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משפחות יקרות.
אנו מברכים אתכם בברכת ברוכים הבאים בשעה 
תשפ"א"  הפסח  חג  "גליון  את  מחזיקים  שאתם 
ונכנסים בשערי העשיה של "משנת יוסף" כפי שהיא 

מוגשת לכלל המשפחות.
של  החידושים  על  קצרות  סקירות  זו,  בחוברת 
ההיערכות  ועל  האחרונה.  השנה  יוסף בחצי  משנת 
הטובים  המוצרים  את  להביא  קדימה.  הפנים  עם 
ביותר. במחירים הטובים ביותר ובצורה הנוחה ביותר.
שיהיו  המוצרים  לכם  יוצגו  זו  חוברת  דפי  בין 
בשלל המכירות לקראת החג. כמו גם סקירה על כלל 

המוצרים וסדרי המכירות בכל ימות השנה.
אמנם, על דבר אחד מאד חשוב, לא נכתוב בחוברת 
יוסף".  "משנת  האיתן של  היסוד  היותו  למרות  הזו. 
והוא: מסירותם של מנהלי התחנות למען המשפחות.
שלל  כל  את  לכתוב  נספיק  לא  נרצה,  אם  גם 
הסיפורים הענק, המגיע למערכת. אודות מקרים של 
מסירות ורצון טוב, שהניבו עזרה אמיתית, לכל אחת 

ואחת מהמשפחות החשובות של "משנת יוסף".
לכן בחרנו לומר להם בשם כולם, רק מילה אחת: 

ויותר.  יותר  עליה  שנחזור  ככל  הזו,  והמילה  תודה! 
היא אומרת הכל, בכל פעם מחדש.

אז שוב: תודה!
הצטרפו  משפחות  אלפי  שעוד  השנה  זכינו 
למשנת יוסף. ואנו שמחים לקבל מהם משובים של 

שביעות רצון.
תחנות רבות נפתחו לתועלת ונוחות הציבור. ועוד 
הקרובים.  בחודשים  להפתח  בדרך  רבות  עשרות 

חוברת זו ודאי תהיה לתועלת עבור כולם.
גם אם אתם קוראים את החוברת של "משנת יוסף", 
תשמח  ודאי  במערכת.  חברים  אינכם  שעדיין  כמי 
ולמשפחתך,  לך  הנצרך  כל  את  הדפים  בין  לגלות 

לבית ולחג. ולראות שההצטרפות קלה ומהירה:
בטלפון: 077-316-80-80

a0773168080@gmail.com :באימייל
ומלא  אז לכל קוראינו, מקרב לב: חג כשר שמח 

בריאות איתנה!
מן  לאכול  ברננה  נזכה  השתא  שעוד  רצון  ויהי 

הזבחים ומן הפסחים בבנין בית הבחירה.
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ניתן לקבל את הקטלוג ע"י שליחת מייל 
לכתובת: 

באם אינכם מעוניינים לקבל הודעות מהמערכת, 
בתפריט הקישו 6 לשינוי הגדרות ואח"כ 2
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וחלב
 המכירה הגדולה

לפסח
 200 תחנות
משנת יוסף

 דרכי ההצטרפות
למשנת יוסף

דבר המערכתתוכן העניינים

ושוב תודה
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הפסח הזה כולו שוקולד גרוס
השוקולד האיכותי משוויץ בכשרות בד"ץ העדה החרדית
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ייבוא ייצוא ושיווק מוצרים איכותיים
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'משנת' 
השמיטה 
כהלכתה

כבר  הדרום  חקלאי 
השדות  יודעים: 
ביותר  הדרומיות 
בערבה, בשנת השמיטה 
יוסף.  משנת  של  הינם 
שאין  אלו  שדות  רק  כן, 
של  שמץ  שום  עליהם 
שביעית  קדושת  חשש 
למכירות  להיכנס  יזכו 
באוירת   / יוסף  משנת 
חג  לקראת  ההכנות 
הפסח משתפים מנהלי משנת יוסף על ההיערכות לקראת  שנת תשפ"ב 
- השנה השביעית / על ההדרכה של הגר"נ קרליץ זצוק"ל ועל החומרות 
וההידורים לפי שיטת החזון איש / ובנוסף לכל ההידורים אי ההתפשרות 
על מחיר זול של משנת, המתאפשר בשנה מורכבת כמו זו , אך ורק בזכות 

ההתאגדות וכח הקניה הגדול ביותר במגזר. 

