרוקאית שופרסל 7296073216261

 ג11פפריקה מרוקאית מתוקה שופרסל 7296073216278

 ג411פפריקה מתוקה מרוקאית שופרסל 7296073216285

 גרם21פפריקה חריפה בשקית שופרסל 7296073216292

 גר 011פפריקה חריפה מיכל  שופרסל 7296073216308

 גרם 011מלח לימון בשקית  שופרסל 7296073216315

 ג021מלח לימון מיכל גדול שופרסל 7296073216322

 ג211מלח לימון מיכל ענק  שופרסל 7296073216339

 ג011תערובת תיבול לקציצות שופרסל 7296073218159

 ג85אנגלי שלם במיכלפלפל  שופרסל 7296073218166

 ג011תערובת תיבול גריל דג שופרסל 7296073218173

 ק"ג שופרסל 0מיונז אמיתי  שופרסל 7296073219088

 ק"ג 2אבקת כביסה שופרסל  שופרסל 7296073219101

 קג 8.5אבקת כביסה שופרסל  שופרסל 7296073219118

 ג21פלפל שחור גרוס שקית שופרסל 7296073219675

 ג15פודינג שוקולד שופרסל שופרסל 7296073219880

 גר 21פודינג וניל שופרסל  שופרסל 7296073219897

 מפיץ שטראוס 7296073220008
שקיות  011שופרסל סוכרלוז 

 )כחול(

 שופרסל 7296073220275
גרם  511ופלים בטעם שוקולד 

 שופרסל

 שופרסל 7296073220282
גרם  511ופלים בטעם לימון 

 שופרסל

 שופרסל 7296073221791
גרם  411ופלים בטעם אגוזים 

 שופרסל

 ק"ג 0קמח שמרים שופרסל  שופרסל 7296073224365

 גרם שופרסל 411טחינה אמיתית  שופרסל 7296073224563

 גרם שופרסל 411חומוס אסלי  שופרסל 7296073224570

 גרם שופרסל 411כרוב במיונז  שופרסל 7296073224587

 גרם שופרסל 411חציל במיונז  שופרסל 7296073224594

 קילו שופרסל 0חומוס  שופרסל 7296073224600

 ביצים חופש אורגניותM 12 שופרסל 7296073224662

 ביצים חופש אורגניL 12 שופרסל 7296073224679

 קפסולות 08ג'ל כביסה  שופרסל 7296073224792

 קפסולות 88ג'ל כביסה  שופרסל 7296073224808

 ליטר0מרכך מרוכז כחול  שופרסל 7296073224815

 ליטר0מרכך מרוכז ורוד  שופרסל 7296073224822



 ליטר0מרכך מרוכז לבן  שופרסל 7296073224839

 ליטר0מרכך מרוכז סגול  שופרסל 7296073224846

 לחמניות שופרסל 7296073225072

 שופרסל 7296073225560
ופלים בטעם שוקולד ללא תוספת 

 גרם שופרסל 811סוכר 

 וופל שוקולד ללא תוספת סוכר שופרסל 7296073225560

 גרם שופרסל 411חציל על האש  שופרסל 7296073225744

 גרם שופרסל 411חציל בטחינה  שופרסל 7296073225751

 שופרסל 7296073225768
גרם  411מטבוחה אמיתית 

 שופרסל

 גרם שופרסל 411רצועות סלק  שופרסל 7296073225775

 שופרסל 8חיתולים  שלב 54 שופרסל 7296073226291

 שופרסל 4חיתולים  שלב 46 שופרסל 7296073226307

 + שופרסל4חיתולים שלב 41 שופרסל 7296073226314

 שופרסל 5חיתולים שלב 86 שופרסל 7296073226321

 שופרסל 6חיתולים שלב 81 שופרסל 7296073226338

 גרם 41אורגנו שופרסל  שופרסל 7296073226543

 שופרסל 7296073226963
גרם  411סלט חומוס עם גרגרים 

 שופרסל

 שופרסל 7296073226970
גרם  411סלט חומוס עם טחינה 

 שופרסל

 שופרסל 7296073226987
גרם  411סלט חומוס עם מסבחה 

 שופרסל

 שופרסל 7296073226994
גרם  411סלט חומוס עם חריף 

 שופרסל

 שופרסל 7296073229650
גרם  611סירופ בטעם שוקולד 

 שופרסל

 שופרסל 7296073229667
גרם  611סירופ בטעם מייפל 

 שופרסל

 ביצים אורגניותM12אומגה+8 שופרסל 7296073229681

 ביצים אורגנL.12אומגה+8 שופרסל 7296073229698

 ליטר 8רצפות כחול מנקה  שופרסל 7296073230021

 ליטר 8מנקה רצפות ורוד  שופרסל 7296073230038

 ליטר 8מנקה רצפות סגול  שופרסל 7296073230045

 ל8מנקה רצפות דוחה חרקים שופרסל 7296073230052

 ליטר 8מנקה רצפות פרקט  שופרסל 7296073230069

 ל8רצפות שיש וקרמיקהמנקה  שופרסל 7296073230076

 שופרסל 7296073230090
גרם  411שומן  1%חומוס אסלי 

 שופרסל

 שופרסל 7296073230106
גרם  411סלט תפוחי אדמה 

 שופרסל

 מהדורת קיץ 6מגבות שופרסל  שניב 7296073230656

גל 6נייר שופרסל  מגבות. שופרסל 7296073230656  

 2מגבות שופרסל  שניב 7296073230663

גל 2נייר שופרסל  מגבות. שופרסל 7296073230663  

 ליטר 4אקונומיקה מבושמת  שופרסל 7296073230700

 ליטר 4אקונומיקה  שופרסל 7296073230724



 מל251תפוח  84%נוזל כלים  שופרסל 7296073230731

