
  .תש"פ אדר                                                                                                                                                                                                                             בס"ד

  02-6402905ם טל' - י 15רייכמן ק משען ממלכת החסד בארה"

  
  וביתר.שתתקיים בערי ירושלים  נפתחה ההרשמה למכירה/ חלוקה המסובסדת

  תש"פ.  פוריםלכבוד  
בעה תש"פ  אדר 'א רביעיביום תתקיים  ביתרב החלוקה    .Bברחבת מתנ"ס פריימן 

ביא ברחוב  ראשון ה' אדר ביום תתקיים ירושליםבהחלוקה     .26שמואל ה
  .בערב 9עד  7ות בין השעות החלוקכל 

  נא הקשיבו להודעות –בימי החלוקה ובמיקום החלוקה  מזג האוירעקב  יתכנו שינוייםאנו משתדלים לעמוד בתאריכים אבל 

     בצהריים 4בשעה  שבט כ"ד רביעיהמערכת פתוחה עד יום 
  

  072-3323910טל להזמנות   
  

  לסגירת המערכת    עד 8דרך המערכת בשלוחה  התשלום הוא בכרטיס אשראי
 .  

  ע"ש משען לחולה 25735קוד מוסד הו"ק ב ניתן לשלם אשראי  לאלו שלא עדכנו פרטי

    ע"ש משען לחולה 3378522 מספר חשבון 051סניף  13בנק איגוד או בהעברה בנקאית 
  15326402910או לפקס   OFFICE@MISHAN.COאת האסמכתא יש לשלוח למייל 

  ירושלים 15שלום ניתן לשלם בציק מזומן במשרדנו רייכמן לאלו שלא הספיקו לסדר את הת
  . בערב 6עד  בבוקר 9בין השעות  שבט כ"ה חמישיביום 

  .בצהריים בלבד 5מהשעה  במקום החלוקהאת הטפסים תושבי ביתר מקבלים  
   בצהריים 2בבוקר עד  9בין השעות  ל' שבט שלישיניתן לקבל את הטפסים מיום  תושבי ירושלים

  .בערב 9פתוח רצוף עד וביום החלוקה , 15יכמן במשרדנו רי 
  

  לקבל את המוצרים   אם נאבד טופס ההזמנה יתאפשר
   .שתישארבסוף החלוקה מהסחורה  רק 

  
  

  לידיעת הציבור כל המוצרים מסובסדים החלוקה מיועדת למשפחות 
  ברוכות ילדים/ ששעתם דחוקה / תורתו אמונתו 

  ולא ניתן להעברה ולא למסחר.
  

   זה המשקל הוא בערך ; כל ארי
  .התשלום הוא לפי קרטון  .לפעמים קצת פחות  –לפעמים קצת יותר 

  
  

  ולאחר מכן לא יתקבל שום תלונה, ים יש להודיע במקום המכירה בלבד הערות והחסר 
   ., ההחזר ניתן ע"י זיכוי לקניה למכירה הבאה וישמע במערכתויחשב כוויתור 

  
  

  !!נרשמתם למערכת! הנ"ל םתנאי הועל 
  
  
  



  
  תש"פ  אדר                                      בס"ד

  072-3323910טל להזמנות:   02-6402900ם טל' - י 15רייכמן  משען "ממלכת החסד בארה"ק"

  מחיר לארגז  2קטגוריה   פירות וירקות         

  לק"ג₪  2.85
  51.3  ק"ג 18  תפוח אדמה

  57  ק"ג 20  בצל

  18.5  ק"ג 6.5  בטטה

  לק"ג₪  6.5
  61.8  ק"ג 9.5    ח גרנדתפו

  61.8  ק"ג 9.5  7גודל  תפוח פינק ליידי

  42.3  ק"ג 6.5  אבוקדו

  23.8  יחידות 7  עלי חסה  ליחידה₪  3.4

       

  מחיר לארגז  4קטגוריה   מיץ ענבים ויין

  57  בקרטון 6  ליטר 1טעמן  100%מיץ ענבים תירוש אדום   ליחידה₪  9.5

  120  בקרטון 12  יקבי ציון ליטר 1 ום טבעימיץ ענבים תירוש אד  לבקבוק₪  10

  לבקבוק₪  12
  ליטר 1מיץ ענבים מובחר 

  טבעי יקבי ציון 100%
  144  בקרטון 12

  166.8  בקרטון 12  ליטר יקבי ציון  1מיץ ענבים בית סבא   לבקבוק₪  13.9

  198  בקרטון 12  (מיוחד לפורים) יין אדום יבש קברנה דולב  לבקבוק₪  16.5

  258  בקרטון 12  (מיוחד לפורים) יין אדום יבש קברנה ארז  וקלבקב₪  21.5

    