שיחה כ לאחר  הנייד  את  שסגרתי 
חול בתחילת  יום של  קצרה בסתם 
שפשפתי  תשפ"א,  חשוון  חודש 
את אוזני היטב. גם הנייד שלי ספג 

ממני מבטים עזים.
מעבר  שיחי  בן  לי  אמר  כרגע.  עמוס  אני 
וגם  לפסח  גם  ההיערכות  בשיא  אנחנו  לקו. 

לשמיטה.
מבין  כשאני  בלחש.  אמרתי  הבנתי.  הבנתי. 

שאיני מבין כלל מה אני אומר.
חשוון  שבחודש  מי  את  להבין  אפשר  איך 
זה עוד  נושם ריח של מצות. אחרי הכל,  כבר 

לא חנוכה.
לי  נראה  שמיטה?!  אבל  המצות.  ומילא 
שצריך להרגיש אותה בשביל להתארגן אליה. 

לא?
אז בא נקבע ברגע שתוכל, ביקשתי.

קבענו. והגעתי.

פסח בא, חירות באיכות.
בא נכנס לענין חג הפסח.

יוסף".  "משנת  של  העבודה  לחדרי  יוצאים  אנו 
ומנהלי  קניינים  יושבים  וצפופים,  קטנים  בחדרים 
מחלקות שעסוקים וטרודים בסגירת עסקאות ענק 

לקראת חג הפסח.
הקניין  צריך  מסירות  כמה  עד  לתאר  קשה 
ומתן בשביל להתנהל כאילו הוא אב  בזמן המשא 
הוצאה  כל  למנוע  בשביל  שמתאמץ  המשפחה 

שאינה נצרכת.
"משנת  של  והמסור  המיומן  הצוות  עם  אבל 
יוסף", עסקאות של אלפי טונות! של מצות, ירקות, 
אינסוף של פריטים  גם  כמו  ואפיה,  ומוצרי בישול 
פה  נסגרים  ומשחקים.  כלים  של  לבית  למכירות 
במחירים משתלמים, לא לפני בירור מקיף ומדוקדק 

על האיכות, שבוצע באולמות הייצור. ולאחר, משא 
ומתן מתיש ומפרך על המחיר.

של  סוג  מין  היטב.  מורגשת  השליחות  אוירת 
למרות  דרוכים  הקניינים  להצלחה במשימה.  מתח 

החיוכים.

פסח בא, חירות בכמות.
זה לא סוד, שמאז שנפתחה "משנת יוסף", המושג 
"חסר" במוצרי פסח שהיה חלק מהפנתיאון היהודי 

ובמיוחד החרדי, הלך ופחת וכמעט נעלם.
כמויות  אספקת  לארגן  עמלים  יוסף"  ב"משנת 
שכל  קיים.  יהיה  לא  הזה  שהמושג  מנת  ענק, על 

משפחה תרגיש חג חירות, גם בפן הזה.
ירדנו למחסנים  בכדי להבין את היקף הכמויות, 

העומדים הכן לקליטת הסחורות.
את הגודל של המחסנים, לא אוכל לתאר באופן 
שישביע את סקרנות הקורא. רק אוכל לומר שזה 

פשוט ענק.
בשבועיים  יתחילו  מסביר.  הוא  הזה,  במקום 
הקרובים להיכנס סחורות. משחקים, צעצועים וכלי 

בית, דברים שכבר הזמנו לפני חודשים.
היבשים.  מוצרי  שאר  להגיע  יתחילו  אחריהם 
מצרכי  יגיעו  פסח  לפני  האחרונים  עד שבשבועות 
המזון של החג. כל אלה ייארזו פה ויועמדו מוכנים 

להוצאה לתחנות.
הכל חייב להיות מאורגן בהתאמה ללחץ ולעומס 
מרכזים  אנו  המכירות עצמן.  הקיים בימים שלפני 
את המאמץ לקלוט את הסחורה הטריה של הפירות 
ולשווק אותם  ושאר המוצרים החקלאיים  הירקות 

במהירות לבתי המשפחות.
ולהארז  להגיע  חייב  תכונותיו,  לפי  מוצר,  כל 
בשיא  להיעשות  חייב  והכל  מדוקדק.  בחשבון 

הנקיות והכשרות.
ולכן, אם שאלת, כן. אנחנו כבר מעכשיו ערוכים 

לפסח.