 מ251לימון 84%נוזל לכלים  שופרסל 7296073230816

 מ"ל 051מסיר לק שופרסל  שופרסל 7296073230823

 שופרסל 7296073230885
גלילי ופל במילוי קרם בטעם 

 גרם שופרסל 011אגוזים 

 ל4מרכ.כביסה ורוד שופרסל  שופרסל 7296073231271

 ליטר 4כביסה סגול מרכך  שופרסל 7296073231288

 ל4מרכ.כביסה כחול שופרסל  שופרסל 7296073231295

 גביעי גלידה ללא תוספת סוכר שופרסל 7296073231455

 שופרסל בקרטון 0%ליטר  0חלב  שופרסל 7296073231547

 שופרסל בקרטון 8%ליטר  0חלב  שופרסל 7296073231554

 שופרסל 7296073231561
שמנת שופרסל בקרטון עם פקק 

82% 

 שופרסל בקרטון 8%ליטר  0שוקו  שופרסל 7296073231578

 ליטר 0 0%חלב נטול לקטוז  שופרסל 7296073232377

 ליטר 0שוקו נטול לקטוז   שופרסל 7296073232384

 שופרסל 0%משקה חלב מועשר  שופרסל 7296073232438

 שופרסל 8%משקה חלב מעושר  שופרסל 7296073232445

 חצר כנרת 7296073235613
גרם  451מלית תמרים בגביע 

 שופרסל

 מל251נוזל לניקוי חלונות  שופרסל 7296073235750

 מל251ג'ל ניקוי אסלות  שופרסל 7296073235767

 ליטר0לניקוי אסלות נוזל  שופרסל 7296073235774

 ביצים אורגניות שופרסל XL שופרסל 7296073236139

 ל4אקונומיקה סופר מבושמת שופרסל 7296073236306

 ל4ג'ל אקונומיקה שופרסל  שופרסל 7296073236313

 שופרסל 7296073236603
מ"ל  851 05%שמנת לבישול 

 שופרסל 

 גרם שופרסל 411סלט קולסלאו  שופרסל 7296073236894

 שופרסל 7296073236931
גרם  511  קליונז שופרסל

 שופרסל

 שניב 7296073237556
ממחטות שופרסל חמישיה 

 צבעוני)ורוד(

יח 011*5אף  ממחטות' שופרסל 7296073237556  

 יח011*2ממחטות אף שופרסל  שופרסל 7296073237563

 שופרסל 7296073237853
 01קפסולות קפה שופרסל סגול 

 שופרסל PREMIUMיחידות 

 שופרסל 7296073237860
 01קפסולות קפה שופרסל חום 

 שופרסל PREMIUMיחידות 

 שופרסל 7296073237877
 01קפסולות קפה שופרסל זהב 

 שופרסל PREMIUMיחידות 

 שופרסל 7296073237884
 01קפסולות קפה שופרסל שחור 

 שופרסל PREMIUMיחידות 

 שופרסל 7296073237891
 01קפסולות קפה שופרסל אדום 

 שופרסל PREMIUMיחידות 

 ג 88נייר טואלט דו שכבתי  שופרסל 7296073240211



 שופרסל 7296073240853
ק"ג  0ופלים בטעם שוקולד 

 שופרסל

 מ011פטרולטום טהור שופרסל שופרסל 7296073241386

 מל 811טלק לכף רגל שופרסל שופרסל 7296073241393

 שניב 7296073241522
ממחטות שופרסל חמישיה 

 לבן)תכלת(

 יח 011*5ממחטות אף  שופרסל 7296073241522

 בקופסא 011ממחטות שופרסל  שניב 7296073241539

 יח 011ממחטות אף בקופסא  שופרסל 7296073241539

 מ"ל שופרסל 885*6שוקו בשקית  שופרסל 7296073241553

 42טואלט שופרסל  שניב 7296073241935

 גל42נייר טואלט סופר דיל  שופרסל 7296073241935

 מ"ל 011קרם ידיים שופרסל  שופרסל 7296073242284

 מ"ל011קרם רגליים שופרסל  שופרסל 7296073242291

 מ61שופרסל 6%קרם חמצן  שופרסל 7296073242314

 מל 61שופרסל  1%קרם חמצן  שופרסל 7296073242321

 גרם 411ריבת חלב שופרסל  שופרסל 7296073243731

 מל011ספריי החתלה לתינוק  שופרסל 7296073244059

 גרם01אבקת הבהרה לשיער  שופרסל 7296073244066

 ביצי חופש אורגנSגרין  02 שופרסל 7296073244806

 גרם 211כרובית קפואה  שופרסל 7296073246053

 שופרסל 7296073246053
גרם  211כרובית מוקפאת 

 שופרסל

 גר 811גבינה ותרד רביולי  שופרסל 7296073247494

 גרם 811רביולי גבינה  שופרסל 7296073247500

 גרם 811רביולי בטטה  שופרסל 7296073247517

 ג811רביולי גבינה ופטריות שופרסל 7296073247524

 שמן זית אליעד 7296073254133
שופרסל  -ש.זית כתית מעולה 

 מ"ל 251פרמיום 

 קפסולות נטול  קפאין שופרסל 7296073258902

 ל0מרכך בייבי מרוכז  שופרסל 7296073263166

 קג 8.5אבקת כביסה בייבי  שופרסל 7296073263173

 יח 41שקיות אשפה ריחניות  שופרסל 7296073265184

 ליטר 0משקה סויה וניל  שופרסל 7296073265283

 ליטר 0משקה סויה מועשר  שופרסל 7296073265290

 שופרסל 7296073265306
 0משקה סויה מתיקות מופחתת 

 ליטר

 ליטר 0 8%חלב נטול לקטוז  שופרסל 7296073265344

 גרם שופרסל 511טחינה גולמית  שופרסל 7296073266228