  מחיר לארגז  5קטגוריה    מוצרים שונים

 116.4  תבניות M  6ביצים גודל   לתבנית₪ 19.4

  49.6  יחידות 8  גרם 550 רסק תפוח עץ בצנצנת ללא סוכר  ליחידה₪  6.2

  
        

  מחיר לארגז    6קטגוריה    ומוצרי ניקיון  מוצרי חד פעמי    פסח לקראת            

  72  במארז 30  יח' (כשל"פ) 100כוסות חד פעמי פאלאס   למארז₪  2.4

  ליחידה₪  9.5
צלחות מרקיות איכותי עמיד 

  (כשל"פ) יחי'  100במיקרוגל 
  190  בקרטון 20

  ליחידה₪  8.9
צלחות דגים איכותי עמיד במיקרוגל 

  89  בקרטון 10 (כשל"פ) יחי' 100

  ליחידה₪  10.9
יכותי עמיד צלחות גדולות א

  109  בקרטון 10 (כשל"פ) יחי' 100במיקרוגל 

 ליחידה₪  87
מטר רוחב עובי  1.6מפות שולחן בגליל 

  ק"ג לגליל 10 - 0.6
  87  יחידה 1

 ליחידה₪  87
 0.4מטר רוחב עובי  1.6מפות שולחן בגליל 

  ק"ג לגליל 10 - 
  87  יחידה 1

  39  אריזות 5  עבה  70/95שקיות ניילון לאשפה עם ידיות    ליחידה₪  7.8

  61.2  אריזות 36  יחידות בחבילה 72מגבונים פאלאס   ליחידה₪  1.7

  20.5  יחידה 1  ק"ג 5אבקת כביסה צבעונית סוד   ליחידה₪   20.5

 ליחידה₪  38.5
  צבעוניתאבקת כביסה אריאל לכביסה 

  ק"ג 6 
  38.5  יחידה 1

  125.4  יחידות 6  ליטר 2.5פרסיל  ג'ל   ליחידה₪  20.9

  82.8  יחידות 12  ליטר  1 מרכך כביסה טא'צ  ליחידה₪  6.9

  35.6  יחידות 4  ליטר 4שמפו רצפות   ליחידה₪  8.9

  47.4  יחידות 6  ליטר 4טא'צ לימון  סמיכה אקונמיקה  ליחידה₪  7.9

  46.8  יחידות 12  ליטר 1 ספריי חלונות טא'צ  ליחידה₪  3.9

  58.8  יחידות 12  גרם  750נוזל כלים   ליחידה₪  4.9

  ליחידה₪  13.9
מיקרו  16ס"מ  30 עבה במיוחד נייר כסף

  (כשל"פ) פיט 200 מטר 60
  83.4  יחידות 6

  19.5  יחידות 5  (כשל"פ) יחי' 10נייר לבן לפסח   ליחידה₪  3.9

  141.6  אריזות 24  יחידות (כשל"פ) 50ניר אפיה   ליחידה₪  5.9

  80.5  תאריזו 10  במארז  7עדן -ניר טישו שניב   ליחידה₪  1.15

  18  יחידה 1  גלילים 40ניר טואלט   ליחידה₪  18

  12.5  יחידה 1  גלילים 12ניר מגבת   ליחידה₪  12.5

  88  אריזות 16  יחידות דקור 50בפח  ניםנרו  ליחידה₪  5.5

  103.2  אריזות 8  שלהבת יחידות 72שעות  6 ניםנרו  ליחידה₪  12.9

  טיטולים בייבי סיטר 

  25  יחידה  1  יח' בחבילה 52,  3ה טיטולים מיד  לחבילה₪  25

  25  יחידה 1  יח' בחבילה  42, 4טיטולים מידה  לחבילה₪  25

  25  יחידה  1  יח' בחבילה 40+,  4טיטולים מידה  לחבילה₪  25

  25  יחידה  1  יח' בחבילה 36,  5טיטולים מידה  לחבילה₪  25

  25  יחידה 1  יח' בחבילה 34, 6טיטולים מידה  לחבילה₪  25

  מחיר לארגז  כמות אריזה  3קטגוריה מוצרי בלדי    מחיר לק"ג

  299.8  ק"ג 15   3או  2עוף בשקית מספר   לק"ג₪  19.99
  161.9 ק"ג 6 ירכיים עוף לק"ג₪  26.99
  229.8 ק"ג 6  שניצל עוף   לק"ג₪  38.3
  107.4  ק"ג 6  חצאי עוף חזה  לק"ג₪  17.9
  196.8 ק"ג 6  כרעיים עוף  לק"ג₪  32.8
  81  ק"ג 6  כנפיים עוף  לק"ג₪  13.5
  177.6  ק"ג 6  גרם 500אריזות של   12הודו טחון   ליחידה₪  14.8
  372.8  ק"ג 10.5  רולדה הודו   לק"ג₪  35.5
  197.4  ק"ג 6  הודו אדום  לק"ג₪  32.9
  85.2  ק"ג 6  כנפיים הודו  לק"ג₪  14.2
  231.6 ק"ג 4  )10צוואר בקר (מס   לק"ג₪  57.9
  231.6  ק"ג 4  )2עות בקר (מס צל  לק"ג₪  57.9
  349  ק"ג 10  בציפוי מוכן לאכילה עוף שניצל  ג"לק₪  34.9
  310.8 ק"ג 3  גרם 250כבד עוף צלוי   ליחידה₪  25.9