שבת לד'. שמיטה באה.
זה אתם מספיקים להתארגן  כל  איך עם  אז 

גם לשמיטה?
זה לא סותר ולא קשור. מסביר לי בן שיחי ברוגע.

יש את צוות הניהול השוטף העמל ימים ולילות 
לביצוע שלל המכירות ויש צוות היגוי מיוחד העמל 
שונה  ההיערכות  שבו  השמיטה  שנת  הכנת  על 
לגמרי בהתחשב בייבוא הירקות ובשמירתם ושאר 

ענייני שמיטה החמורים.
מובן שלבד מעינייני הכשרות יש לקחת בחשבון 
איתם:  להתמודד  עלולים  שאנו  האתגרים  כל  את 
הארצי  בשוק  מסוים  ירק  או  פרי  של  ממחסור 
והעולמי. ועד קושי בתנאי האספקה כמו: סגר וכדו'.

הייתי רוצה ללמוד על כך, ביקשתי.
וקיבלתי.

המניעים  פרטי  כל  על  ומפורטת  מלאה  סקירה 
וההתארגנות של "משנת יוסף".

 השליחות של
גדולי ישראל זצוק"ל
צורך  ללא  לקנות  יוכל  שקונה,  שמי  תדאגו 
של  מליבם  שיצאה  ההוראה  היתה  זו  בשאלות. 
אדלשטיין  יעקב  רבי  הגדול  הגאון  מרן  ישראל 
"משנת  פעילות  את  ליווה  שנים  שבמשך  זצוק"ל 

יוסף".
הגאון  הדור  פוסק  זו באה לאחר שמרן  הוראתו 
את  שדירבן  זצוק"ל  קרליץ  נסים  רבי  הגדול 
יוסף"  ידיו על פעילותה של "משנת  הקמתה, סמך 
בשנת השמיטה, כגוף שהצליח להביא את הפירות 
והירקות ברמת ההידור הכי גבוהה, ולפי דרישותיו 

המדויקות שלו כשיטת מרן ה"חזון איש" זצוק"ל.

ואכן, לא בכדי, זכתה "משנת יוסף" לברכתו של 
מרן בעל ה"חוט שני".

במשך שנים רבות היו ציבור בני התורה מוצאים 
עצמם מקדישים בשנות השמיטה זמן יקר ורב מאד 
להתמודדות עם הצורך באספקת תוצרת חקלאית 

לפי כל דקדוקי והוראות מרן ה"חזון איש".
אלה שרצו להקפיד על כל פרטי ההלכות, מצאו 
עצמם לרוב משתמשים ביבולי נכרי, ובעוד פתרונות 

שעוררו שאלות של סחורה בפירות שביעית וכדו'.
עד שנכנסה לתמונה "משנת יוסף".

בשנת השמיטה האחרונה, הוכיחו אלפי משפחות 
"משנת יוסף" כי עם כח קניה אמיתי וחשיבה נכונה 
הפרט  עד  ההלכה  דקדוק  על  להקפיד  אפשר 

האחרון.
ויבלחט"א  זצוק"ל  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
שבחנו את אספקת היבולים על ידי "משנת יוסף", 

עסקאות של אלפי טונות! של 
מצות, ירקות, ומוצרי בישול 

ואפיה, כמו גם אינסוף של 
פריטים למכירות לבית של 

כלים ומשחקים. נסגרים פה 
במחירים משתלמים, לא לפני 

בירור מקיף ומדוקדק על 
האיכות, שבוצע באולמות 
הייצור. ולאחר, משא ומתן 

מתיש ומפרך על המחיר.
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עמדו נפעמים לראות עד כמה ההתאגדות של כלל 
הציבור סביב "משנת יוסף" הביאה לכך, שלא הוצרכו 
שאלות  להעלות  שיכולים  וירקות  לפירות  להזדקק 

סביב הסחורה בהם.
הפכו  יוסף"  "משנת  מקימי  של  העבודה  שיטות 
לדוגמא שהכל באו ללמוד ממנה, ולהביע את אמונם 

בה.
הדור  פוסק  מרן  של  המיוחדת  ההתטבאות  את 
ואולי  אמר,  כך  שנים,  לשכוח:  אפשר  אי  זצוק"ל, 

מעולם, שלא היתה כזו רמת הידור בשמיטה.