 ק"ג שופרסל 0גולמית טחינה  שופרסל 7296073266235

 שופרסל 7296073266242
טחינה גולמית משומשום מלא 

 גרם שופרסל 511

 שופרסל 7296073266259
גרם  511טחינה מתובלת גולמית 

 שופרסל

 ליטר 0מיץ תפוזים אורגני אורגני  שופרסל 7296073266693

 "למ 251מסיר שומנים  שופרסל 7296073267065



 מפיץ שטראוס 7296073267355
שקיות  011שופרסל סטיביה 

 )כחול(

 שניב 7296073268918
מהדורת אביב  88טואלט שופרסל 

8102 

 גל88נ.מהדורה מיוחדת שופרסל 7296073268918

 כפול 06טואלט שופרסל  שניב 7296073268925

 גליל כפול 06טואלט נייר  שופרסל 7296073268925

 גל 08נייר מגבת שופרסל  שופרסל 7296073270249

 שופרסל 7296073270614
ק"ג  0.5ופלים בטעם שוקולד 

 שופרסל

 וופל לימון  ללא תוספת סוכר שופרסל 7296073270980

 קפסולות קרמל שופרסל  שופרסל 7296073272236

 שופרסל 7296073272441
מ"ל  451רוטב אלף האיים 

 שופרסל

 שופרסל 7296073272458
מ"ל  451רוטב אלף האיים לייט 

 שופרסל

 מ"ל שופרסל 451רוטב שום  שופרסל 7296073272465

 מ"ל שופרסל 451רוטב שום לייט  שופרסל 7296073272472

 "ל שופרסלמ 451רוטב ויניגרט  שופרסל 7296073272489

 )תאית( 88טואלט שופרסל  שניב 7296073272496

 גל 88נייר טואלט שופרסל  שופרסל 7296073272496

 מ"ל011ג'ל אלוורה שופרסל  שופרסל 7296073273448

 מל851תרסיס אלוורה שופרסל שופרסל 7296073273455

 רביולי גבינה וכמהין 811 שופרסל 7296073280323

 ג 811רביולי גבינה ופסטו  שופרסל 7296073280330

 ג811רביולי גב.עיזים ובצל שופרסל 7296073280354

 מל251שמפו לשיער רגיל  שופרסל 7296073281849

 מל251שמפו לשיער יבש  שופרסל 7296073281856

 שמפו לשיער מוחלק שופרסל שופרסל 7296073281863

 מל251מרכך לשיער רגיל  שופרסל 7296073281870

 מל251מרכך לשיער יבש  שופרסל 7296073281887

 מל251מרכך לשיער מוחלק  שופרסל 7296073281894

 מל411קרם לחות לשיער יבש שופרסל 7296073281900

 מ"ל2411קרם לחות לשיער  שופרסל 7296073281917

 מסכה לשיער יבש שופרסל 51 שופרסל 7296073281924

 מ"ל 511מסכה לשיער מוחלק  שופרסל 7296073281931

 שופרסל 7296073284963
ליטר  0.5משק"ל בטעם תפוזים 

 שופרסל

 שופרסל 7296073284970
 0.5משק"ל בטעם אשכוליות 

 ליטר שופרסל

 שופרסל 7296073284994
ליטר  0.5משק"ל בטעם תפוח 

 שופרסל

 שופרסל 7296073285007
ליטר  0.5משק"ל בטעם ענבים 

 שופרסל

 שופרסל 7296073285021
משק"ל בטעם אשכוליות דייאט 

 ליטר שופרסל 0.5

 שקיות50 50/45 שופרסל 7296073285427



 אשפה שקיות65/5255 שופרסל 7296073286349

 אשפה שקיות92/7610 שופרסל 7296073286356

 אשפה בגליל שקיות75/9050 שופרסל 7296073286363

 יח 011שקיות רב שימושיות  שופרסל 7296073286370

 יח 811שקיות רב שימושיות  שופרסל 7296073286387

 שקיות אשפה 100 52/65 שופרסל 7296073286394

 שקיות אשפה60 52/65 שופרסל 7296073286417

 מטאטא צפע+מקל מתכת שופרסל 7296073286912

 מטאטא עץ סינטטי+מקל מתכת שופרסל 7296073286936

 מטאטא טופ +מקל מתכת שופרסל 7296073286943

 זנב סוס+ מקל עץמטאטא  שופרסל 7296073286950

 מטאטא באמפר+ מקל מתכת שופרסל 7296073286981

 ליטר +פיה 08דלי שטיפה  שופרסל 7296073287018

 ס"מ+ מקל 41מגב יותם  שופרסל 7296073287025

 ס"מ + מקל 41מגב דיסקברי  שופרסל 7296073287056

 ס"מ+ מקל 41מגב קסם  שופרסל 7296073287070

 ס"מ + מקל  51מגב קסם  שופרסל 7296073287087

 יעה פס גומי שופרסל 7296073287155

 יעה מתקפל שופרסל 7296073287162

 יעה+מברשת  שופרסל 7296073287179

 סט שירותים מברשת+ בסיס שופרסל 7296073287193

 שופרסל נייר סנדוויץ' שניב 7296073289586

 מטאטא ניל+מקל מתכת שופרסל 7296073290766

 ליטר שופרסל 0 - 5%חומץ  שופרסל 7296073291244

 שופרסל 7296073291909
 511מיונז אמיתי משמן קנולה 

 גרם שופרסל

 שופרסל 7296073291961
מטאטא קרצוף שרובר צהוב+מקל 

 0.81מתכת 

 888מברשת טואלט  שופרסל 7296073291978

 גרם 611במיה שופרסל  שופרסל 7296073292210

 051מפיות שופרסל  שניב 7296073295181

 011מפיות שופרסל  שניב 7296073295198

