
  02-6402905ם טל' - י 15ממלכת החסד בארה"ק רייכמן משען 
  ער"פ תש"פ                                       בס"ד 

  שתתקיים בערי ירושלים / ביתר / בית שמש/מודיעין עילית. לכבוד חג הפסח המסובסדתחסד המכירת/ חלוקת  ההרשמה נפתחה
   החלוקה תתקיים

ביא  בירושלים   חלוקת הפירות וירקות ביום ראשון י"א ניסן). 26ביום ראשון ד' ניסן ברחוב שמואל ה

בעה  בביתר   (חלוקת הפירות וירקות ביום שני י"ב ניסן). Bביום שלישי ו' ניסן ברחבת מתנס פריימן 
  תתקיים ביום רביעי ז' ניסן ברחבת רחוב רבי יהודה הנשיא. בבית שמש

  רי הבנין.בחניה מאחו  5ביום חמישי ח' ניסן ברחוב פונוביז  במודיעין עילית
  

  2(נא הרשמו לקבלת צינתוקים  בשלוחה  אחרי ההודעות לכל שינויעקבו    –החלוקות יתקימו לפי הנחיות משרד הבריאות והמשטרה 

  072-3323910טלפון להזמנות 
     בלילה. 12עד השעה   רביעי כ"ב אדרהמערכת פתוחה עד יום 

, יש להכניס את הנתונים (ניתן לפרוס לשני תשלומים)  התשלום הוא דרך כרטיס אשראי בלבד
  .8במערכת ההזמנות בשלוחה 

 3378522 מספר חשבון 051סניף  13בנק איגוד או בהעברה בנקאית , 25735קוד מוסד הו"ק ב ניתן לשלם אשראי  לאלו שלא עדכנו פרטי
  15326402910או לפקס   OFFICE@MISHAN.COאת האסמכתא יש לשלוח למייל ,  ע"ש משען לחולה

  מערכת החלוקות.שקל לכיסוי ההוצאות הגדולות של   8זמנה תחויבו בסך שימו לב! בכל ה 
  

  מחיר  לק"ג
  פירות וירקות

  2 במערכת שלוחה קטגוריה
  מחיר לארגז  כמות אריזה

  45  ק"ג 18  תפו"א לבן   ₪  2.5

  20  ק"ג 10  גזר  ₪  2

  60  ק"ג 20  בצל יבש  ₪  3

  66  ק"ג 20  סלק  ₪  3.3

  33  ק"ג 10  בטטה  ₪  3.3

  43.7  ק"ג 12.5  תפוזים  ₪  3.5

  50  ק"ג 12.5  לימון  ₪  4

  75  ק"ג 12.5  אגסים  ₪  6

  74.3  ק"ג 13.5  בננה  ₪  5.5

  57  ק"ג 9.5  תפוח עץ מוזהב   ₪  6

  57  ק"ג 9.5  תפוח עץ גרנד   ₪  6

  23  ק"ג 1  חזרת (חריין)  ₪ 23

  34  יחידות  10  סלרי אמריקאי   ליחי'₪ 3.4

  23.8  ידותיח   7  עלי חסה   ליחי'₪ 3.4

        

  מחיר לבקבוק
  יין ומיץ ענבים

  4שלוחה במערכת  קטגוריה
  מחיר לארגז

9.9 ₪  

בים תירוש  מ"ל  960מיץ ע
  טבעי   100%

  אריזות ירושליםאיכותי וטעים במיוחד 
  118.8  בקרטון 12

בים תירוש יקבי ציון  ₪  10   120  בקרטון 12  מיץ ע

בים בית סבא  ₪  13.9   166.8  בקרטון 12  מיץ ע

בים מופחת קלוריות   ₪  10.9   130.8  בקרטון 12  מיץ ע

  198  בקרטון 12  יין אדום יבש קברנה דולב   ₪  16.5

  165  בקרטון 15  יין מתוק קליל מיוחד לליל הסדר   ₪  11

  