שבע שנים של מחשבה
את שיטות העבודה של "משנת יוסף" לא ממציאים 

ברגע.
יהיה  ואיך  מה  על  חושבים  כפשוטו,  שנים!  שבע 

בשמיטה הבאה ב"משנת יוסף".
כשהפקת לקחים מרכזית נערכה תוך כדי השמיטה 
הקודמת. ובמשך השנים נלמדו ונבנו פתרונות שנוכל 

ליישמם בשמיטה הבאה.
עלינו  הבאה  תשפ"ב  השמיטה  שנת  בעז"ה  וכך, 
לטובה, תלווה במגוון שיפורים ורעיונות, שקיבלו את 
ברכת גדולי ישראל וגדולי הפוסקים שליט"א שבירכו 
על הלכתחילה שבהידורי שנת השמיטה של "משנת 

יוסף".
כבר שנים לפני שנת השמיטה יודעים החקלאים 
שנת  בחורף  כי  הערבה  של  הדרומי  שבחלקה 
יוסף"  ב"משנת  מבוקשת  תהיה  סחורתם  השמיטה 

בהיותה נחשבת לגדלה בחו"ל לכל הדעות.
הם לא צריכים לנחש מה יהיה עם סחורתם בשנת 
השמיטה. זמן רב לפני בואה, כבר נסגרו הדברים בין 

קנייני "משנת יוסף" לבין החקלאים.
שכבר  באירופה  החקלאים  הם  רבים  גם  כאלה, 
לטובה,  עלינו  הבאה  השמיטה  שבשנת  יודעים 
סחורתם תשלח על ידם ישירות לארץ ישראל עבור 

ציבור המהדרין של "משנת יוסף".

כח קניה = הידור בכשרות
יוסף" את  יתירה, משאירים ראשי "משנת  בענוה 

הכבוד והתהילה לציבור עצמו.
המרוכז  הקניה  וכח  והתלכדותו  הציבור  לא  אם 
שאנו מאגדים עבורו, לא היה אפשר להגיע לכאלה 

רמות הידור בכשרות, הוא מסביר לי בנועם.
שהרי יסוד העבודה של שנת השמיטה הן בייבול 
מול  ישירה  בעבודה  היא  בי"ד  באוצר  ובעיקר  חו"ל 
מבלי  עבודתו  שווי  הוא  מה  לדעת  מחד  החקלאי, 
לגרוע חלילה מחלקו, ומאידך לתת לכלל הציבור את 

התוצרת איכותית וטרייה.
שיסודה  גישה  היא  יוסף",  "משנת  של  הגישה 

מותאם לשנת השמיטה.
ב"משנת יוסף" מגיעים לחקלאי, בודקים את שטחי 
הגידול שלו, מחשבים את כל ההוצאות הצפויות לו 
כחקלאי. את הוצאות השינוע והאחסון. ודבר ראשון 

קובעים כמה ישלם הצרכן על קילו הירק או הפרי.
יש  יוסף"  שב"משנת  אנו  זוכים  מסכם,  הוא  לכן, 
נכון.  במחיר  טובה.  הכי  כשרות  ברמת  טרי.  יבול 

ובצורה נוחה.
כשסיימנו, הבטתי בהאנגר הענק, במדפי המתכת 
שכולם עומדים  האריזה  מערכות  ובכל  האינסופיים 

ומחכים. והרגשתי שבת. שבת לד'.
כולם עומדים וכביכול מחכים ואומרים: בואי שבת! 

בואי שנת השמיטה! 

חלקה במטע עגבניות שניטע במיוחד עבור משנת יוסף
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 קחו עוד
 שעה

להגדה

עושים לכם סדר 
של  רחב  מגוון  לביתכם  להביא  ממשיכה  שמאי  ר. 
מוצרי איכות: כלים חד פעמיים, כלי עריכה והגשה, 
ועוד,  וניקוי הבית  נוחות לטיפוח  עזרי אפיה, עזרי 
שיעשו לכם את החיים קלים יותר וישאירו זמן לכל 

מה שאתם אוהבים באמת. גם בפסח.
 ועכשיו אותם המוצרים באריזה חדשה

של המותג החדש 'אחת שתיים'.  
בקרוב מוצרים נוספים באריזה החדשה

המממממון 
טעמים

קלית

קלית, טעים כל יום מחדש. ממממ.....