 51מפיות שופרסל  שניב 7296073295211

 שופרסל מפיון שניב 7296073295235

 שניב 7296073296911
 011ממחטות מרובעות שופרסל 

 בקופסא

 ממחטות אף מהדורה מיוחדת שופרסל 7296073296911

 צבעים כהים 011מפיות שופרסל  שניב 7296073320012

 גרם 51*8סבון כחול לאסלה  שופרסל 7296073321446

 מ"ל  251ענבים מיץ  שופרסל 7296073321637

 ג811גבינות ברוטב4לזניה  שופרסל 7296073322450

 ג811קנלוני גבינות ברוטב שופרסל 7296073322467

 ליטר  0תירוש  שופרסל 7296073322580

 ליטר  0מיץ ענבים  שופרסל 7296073322580

 תירס+אורז כשל"פפרורי 811 שופרסל 7296073322597

 מפיות שופרסל מפה כחול שניב 7296073322801

 0מיץ אכוליות אדומות אורגני  שופרסל 7296073324690



 ליטר

 ליטר 0מיץ אכוליות  אורגני  שופרסל 7296073324706

 יעה+מקל מתקפל נועם המברשת רוחמה 8000392303347

 810מברשת אבק סיב ארוך  המברשת רוחמה 8000392741132

 סט שירותים מעוצב המברשת רוחמה 8007385045130

 ס"מ 51מגב פלסטיק יותם  המברשת רוחמה 8010225000107

 מטאטא פז צבעוני גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128042517

 מטאטא לכה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128193264

 מטאטא לכה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128193264

 מטאטא לכה גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128193264

 מטאטא צבעוני סופר גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128280414

 מטאטא צבעוני סופר גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128280414

 מטאטא צבעוני סופר גוף פלסטיק המברשת רוחמה 8017128280414

 888מברשת טואלט  המברשת רוחמה 8017128702053

9999036214110 Tefal  כיסוי לקרש גיהוץ- Tefal 

 ק"ג 0טחינה אורגנית גרין           שופרסל 7296073211488

 נביעות חצי ליטר נביעות 7290002331018

 פ.שטוח שישיות 511נביעות  נביעות 7290015493284

  TO GOנביעות  נביעות 7290002331025

 שישייה TOGOנביעות    נביעות 7290002331360

 נביעות חצי ליטר זכוכית נביעות 7290002331056

 מ"ל 255נביעות  נביעות 7290002331094

 מ"ל שישייה 255נביעות    נביעות 7290002331421

 מ"ל 251נביעות זכוכית  נביעות 7290002331650

 מ"ל שישייה 881נביעות בייבי  נביעות 7290002331483

 ליטר 0נביעות  נביעות 7290002331490

 ליטר רביעייה 0נביעות  נביעות 7290015493277

 ליטר  שישייה  0.5נביעות  נביעות 7290002331322

 ליטר שמינייה 0.5נביעות  נביעות 7290002331315

 נביעות 7290002331643
 0.5נביעות מים מינרלים מוגזים 

 ליטר

 תפוח  1.5נביעות +   נביעות 7290002331124

 אפרסק  1.5נביעות +  נביעות 7290002331155

 ענבים 1.5נביעות +  נביעות 7290002331711

 תפוח  0.5נביעות +   נביעות 7290002331148

 אפרסק 0.5נביעות +  נביעות 7290002331179

 ענבים 0.5נביעות +  נביעות 7290002331117

 משמש אננס  0.5נביעות +  נביעות 7290002332022

 ליטר 0.5נביעות+ רכיבי פרי מנגו  נביעות 7290015493130

 נביעות 7290015493154
 0.5נביעות+ רכיבי פרי אבטיח 

 ליטר

 נביעות 7290015493161
 0.5נביעות+ רכיבי פרי אננס 

 ליטר

 סולגר 7290013464323
טב'  61ללעיסה  D-1000ויטמין 

 בד"ץ

 מולטי ויטמין נוזלי בד"ץ סולגר 7290017243023

מק"ג   טב' כשר  411פולאט  סולגר 7290017243139



 בד"ץ

 סולגר 7290012760983
ב כשר  11יבש  -0111טבליות 

 בד"ץ

 טב' 11כשר בד"ץ  0111קריאטין  סולגר 7290014546585

 כמ' 61ץ בד" Cחמוציות + ויטמין  סולגר 7290012760815

 סולגר 7290001697351
סופהרב אם.אס.אם רליף 

 שלישייה

 סולגר 7290012760747
SUPHERB ZINCI-ZINCV. 
BDZ 

 סולגר 7290010030170
SUPHERB ZINC PICOL.90 
BDZ 

 סולגר 7290014546479
SUPHERB VIT.C 
LO.BADAZ(60 

 סולגר 7290014546554
SUPHERB SICKRID CAP 
BADAZ 

 סולגר 7290013464873
SUPHERB SAMBUKID 
125M BDZ 

 סולגר 7290013465665
SUPHERB SAMBUK-
GU.125 BDZ 

 סולגר 7290014546578
SUPHERB SALTS CAP 
BADAZ60 

 סולגר 7290013464255
SUPHERB Q-10 60 DRY   
BDZ 

 סולגר 7290012760754
SUPHERB NAC 600 
CAP(60) 