  מחיר לק"ג
  מוצרי בלדי

  3 במערכת שלוחה קטגוריה
  כמות אריזה

מחיר  
  לארגז

  299.9  ק"ג 15  3עוף בשקית (מס'   לק"ג₪   19.99

  111  ק"ג 6  חצאי עוף חזה  לק"ג₪   18.5

  162  ק"ג 6    ירכיים עוף גדול  לק"ג₪   27

  229.8  ק"ג 6  שניצל במגש  לק"ג₪   38.3

  197.4  ק"ג 6  כרעיים עוף  לק"ג₪   32.9

  77.4  ק"ג 6  כנפיים עוף     לק"ג₪   12.9

  178.8  ק"ג 6  גרם יחידה   500הודו טחון   ליחידה₪  14.9

  397.9  ק"ג 10.5  הודו חזהרולדה   לק"ג₪   37.9

  85.2  ק"ג 6  כנפיים הודו  לק"ג₪   14.2

  233.4  ק"ג 6  הודו אדום  לק"ג₪   38.9

  232  ק"ג  4  10צוואר בקר (מס'   לק"ג₪   58

  232  ק"ג  4  2צלעות בקר (מס'   לק"ג₪   58

  292  ק"ג 4  8שריר הזרוע (מס'   לק"ג₪   73

  264 ק"ג  4 9קן בקר (מס' פלנ  לק"ג₪    66

  188.5  ק"ג 13  עצם ברך לחמין  לק"ג₪   14.5

  310.8  ק"ג 3   יחידה גרם  250כבד צלוי   ליחידה₪  25.9

  מחיר לארגז    מוצרי גלאט עוף   מחיר לק"ג

  ליחידה₪  13.9
  עוף טחון אדום מיוחד 

  139  ק"ג 5  גרם יחידה  500

  296  ק"ג 4  6פילה מדומה (מס'   לק"ג₪  74

  272  ק"ג 4  4כתף בקר (מס'   לק"ג₪  68

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

  ליחידה₪   8.9
 7געפילטע פיש צנצנת 

  106.8  יחי'   12  קציצות ביח'

  מחיר לארגז    מוצרי דגים  מחיר לק"ג

29.9  ₪  
  מושט עם עור 

  299  ק"ג 10  כל מנה ארוז בנפרד

  299.5  ק"ג 5   סלמון פילה עם עור  ₪ 59.9

42 ₪  
  סול פילה מנות  

  210  ק"ג 5  בשקיתארוז מספר מנות 

  178.8 יחי'   12  גרם  500קלופס דגים   ליחידה₪  14.9



  ליחידה  מחיר
  ממתקים וחטיפים

  7במערכת שלוחה קטגוריה 
  זמחיר למאר

  138  במארז 20  מיהגרם   100 צ'יפס בטטה   ₪  6.9

גרם   500עוגיות תפוח אדמה   ₪ 15.9
  95.4 אריזות  6  פרנקלס

17.9 ₪  
  עוגיות שוקולד ציפס

  פרנקלסגרם   500(בטעם וניל) 
  107.4 אריזות  6

  99 אריזות  6  פרנקלסגרם   300עוגיות שקדים  ₪  16.5
  95.4 יחידות  6  פינגרס מקלות (חדש) פרנקלס ₪  15.9
מצופה שוקולד חצי עוגיות בונוס  ₪  16.5

  גרם באריזה   250  פרנקלס
  99 אריזות  6

בומביס שוקולד חום ולבן חלבי  ₪  5.9
  פרנקלסגרם באריזה   60(כמו קליק

  70.8 יחידות  12

14.9  ₪  
  עוגיות שוקולד ציפס 

  אפיקומןגרם   500
  89.4  יחידות  6

14.9  ₪  
  עוגיות בראוניז 

  אפיקומןגרם   500
  89.4  יחידות  6

  165.6  יחידות  24  חברת שהכלגרם   100קרקר טבעי   ₪  6.9

        

מחיר  
  לבודד

  מוצרים שונים
  5קטגוריה במערכת שלוחה 

מחיר  
  לארגז

  116.4  בניות M  6ביצים גודל   ₪ 19.4
  29  באריזה 10  ק"ג  1סוכר   ₪  2.9
  94.8  באריזה 12  גרם  400אגוזי מלך בקליפה    ₪  7.9

  159  באריזה 10  גרם  400שקדים בקליפה    ₪  15.9
  167.2  באריזה 8  גרם  350שקד מקולף   ₪  20.9
  154.8  באריזה12  גרם  250שקדים טחונים   ₪  12.9
  106.8  באריזה12  גרם  500קקאו (בשקית)   ₪  8.9
  138  באריזה 12  גרם בקרטון   750תמרים   ₪  11.5

        

 מחיר
  לבקבוק

  מיצים ושמנים
  9קטגוריה במערכת שלוחה 

  מחיר לארגז  

  238.5  בקרטון 15  מיהליטר   1שמן אגוזי מלך   ₪  15.9
  202.8  בקרטון 12  מ"ל  750שמן זית כתית   ₪  16.9

  ליטר    1שמן זית למאור   ₪  8.5
  הכשר בית יוסף לפסח, הבד"ץ לכל השנה)  

  127.5  בקרטון 15

  153.6  בקרטון 12  ליטר   1 טבעי  םמיץ תפוחי   ₪ 12.8
  91.8  בקרטון 9  ליטר   1מיץ תפוזים טבעי   ₪ 10.2
  189.6  בקרטון 24  מ"ל  500  מיץ לימון סחוט טבעי  ₪  7.9

  89.4  באריזה 6  בצנצנתגרם    300פלפל שחור טחון   ₪  14.9
  71.4  באריזה 6  בצנצנתגרם   300פפריקה מתוקה   ₪  11.9