ות
רק

הי
וס

מט

"ילדי 
משנת" 
במסע 

המצאות 
ופתרונות 

לשנת 
השמיטה

מושי, תראה  
את האיש 
הזה, הוא 
ממש נראה 
מוטרד

בואו ואספר לכם: שנה הבאה 
- שנת השמיטה, כפי שאתם 
ודאי יודעים אנו מביאים את 
התוצרת המהודרת ביותר. 
וההיערכות לכך היא עצומה 
ומצריכה המון פתרונות

אני חושב שהכי 
כדאי שנתייעץ 
עם סבא שלי, הוא 
תמיד יודע מה 
לעשות

אני נזכרת לפני שתי 
שמיטות שמרנו 
תפוחי אדמה לפסח 
מהשנה השישית 
ובקושי נשאר מה 
לקלף מהתפוח 
אדמה...

 אוי...
               כמה טירחה הייתה    

              בשמיטות הקודמות

חייבים למצוא פתרון 
שהשנה יהיה הכל. מה 
נראה לכם שנכין לשבת 
 צ'ולנט מצ'יפס קפוא
???

הדרך הטובה 
ביותר היא להביא 
ירקות מחו"ל וכך 
זה ודאי לא קדוש 
בקדושת שביעית

דוקא 
מתאים לי 
ככה לא 
אצטרך 
לאכול 

מהסלט 
ירקות...

כמה מרגש שאתם חושבים על 
ירקות מחו"ל לשנת השמיטה. 
ודאי יעניין אתכם לדעת שלא 
כל מקום שנקרא "חו"ל", נחשב 
חו"ל לפי ההלכה, ויש גם מקומות 
בארץ שהם נחשבים חו"ל 
בהלכה. לדוגמא יש מקומות בירדן 
שנחשבים בהלכה כארץ ישראל.

זו באמת 
בעיה כי צריך 
להפקיר את 
כל השדות

וכמות הירקות 
שצריכים 
במשנת יוסף 
היא ענקית

אנחנו 
נחשוב 
על מיטב 
הרעיונות 
בעז"ה

נכון, אני 
מכיר אותו, 
הוא ממנהלי 
משנת יוסף, 
אני חושב 
שכדאי לגשת 
לשאול אותו 
מה קרה

כן, אולי נוכל 
לעזור...

בשנת השמיטה אסור להשתמש 
כלל בירקות הגדלים בארץ מיבול 
של יהודי בנוסף גם ביבול נכרי יש 
דעות שיש בזה קדושת שביעית. 
כך שיש קושי עצום בהשגת ירקות

מעניין אני 
לא זוכר שום 
מחסור בשמיטה 
שעברה אתה בקושי 

נולדת אז... 
איך תזכור?

א. מהו האתגר המיוחד של "משנת יוסף" בהכנות 
לשנת השמיטה?

לדאוג  וצריך  ירקות  למכור  אפשרות  אין   .1
לתחזוקת מכונות האריזה שלא יתקלקלו .

מ40.000  ללמעלה  מהודר  ליבול  לדאוג  יש   .2
משפחות וזה אתגר לא קטן.

להביא  המיוחדים  המטוסים  את  לשכור  צריך   .3
את היבול מחו"ל.

ב. מדוע סבתא נזכרה במה שהיה לפני שתי 
שמיטות ולא בשמיטה שעברה?

1. בשמיטה שעברה כבר כל הילדים התחתנו ולא 
היה כל כך קשה.

2. סבתא שכחה מה היה שמיטה שעברה.
שבוע  בכל  הזמינה  היא  שעברה  בשמיטה   .3

מ"משנת" והיה לה הכל טרי ומהודר.

ג. האם הרעיון של הילדים מעשי?
1. כן, זה יביא את היבול הכי טרי וטוב שאפשר.

2. טוב אבל מיותר כי אפשר למצא גם יבול חו"ל בארץ.

3. לא מעשי, צריך בכל שבוע למעלה מ-300 טון 
ירקות לא ניתן להוביל זאת דרך האויר רק דרך הים.

ד. מדוע ליבול חו"ל אין דיני שמיטה?
1. כי זה ממצוות התלויות בארץ.

2. יש לזה אבל בחו"ל אפשר להקל.
3. כיון שהם לא היו בהר סיני.