 סולגר 7290013465108
SUPHERB MSM 
RELIEF180 BDZ 

 סולגר 7290014545908
SUPHERB GREEN 
COFFE60 BDZ 

 סולגר 7290013464729
SUPHERB GAR.OIL S.GEL 
BDZ 

 סולגר 7290013464422
SUPHERB FOLIC ACID 30 
BDZ 

 סולגר 7290006488213
SUPHERB FLUTONE 
SHIULONE 

 סולגר 7290001697207
SUPHERB FLUTONE 
150ML 

 סולגר 7290001697214
SUPHERB E.N FORMULA 
SYRUP 

 סולגר 7290013464309
SUPHERB D400 KID 20   
BDZ 

 סולגר 7290013464156
SUPHERB D400 120 TAB  
BDZ 

 סולגר 7290012760174
SUPHERB D3 400 S.GEL  
BDZ 

 סולגר 7290012760785
SUPHERB CRANB.V.C    
BDZ 



 סולגר 7290001697276
SUPHERB COUGH-CARE 
SYRUP 

 סולגר 7290013464217
SUPHERB CALCIUM D400 
BDZ 

 סולגר 7290012760891
SUPHERB CALCIUM 600   
BDZ 

 סולגר 7290013465535
SUPHERB CAFFIEN 
200MG BDZ 

 סולגר 7290013464644
SUPHERB C500 NON ACID 
BDZ 

 סולגר 7290013464477
SUPHERB C500 COMPLEX  
BDZ 

 סולגר 7290012760235
SUPHERB C500 30 TAB   
BDZ 

 סולגר 7290013464804
SUPHERB ASTRAGA.VIT C 
BDZ 

 סולגר 7290014545694
SUPHERB ALOEVERA      
BDZ 

 סולגר 7290014546547
SUPHERB AGNUS CAST 
60 BDZ 

 תבור הר קברנה סובניון הר 7290103680046

 תבור הר מרלו הר 7290103680039

 תבור הר שיראז הר 7290103680022

 יין לבן חצי יבש -הר גוורצטרמינר  הר 7290103680701

 הר רוזה הר 7290103680961

 תבור פנינים אדום הר 7290006267542

 אדמה 7290006267191
תבור פרמיום קברנה סוביניון 

 טרה רוסה

 תבור פרמיום מרלו בזלת אדמה 7290006267238

 מל 251שרדונה  -תבור אדמה 7290006267405

 ל0 -ליטר תז  0סחוט  פריגת 7290003009640

 ל0מיץ סחוט רימונים  פריגת 7290013153395

 ל0סחוט לימוננע  פריגת 7290013153418

 ל8 -ליטר קלמ 8סחוט  פריגת 7290006241085

 ל8 -ליטר תפוז8סחוט  פריגת 7290000148298

 ל8 -ליטר תפוח 8סחוט  פריגת 7290011015381

 ל8לימונענע סחוט  פריגת 7290013153425

 ליט 8מיץ מתקתק סחוט  פריגת 7290013153548

 ליט 8מיץ חמצמץ סחוט  פריגת 7290013153555

 ליטר 0מיץ מתקתק  פריגת 7290013153593

 ליטר5.0סירופ ענבים  פריגת 7290003009619

 ליטר5.0סירופ פטל  פריגת 7290003009626

 ליטר5.0סירופ לימון  פריגת 7290003009633

 ליטר5.0סירופ תפוזים פריגת 7290003009572

 מל251סירופ לימון  פריגת 7290003009138

 מל251סירופ פטל  פריגת 7290003009152

 מל251סירופ תפוח דיא  פריגת 7290003009183



 מל251סירופ אשכל דיא  פריגת 7290003009596

 מל251סירופ לימונדיאט פריגת 7290011015862

 משקה תפוז קפוא פריגת 7290006241504

 משקה לימונים קפוא פריגת 7290006241689

 לימון נענע קפוא פריגת 7290006241511

 משקה מנגו קפוא פריגת 7290006241535

 מל841קפוא אפרסק  פריגת 7290013153579

 מל841קפוא פירות יער  פריגת 7290013153586

 מ"ל 251קלאסי  8שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290010429554

 מ"ל 251עדין  0שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290105360762

 מ"ל 251חזק  8שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290105360755

 ליטר 0קלאסי  8שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290006374660

 מ"ל 511קלאסי  8שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290006374684