  מחיר לארגז  מוצרי עוף גלאט עוף

  ליחידה₪  14.8
  עוף טחון אדום מיוחד

  גרם 500אריזות של   10 
  148  ק"ג 5

  134.5  ק"ג 5  רולדה עוף מיוחד קמעוני לק"ג₪  26.9

  296  ק"ג 4  )8שריר הזרוע (מס   לק"ג₪  74

  88  ק"ג 10  ק"ג 1שאריות פסטרמה   לק"ג₪  8.8

  מחיר לארגז  מוצרי דגים וקפואים

  116  יחידות 8  ק"ג 1.5צ'יפס   ליחידה₪  14.5

  279  ק"ג 10  בלדימושט פילה  קפוא   לק"ג₪  27.9

  289.5  ק"ג 5  עם עור סלמון פילה מנות קפוא   לק"ג₪  57.9

  178.8  יחידות 12  גרם 500קלופס דגים   ליחידה ₪  14.9

  

  מחיר לארגז  7קטגוריה  ממתקים וחטיפים   לכבוד פורים

  29.9  יחידות 40  פקקעם  תטרופי  אג' ליחידה 75

  82.8  אריזות 12  גרם 25יחידות * 10סוכריות גלי   ליחידה₪  6.9

  82.8  אריזות 12  גרם 20יחידות *  8עדשי שוקולד   ליחידה₪  6.9

  84  אריזות 24  גרם 100צומי אופנהיימר   ליחידה₪  3.5

  68  אריזות 8  קלית סיטבוןגרם  265מלא פריכיות אורז   ליחידה₪  8.5

  54  יחידות 36  גרם 80במבה שאשא   ליחידה₪  1.5

  69  במארז 10  גרם 10יחידות *  20שאשי   ליחידה₪  6.9

  36  במארז 8  גרם 350ים בייגלע מקלות עב  ליחידה₪   4.5

  42  במארז 20  גרם 50תן צאפ גלגלים בטעם טבעי   ליחידה₪  2.1

  

  מחיר לארגז  8קטגוריה  שימורים

  172.8  במארז 48   טעמן גרם 140טונה בשמן   ליחידה₪  3.6

  ליחידה₪  16.9
   ליטר1.2תרכיז תפוחים פרי קטיף 

  פרי 85%מכיל 
  152.1  במארז 9

  34.8  במארז 12  גרם 340וואקום ללא סוכר תירס   ליחידה₪  2.9

  58.8  במארז 12  שימורי חצאי משמש  ליחידה₪  4.9

  69.6  במארז 24  גרם 227שימורי אננס   ליחידה₪  2.9

  46.8  במארז 12  שימורי אפרסק   ליחידה₪  3.9

  66  במארז 12  בני דרוםזיתים חרוזים ירוקים   ליחידה₪  5.5

  66  במארז 12  בני דרוםרוקים טבעות זיתים י  ליחידה₪  5.5

  45.6  במארז 12  בני דרום 7-9מלפפון חמוץ במלח גדול   ליחידה₪  3.8

        

  מחיר לארגז  9קטגוריה  שמן וקטניותמוצרי   

  127.5  בקבוקים 15  ליטר מיה 1שמן זית למאור   לבקבוק₪   8.5

  78  בקבוקים 15   ליטר 1שמן קנולה   לבקבוק ₪  5.2

  107.9  יחידות12  ק"ג  1ורז לבן  סלקטד א  ליחידה₪  8.99

  122.4  יחידות 12  ק"ג 1שעועית לבנה סלקטד   ליחידה₪  10.2

        

  מחיר לארגז 10קטגוריה   מוצרי קמח וסוכר

  27  ק"ג 10  ק"ג  1סוכר   לק"ג₪  2.7

  21 ק"ג 10  ק"ג  1קמח לבן רגיל   לק"ג₪  2.1

  36  ק"ג 10  קמח לבן מנופה   לק"ג₪  3.6

  79 ק"ג 10  כוסמין לבן   לק"ג ₪ 7.9

  85  ק"ג 10   80%קמח כוסמין   לק"ג₪   8.5

  44  ק"ג 10    80%קמח מלא   לק"ג₪  4.4