אני חושב 
שנדאג להטיס 
ירקות במטוס 
לארץ בכל 
שבוע

נראה לי יהיה 
לנו מחיר טוב כי   
בקורונה אין הרבה 
טיסות ואנחנו ניתן 

להם עבודה

אני
יודע שגם 
משחקים 

שווים מביאים 
ב"משנת" 
מחוץ לארץ

אז אולי אנחנו 
גם נביא "פח 

שמיטה" 
מיוחד. כדאי 
למצוא מי 

שיתקשר לסין 
ליצר לנו את 

זה

נראה לך 
אפשר 
להזמין 
את זה 

בטלפון? 
איך יבינו 
אותנו? 

נצטרך 
לחשוב 

אף פעם לא יצא לי
להטיס ירקות במקום

אנשים

בואו נשמור 
על התוכניות 
בסוד שלא כולם 
יעתיקו מאיתנו 
ונפסיד

 מה פתאום
אנחנו "ילדי 

משנת" רוצים 
שיהיה טוב לכולם. 

מה אכפת לנו 
שישמעו

נכון גם 
את ה'פח 
שמיטה' אני 
מוכן לתת 
לכולם למכור

אתה לא 
מאמין איזה 
רעיונות יש 
לנו לקראת 

שנת השמיטה, 
אחרי שנסיים 
את החלוקה 

השבועית 
נספר לך

אין 
כמוכם, 
ילדים!

 וואו...
איזה מרץ 
יש לילדים 
היום...

אולי נייבא 
רק תפו"א כי 
ירקות אחרים 
אני לא ממש 
אוהב...

ביום רביעי אחה"צ ישבו מוישי, 
שימי ונתי - "ילדי משנת" על הגדר, 

לעת ערב התקבצו והמתינו לזמן המכירה...
הילדים בגינה 

הסמוכה...

ות
רק

הי
וס

מט

"ובחצר התלמוד תורה"...

בחלום הלילה

ילדים יקרים ילדים יקרים 
קראו את הסיפור, קראו את הסיפור, 
התבוננו בו היטב, התבוננו בו היטב, 
וענו על השאלות. וענו על השאלות. 

את התשובות את התשובות 
עונים בימי חול עונים בימי חול 

 המועד פסח המועד פסח
 בקו המערכת: בקו המערכת:

  077-316-80-80077-316-80-80
ונכנסים להגרלה ונכנסים להגרלה 
על פרסים שווים.על פרסים שווים.
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לקוחותינו היקרים ממשנת יוסף
מוזמנים ליהנות ממגוון מוצרי האיכות 

של רויאמיל, בכשרות מהודרת.
מאחלים לכם בריאות, שפע וטוב 

בקרב משפחותיכם.

פסח כשר ושמח 

 חפשו את מוצרי ׳רויאמיל׳ 
 בחנויות וברשתות המזון

פסח כשר 
ושמח

מתחיל 
ברויאמיל
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טלפון שרות לקוחות: 052-7603916

סדרת ויטמינים איכותיים 
מחברת ’ביוטיק’ הידועה
באיכות ואמינות מוצריה

 לספיגה מושלמת...

מאושר לפסח

המידע המצורף הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה התוויה כמו”כ המוצרים המופיעים בדף זה אינם תרופות ולא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא, ו/או למנוע מחלה כל 
שהיא, בכל מקרה של בעיה רפואית יש להתייעץ עם הרופא המטפל. אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם - יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

טלפון שרות לקוחות: 052-7603916

ליהנות מהטבע

הבאנו לכם
אפיקומן מהטבע

לראשונה גם בפסח!
בכשרות בד"צ העדה החרדית

חדש! מולר מיקס טבעות מצופות שוקולד חלב
ומולר מיקס טבעות מצופות שוקולד חלב ולבן

כשר לפסח

רוצים לזכות ב-50 ₪ לקניה ממוצרי טרה ב"משנת יוסף"?
ענו על השאלות ואולי תזכו! להשתתפות התקשרו 07731680800773168080



לוח מכירת פירות וירקות וחלבלוח המכירה הגדולה* ) מוצרים יבשים(    לוח המכירה המיוחדת לבית וקפואים

ימי החלוקהימי החלוקהימי החלוקה

צפון
כרמיאל, צפת, טבריה, יבניאל, נוף הגליל, עפולה, מגדל 

יום רביעי י"א ניסןהעמק, חיפה, זכרון יעקב , רכסים , חדרה, חריש, קרית אתא

דרוםדרום

 אופקים, תפרח, קרית גת , קרית מלאכי, ירוחם,
 נתיבות, שדרות, באר שבע, עשהאל, דימונה,