 ליטר 0חזק  8שמן זית  מכוורת יד מרדכי 7290105368713

 ק"ג 0דבש טהור  מכוורת יד מרדכי 7290002130581

 גרם 411דבש טהור לחיץ  מכוורת יד מרדכי 7290005591761

 גרם 851דבש טהור  מכוורת יד מרדכי 7290002130567

 גרם 651דבש לחיץ  מכוורת יד מרדכי 7290011435226

 גרם 511דבש טהור  מכוורת יד מרדכי 7290002130574

 גרם 851לייט -דש מכוורת יד מרדכי 7290006374653

 (5.2%) 841מ"מ בדבש  מכוורת יד מרדכי 7290006374615

 (8%גרם ) 841מ"מ בדבש  מכוורת יד מרדכי 7290006374608

 מכוורת יד מרדכי 7290107958042
 881דבש עם תמצית צילי חריף 

 גרם

 גרם שולחן חג 811דבש מרובעת  מכוורת יד מרדכי 7290006374936

 גרם 881דבש טהור מפרחי בר  מכוורת יד מרדכי 7290106659957

 כוס שתייה קרה בייסיק051 שופרסל 7296073020356

 צלחות גדולות שופרסל 011 שופרסל 7296073020370

"ח קעריות' שופרסל 7296073020394 יח 51פ שופרסל   

 קעריות ח"פ אובלית שופרסל שופרסל 7296073020400

 צלחות גדול ח"פ שופרסל 51 שופרסל 7296073059691

 צלחות קטנות ח"פ שופרסל 5 שופרסל 7296073059707

 יח 51לפתניות ח"פ שופרסל  שופרסל 7296073059745

 צלחות מרכזיות ח"פ שופרסל שופרסל 7296073059790

 צלחות קטנות ח"פ שופרסל 0 שופרסל 7296073060024

 נרות חימום בלוק 011 שופרסל 7296073120018

 י 85צלחות לבן אלגנט ענק  שופרסל 7296073132974

 צלחות גדולה לבן שופרסל85 שופרסל 7296073132981

 צלחות קטנות לבן שופרסל85 שופרסל 7296073132998

 קעריות מרק לבן שופרסל 85 שופרסל 7296073133001

 מגשים אובליים לבן שופרסל שופרסל 7296073133018

 יח 85לפתניות לבן שופרסל  שופרסל 7296073133025

 מגשים אובלים לבן אלגנט שופרסל 7296073133032

 י 85צלחות קרם אלגנט ענק  שופרסל 7296073133056

 צלחות קרם אלגנט בינוני85 שופרסל 7296073133063

 צלחות קטנות קרם שופרסל 8 שופרסל 7296073133070

 קעריות מרק קרם שופרסל 85 שופרסל 7296073133087



 מגשים אובליים קרם שופרסל שופרסל 7296073133094

 יח 85לפתניות קרם שופרסל  שופרסל 7296073133100

 דפים 51נייר אפיה שופרסל  שופרסל 7296073161721

 עבה במיוחד 1צלחת ח"פ"66 שופרסל 7296073236122

 תבנית אלומיניום אינגליש שופרסל 7296073270287

 י1תבניות אלומיניום מלבן  שופרסל 7296073270294

 תבניות אלומיניום קטנות05 שופרסל 7296073270300

 תבניות אלומיניום עגולות שופרסל 7296073270317

 תבניות אלומיניום גדולות שופרסל 7296073270324

 תבניות אלומיניום ענקיות שופרסל 7296073270331

יח01קטנה עמוקה  תבנית' שופרסל 7296073270348  

 מכסה לתבנית גדולה מוארכת שופרסל 7296073270355

 יחיד 81מכסה לתבנית קטנה  שופרסל 7296073270379

 מכסה לתבנית קטנה עמוקה 0 שופרסל 7296073270386

 יחידות05מ"ל  511גביע  שופרסל 7296073270409

 יחידות 01מ"ל  0111גביע  שופרסל 7296073270416

 יחידות 5ליטר  0מיכל  שופרסל 7296073270423

 יחידות4ליטר  8מיכל  שופרסל 7296073270430

 יח 85צלחת זהב אלגנט ענק  שופרסל 7296073273899

 צלחת זהב אלגנט בינוני 85 שופרסל 7296073273905

 יח 85צלחת זהב אלגנט קטן  שופרסל 7296073273912

 יחידות 85צלחת מרק זהב  שופרסל 7296073273929

 יחידות 85מגש אובלי זהב  שופרסל 7296073273936

 יחידו5מ"ל+מכסה  511מיכל  שופרסל 7296073282846

 יחידו8ליטר+מכסה 8.5מיכל  שופרסל 7296073282853

 יחידות8ליטר+מכסה 8מיכל  שופרסל 7296073282860