מחיר  
  מחיר לארגז  '100מיצים טבעיים חברת 'סחוט   לבקבוק

  41.4  בקרטון 6מ"ל           750מיץ תפוחים טבעי   ₪ 6.9
  41.4 בקרטון 6  מ"ל 750עי מיץ תפוח ואגס טב   ₪ 6.9
  מיץ סיידר תפוחים מותסס  ₪ 4.5

  גרם  330
  27  בקרטון 6

  

  
  
  
  
  
  
  
  

מחיר  
  ליחידה

  שימורים
  7 במערכת שלוחהקטגוריה 

  מחיר לארגז

  58.8  באריזה 12  גרם   850שימורי משמש   ₪  4.9

  47.9  באריזה 12  גרם   850שימורי אפרסק    ₪  3.99

  153.6  באריזה 48  גרם ליח'140ים שימורי טונה במ   ₪  3.2

        

מחיר  
  ליחידה

  ומוצרי ניקיון מוצרי חד פעמי
  6קטגוריה במערכת שלוחה 

  זמחיר למאר

  72  במארז 30  יח'   100כוסות חד פעמי פאלאס   ₪  2.4
  72.5  במארז 25  יח'  50כוסות נייר    ₪  2.9

צלחות מרקיות איכותי עמיד   ₪  8.9
  106.8  בקרטון 12   יחי'   100במיקרוגל 

עמיד במיקרוגל צלחות דגים איכותי   ₪  7.9
  94.8  בקרטון 12  יחי'  100

עמיד במיקרוגל צלחות גדולות איכותי   ₪  10.9
  130.8  בקרטון 12  יחי'  100

עמיד צלחות לפתניות איכותי   ₪  4.9
  117.6  בקרטון 24  יחי'  100במיקרוגל 

  75  בקרטון 30  יחידות  100כפות   ₪  2.5
  57  בקרטון 30  יחידות  100כפיות   ₪  1.9
  75  בקרטון 30  יחידות  100מזלגות   ₪  2.5

מטר רוחב   1.6מפות שולחן בגליל  ₪  87
  87  יחידה  1  ק"ג לגליל 10 - 0.6עובי 

מטר רוחב   1.6מפות שולחן בגליל  ₪  87
  87  יחידה  1  ק"ג לגליל 10 - 0.4עובי 

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

בונים   ₪  1.9   45.6  אריזות  24  יחידות בחבילה  72מ
  20.5  יחידה  1  ק"ג 5אבקת כביסה צבעונית סוד   ₪   20.5

38.5  ₪ 
   אבקת כביסה אריאל

  ק"ג 6 לבנהלכביסה 
  38.5  יחידה  1

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

  158.4  יחידות  16  גרם   750 וףשק  בקבוק ריפיי נוזל כלים   ₪  9.9

 16ס"מ   30נייר כסף עבה במיוחד   ₪  13.9
  83.4  יחידות  6  פיט  200מטר  60מיקרו 

  19.5  יחידות  5  יחי'   10נייר לבן לפסח   ₪  3.9

  59.4  יחידות  6  מטר   150ניילון נצמד   ₪  9.9
  103.2  אריזות  8  שלהבתיחידות   72שעות   6נרונים   ₪  12.9
  43.2  יחידות  48  בפח שעות  24נר נשמה   אג'   90
  66  יחידות  12  נר נשמה שבועי  ₪  5.5
  88  אריזות  16  יחידות דקור  50בפח  ניםנרו   ₪  5.5

  60  אריזות  24  שעות בזכוכית  48נר נשמה   ₪ 2.5
מחיר  

  זמחיר למאר  טיטולים בייבי סיטר  ליחידה

  25  יחידה   1  יח' בחבילה  52,  3טיטולים מידה   ₪  25
  25  יחידה  1  יח' בחבילה   42, 4טיטולים מידה  ₪  25
  25  יחידה   1  יח' בחבילה  40+,  4טיטולים מידה  ₪  25
  25  יחידה   1  יח' בחבילה  36,  5טיטולים מידה  ₪  25
  25  יחידה  1  יח' בחבילה  34, 6טיטולים מידה  ₪  25

  
  

              
בלת, כל הקודם זוכה!! קחל    מהמוצרים הכמות מו

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

  
  ולא למסחר. ולא ניתן להעברהילדים/ ששעתם דחוקה   ברוכות מיועדת למשפחותהחלוקה 

  .התשלום היא לפי קרטון  .לפעמים קצת פחות  –לפעמים קצת יותר   כל אריזה המשקל הוא בערך ; 
  

  אחרי זה לא יתקבלו תלונות כלל.הערות וחסרים יש לעדכן במקום המכירה בלבד.  
  

  חג פסח כשר ושמח!!!
  