חבל שלום, מצפה רמון
יום שני ט' ניסן

ירושלים והסביבה

נווה ייעקב, רמות, פסגת זאב, סנהדריה, רמת אשכול, 
פאג"י , מעלה הזיתים, בית ישראל והסביבה, שמואל 
הנביא, תל ציון, מצפה יריחו, מעלה אדומים, בית אל

קרית יובל, מקור ברוך והסביבה, גבעת שאול, רוממה, רמת 
שלמה, בית וגן, גילה, שערי חסד,

יום שני ט' ניסן

יום שלישי י' ניסן

בני ברק, אלעד
מודיעין עילית, בית שמש, ביתר, 

יום רביעי י"א ניסןבית שמש, ביתר, נתניה

יום ראשון ח' ניסן
יום שלישי י' ניסן

את מוצרי המכירה ניתן להזמין
החל מ-יום ג' י"ח אדר בערב

את מוצרי המכירה ניתן להזמין
 החל מ-יום ב' כ"ד אדר בערב

ועד יום ג' ג' ניסן בערב

אחיסמך

קרית ארבע
טלזסטון

בית חלקיה, יד בנימין ,יסודות 

יום ראשון ח' ניסן

יום שני ט' ניסן
יום שלישי י' ניסן

יום רביעי י"א ניסן

יום רביעי י"א ניסן עמנואל

על מיקומי ושעות החלוקה של המכירה המיוחדת 
התעדכנו במהלך ההזמנה

 הזמנה
טלפונית

 הזמנה
בדוא"ל

 הזמנה
באתר

 חייגו
077-316-80-80 

ופעלו ע"פ ההוראות

 כנסו
לאתר של משנת יוסף 

ופעלו לפי ההוראות

 שילחו
 אימייל )פעם אחת בלבד( לכתובת

ובשורת הנושא  8080@mishnatyosef.org
כתבו את מספר הטלפון שלכם  המופיע 

במערכת, ועקבו אחרי ההוראות.

איך מזמינים 
במערכת, פרטי ההרשמה בגב העלוןכדי להזמין מוצרים עליכם להיות רשומים מוצרים?

שישמש  ]בסוגריים[  קוד  מסומן  מוצר  כל  תחת 
במערכת  המחלקות  בתפריט  קפיצה'  כ'קוד 
ניתן  יהיה  מהירה.  הזמנה  לביצוע  הטלפונית, 
לאחר  ומיד   * הקשת  ידי  על  ההזמנה  את  לבחור 
להזמין ברצונכם  אותו  המוצר  קוד  את  מכן 

לנוחיותכם

ההזמנה
שהנכם 	  ההזמנה  בעת  לב  לשים  יש 

רשומים בתחנה בה אתם מעוניינים להגיע.
אשראי 	  פרטי  לעדכן  חובה  להזמין  בכדי 

זיכוי  עבורכם  יש  גם אם  כי  יודגש  מראש, 
פרטי אשראי  להזין  יש  מקום שהוא  מכל 
הזיכוי,  סכום  עד  כלום  מהם  יגבה  שלא 
ממתין  אכן  כי  לבדוק  חובתכם  כי  נזכיר 

עבורכם זיכוי במערכת.
שהוזמן 	  מוצר  כל  כי  להדגיש  חשוב 

במערכת נשמר באופן אוטומטי ואין צורך 
בשום פעולה נוספת.

לא 	  עוד המערכת  כל  הזמנה  למחוק  ניתן 
נסגרה להזמנות.

כשאתם מבצעים הזמנה התחייבתם לבוא 	 
לאסוף את ההזמנה ולשלם עליה.

פריט 	  או  ההזמנה  את  לבטל  ניתן  לא 
הקווים, ההזמנה  סגירת  לאחר  מההזמנה 

מחייבת.
חשוב מאד לשים לב בעת ההזמנה למוצר 	 

שאותו אתם רוצים להזמין כיון שיש מספר 
מוצרים דומים.

שונים, 	  צבעים  בתיאור  שמופיע  במוצרים 
אך  שונים  בצבעים  ויגיעו  יתכן  כי  הכוונה 
אין בחירת צבעים, לא יתקבלו תלונות על 

שינוי צבע.
טיב 	  את  ולוודא  היטב  לבדוק  השתדלנו 

פירוט  לתת  השתדלנו  כמו"כ  המוצרים. 
מלא של המוצר.