 תבניות אפיה מוארכות+מכסה שופרסל 7296073293040

 כוס מרובע מהודר 180OZ 10 שופרסל 7296073326045

 צלחת גדול לבן מונדיאל85 שופרסל 7296073329961

 קערית מרק לבן מונדיאל85 שופרסל 7296073329978

 יח 011כוס פשוטה  שופרסל 7296073290933

 גר' 411 שופרסל 7296073328902

 שעווה למיקרוגל קמומיל פנינה רוזנבלום 7290005500923

 Eשעווה למיקרוגל  ויטמין  פנינה רוזנבלום 7290005500930

 מסיר לק ריחני פנינה רוזנבלום 7290005500978

               כריות צוקולדה תלמה 7290002741077

      כריות שוקולד לבן תלמה 7290107648714

 ליטר 4חומר ניקוי רצפות מבושם  סאסאטק 1246498

 ליטר 4אקונומיקה מבושמת  סאסאטק 1246504

 מ"ל851 8תרסיס גוף מס'  פנינה רוזנבלום 7290014204713

 מ"ל851 8תרסיס גוף מס'  פנינה רוזנבלום 7290014204768

 ליטר ירוק0סבון נוזלי  פנינה רוזנבלום 7290010718627

 ליטר ורוד0סבון נוזלי  פנינה רוזנבלום 7290006185501

 ליטר כחול0סבון נוזלי  פנינה רוזנבלום 7290006185518

 ליטר לבן0סבון נוזלי  פנינה רוזנבלום 7290010718634

 פנינה רוזנבלום 7290014204904
 211שמפו לגבר לשיער בריא 

 מ"ל



 מ"ל 211רחצה לגבר ג'ל  פנינה רוזנבלום 7290014204898

 פנינה רוזנבלום 7290014204911
לגבר  0 -ב  8ג'ל רחצה / שמפו  

 מ"ל 211

 לאישה0דאודורנט מס  פנינה רוזנבלום 7290002782131

 לאישה8דאודורנט מס  פנינה רוזנבלום 7290002782742

 לגבר מספרדאודורנט 0 פנינה רוזנבלום 7290002782735

 לאישה8דאודורנט מס  פנינה רוזנבלום 7290003258291

 לגבר8דאודורנט מס  פנינה רוזנבלום 7290005987649

 דאודורנט ורוד איזבלה פנינה רוזנבלום 7290010234769

 ערכת נסיעות לגבר פנינה רוזנבלום 6058841579425

 ק"ג  0 מהדרין 724353783822

7290003514007 
 מנה

 411קרטון שקדי מרק מנה 
mana  'יח' 08גר 

7290013358035 
 מנה

גר'   211קרטון שקדי מרק זהב 
 יח' 01

7290111930904 
 מנה

כוכבים  POOFקרטון חטיף פופ 
 יח' 84גרם,  41בצל 

7290107978453 
 מנה

גרם  21קראנצוס גריל קרטון 
 יח' 81מופחת נתרן, 

7290111930805 
 מנה

גרם  21קרטון קראנצוס ברביקיו 
 יח' 81מופחת נתרן, 

7290111930799 
 מנה

גרם  21קרטון קראנצוס בצל 
 יח' 81מופחת נתרן, 

7290107978460 
 מנה

גרם  21קרטון קראנצוס פלאפל 
 יח' 81מופחת נתרן, 

7290111930850 
 מנה

גרם  21קרטון קראנצוס פיצה 
 יח' 81מופחת נתרן, 

7290111930812 
 מנה

מופחת  811קרטון קראנצוס גריל 
 יח' 81מלח, 

7290111930829 
 מנה

קרטון קראנצוס ברביקיו מופחת 
 יח' 81גרם,  811נתרן 

7290111930843 
 מנה

קראנצוס בצל מופחת תרן, קרטון 
 יח' 81גרם, 811

7290111930867 
 מנה

קרטון קראנצוס מיקס מופחת 
 יח' 81גרם,  41מלח, 

7290013358356 
 מנה

 851קרטון פירורי לחם מוזהבים 
 יח' 08גר' 

7290013358363 
 מנה

גר'  811קרטון פירורי לחם פנקו 
 יח' 08

7290013358370 
 מנה

קרטון פירורי לחם פנקו בטעם 
 יח' 08גר'  811שום 

7290013358486 
 מנה

קרטון פירורי לחם מאסטר ללא 
 יח' 08גרם,  811ביצה 

7290013358967 
 מנה

גרם,  41קרטון קראנצוס מיקס 
 יחידות 81

7290003514571 
 מנה

 011קרטון פריכיות אורז עם מלח 
 יח' 84גר' 



7290003514588 
 מנה

קרטון פריכיות אורז ללא מלח 
 יח' 84גר'  011

7290003514571 
 מנה

 011קרטון פריכיות אורז עם מלח 
 יח' כשל"פ 84גר' 

7290003514588 
 מנה

קרטון פריכיות אורז ללא מלח 
 יח' כשל"פ 84גר'  011

7290013358806 
 מנה

מאגדת פריכיות אורז עם קרטון 
 יח' 2גרם,  864מלח, 

7290013358806 
 מנה

קרטון מאגדת פריכיות עם מלח, 
 יח' כשל"פ 2גרם,  864

7290107974844 
 מנה

גרם,  11קרטון פריכיות כוסמת 
 יח' 84

7290107972918 
 מנה

 %61קר מטבעות שוקולד מריר 
 יח' 01גר, 811מאסטר שף 

7290107972949 
 מנה

קרטון מטבעות שוקולד לבן 
 יח' 01גרם,  811מאסטר שף 

7290107972925 
 מנה

קרטון מטבעות שוקולד מריר 
 יח' 01גר, 811מ. שף  %21

 אסם 7290000078212
אסם קרוטונים מתובלים 

 גרם851*08

 אסם 7290000062952
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 

 גרם851*08

 אסם 7290006983152
אסם קרוטונים מתובלים 

 גרם411*08

 אסם 7290107875820
אסם קרוטונים אפויים לסלט 

 גרם 021בתיבול ביתי 

 גרם 021ופל שוקו ללא סוכר  מנעמים 29424000298

 גרם 021ופל לימון ללא סוכר  מנעמים 29424000564

 גרם 811מנעמים שוקו   מנעמים 7290003318100

 גרם 811מנעמים לימון  מנעמים 7290003318155

 גרם 811מנעמים ווניל   מנעמים 7290003318599

 גרם 811מנעמים אגוז   מנעמים 7290003318131

 מנעמים-ק"ג0ופל שוקו  מנעמים 7290000212975

 יח41Xגר81ופל מצופה ק.שוקו  מנעמים 7290000212579

 מנעמים 7290000212593
 081יח  81גביעי גלידה  מנעמים 

 גר

 פירורית פנקו בסגנון יפני אסם 7290111568350

 (61שירות והחלפה מילוי גז ) סודה סטרים 7290002793311

 (61מיכל באריזה ) סודה סטרים 7290002793304

 סודה סטרים 7290012693014
( + בקבוק ליטר 61מיכל באריזה )
 מתנה במארז

 081שרות החלפה מילוי גז  סודה סטרים 7290001501009

 ספיריט לבן סודה סטרים 8718309255084

 ספיריט אדום סודה סטרים 8718692619470

 ספיריט שחור סודה סטרים 8718309255091

 ג'נסיס לבן סודה סטרים 7290011930899

 קולה  סודה סטרים 8719128110318



 תפוזים סודה סטרים 8719128110370

 לימון ליים סודה סטרים 8719128110356

 דיאט לימון ליים  סודה סטרים 8719128110394

 דיאט קולה סודה סטרים 8719128110400

 אנרגיה סודה סטרים 8719128110332

 אשכולית אדומה סודה סטרים 8719128110363

 דיאט אשכולית אדומה סודה סטרים 8719128110387

 פירות יער סודה סטרים 8719128110349

 דיאט פירות יער סודה סטרים 8718692611979

 לימונדה סודה סטרים 8719128110325

 סודה סטרים 8718692610828
שלישיית בקבוקים צבעוניים 

 כתום/ירוק/כחול

 שלישיית פיוז סודה סטרים 8718692610835

 PETמהדורת חג  סודה סטרים 8719128111889

 FUSEמהדורת חג  סודה סטרים 8719128111872

 מ"ל לנערות  51בושם  פנינה רוזנבלום 7290003258666

 מ"ל  011אפטר שייב  פנינה רוזנבלום 7290002782841

 מ"ל חדש 011אפטר שייב  פנינה רוזנבלום 7290005500121

 קרם לחות לגבר  פנינה רוזנבלום 7290002782926

 חדש – 8רולאון לאישה מס'  פנינה רוזנבלום 7290005500619

 חדש – 0רולאון לגבר מס'  פנינה רוזנבלום 7290005500626

 קרם ידיים פנינה רוזנבלום 7290005500916

 קרם ידיים רימונים פנינה רוזנבלום 7290011668389

 *8קרם גוף  פנינה רוזנבלום 7290002782759

 4קרם גוף  פנינה רוזנבלום 7290014204478

 8קרם גוף  פנינה רוזנבלום 7290003258284

 קרם גוף וניל פנינה רוזנבלום 7290011668549

 קרם גוף אמבר פנינה רוזנבלום 7290011668525

 קרם גוף סחלב פנינה רוזנבלום 7290011668532

 ק"ג 0מסיכה לשיער  פנינה רוזנבלום 7290005500688

 קרם לחות לשיער מתולתל פנינה רוזנבלום 7290006185198

 קרם לחות לשיער יבש/רגיל פנינה רוזנבלום 7290006185204

 ק"ג 0מסיכה לשיער  פנינה רוזנבלום 7290005500688

 מסיכה משקמת פנינה רוזנבלום 7290011668143

 וואקס בריליאנטין לשיער פנינה רוזנבלום 7290003258406

 411מסיכה אובלפיחה  פנינה רוזנבלום 7290011668297

 411מסיכה שיאה  פנינה רוזנבלום 7290011668358

 411לחות  לשיער שיאה  פנינה רוזנבלום 7290011668266

 411לחות  לשיער אובלפיחה  פנינה רוזנבלום 7290011668259

 שמפו שיאה לשיער צבוע פנינה רוזנבלום 7290011668433

 שמפו לגבר חדש פנינה רוזנבלום 7290011668402

 שמפו אובלי יומי פנינה רוזנבלום 7290011668419

 שמפו רימונים לשיער דק פנינה רוזנבלום 7290011668471

 שמפו שמן זית לשיער גלי פנינה רוזנבלום 7290011668457

 מרכך אובלי ליומי פנינה רוזנבלום 7290011668426

 מרכך שמן זית למתולתל פנינה רוזנבלום 7290011668464

 מרכך שיאה לשיער צבוע פנינה רוזנבלום 7290011668440



 מ"ל 251שמפו צבוע  פנינה רוזנבלום 7290014204003

 מ"ל 251מרכך צבוע  פנינה רוזנבלום 7290014204010

 מ"ל 251שמפו יומי  פנינה רוזנבלום 7290014204027

 מ"ל 251מרכך יומי  פנינה רוזנבלום 7290014204034

 )שפורפת(  ג'ל לשיער פנינה רוזנבלום 7290002782728

 שקוף* –ק"ג  0ג'ל לשיער חדש  פנינה רוזנבלום 7290005500558

 כחול* –ק"ג  0ג'ל לשיער חדש  פנינה רוזנבלום 7290005500657

 ג'ל קוצים* פנינה רוזנבלום 7290005500893

 מ"ל 251שמפו לאחר החלקה  פנינה רוזנבלום 7290014204645

 מ"ל 251שמפו משקם  פנינה רוזנבלום 7290014204669

 מ"ל 251מרכך לאחר החלקה  פנינה רוזנבלום 7290014204638

 מ"ל 251מרכך משקם  פנינה רוזנבלום 7290014204652

 מסיכה לאחר החלקה פנינה רוזנבלום 7290014204676

 תרחיץ לפנים דבש פנינה רוזנבלום 7290011668228

 תרחיץ לפנים מלפפונים פנינה רוזנבלום 7290011668327

 תרחיץ לפנים רימונים פנינה רוזנבלום 7290011668235

 מ"ל 451סבון אינטימי  פנינה רוזנבלום 7290010234004

 ג'ל אלוורה פנינה רוזנבלום 7290005500909

 