במרבית 	  המוצרים  עבור  לתשלום  בנוסף 
התחנות גובים עמלת תחנה בסך 5 ₪ עבור 
זמן  תארך  והחלוקה  )במידה  מכירה.  כל 

עקב הקורונה תחויבו ב-1 שקל נוסף(.

התשלום
בעת 	  בלבד  באשראי  מתבצע  התשלום 

בעת  לבחור  ניתן  הטלפונית,  ההזמנה 
ניתן  תשלומים,   4 עד  לשלם  ההזמנה 
לפני  יום  עד  האשראי  פרטי  את  להחליף 
זה  זמן  לאחר  ליבכם  לתשומת  החלוקה, 
לא ניתן לשנות את אופן התשלום גם לא 

בשירות הלקוחות.
החלוקה

התחנות 	  במרבית  החלוקה  זו  בשנה 
יש  הרגילה  החלוקה  בתחנת  מתקיימת 

להתעדכן במערכת על זמני החלוקה.
חוסרים 	  יהיה  שלא  מאמץ  כל  עושים  אנו 

כלל, במקרה של חוסרים ההחזר יבוצע ע"י 
טפסי הזיכוי כמו במכירות השבועיות )יש 
טלפון  ומס'  מלאים  הפרטים  כל  כי  לודא 
ניתן לקבל  לא  לצערינו  השמור במערכת( 

החזר בשירות הלקוחות.
החלוקה 	  זמני  את  מראש  לוודא  חשוב 

בתחנתכם. שימו לב לזמן החלוקה שנקבע 
עבורכם, לא נוכל לקבל טענות של שכחה 

וכדו'.
שבר 	  של  תקלה  כל  לבדוק  באחריותכם 

לא  עצמה,  המכירה  בעת  במוצרים  וכדו' 
לאחר  כאלו  בעיות  על  טענות  לקבל  נוכל 
החלוקה. בכל מקרה של בעיה אחרת ניתן 
מיום  חודש  עד  הלקוחות,  לשרות  לפנות 

החלוקה.
בתקווה שלא תצא תקלה מתחת ידינו
משנת יוסף

כללי המכירה
חדש! לקוחות שאמור להיות להם זיכוי 
מארגונים וקופות צדקה יכולים לשמוע 
אם הזיכוי נקלט, ואת סכום הזיכוי, בטלפון 
ההזמנות באם לא מושמע זיכוי במערכת 
הטלפונית אין לשירות הלקוחות מידע בענין 
ויש לפנות לגוף המזכה. מדיניות החזרת מוצרים:

מוצר  כל  הצרכן,  הגנת  חוק  ע"פ 
ל50 ש"ח  מזון ששוויו מעל  שאינו 
מיום  שבועיים  תוך  להחזירו  ניתן 

החלוקה. ולקבל זיכוי בניכוי 5%. 
בכל  וקפואים  קירור  מזון  מוצרי 
סכום שהוא, אינם ניתנים להחזרה.

במוצרי  השירות  שיפור 
אריזה אישית ללקוח

כשירות  לעיל,  האמור  אף  על 
ישנה  אם  הביגוד,  במוצרי  לציבור 
בעיית התאמה במידה או בצבע, גם 
בסכום הנמוך מ-50 ₪, ניתן לפנות 
שבועיים  תוך  הלקוחות  לשירות 
"נוהל  לביצוע  החלוקה,  מיום 
באריזתו  שהמוצר  ובלבד  החזרה" 
המקורית, מוצרים עונתיים לא ניתן 

להחזיר כלל.
אינו  או  פגום  המוצר  באם  כמו"כ 
לפנות  ניתן  הזמנתכם,  את  תואם 
"נוהל  לביצוע  הלקוחות  לשירות 

החזרה".

איך תבצעו את ההחזרה:
פנו לשירות הלקוחות וקבלו קוד 

החזרה.
ארזו את המוצר היטב וציינו 1 שם 

השולח 2 סיבת ההחזרה.
תחנת  דרך  המוצר  את  החזירו 

החלוקה.
כשהמוצר יתקבל תזוכו מיידית או 

יצרו עמכם קשר להמשך התהליך.

כללי זיכויים 
 והחזרות

במשנת יוסף

צפון
טבריה, יבניאל, כרמיאל, נוף הגליל, עפולה, צפת, מגדל העמק 

אחיסמך, ראשון לציון, 

ראשוןיום שישי ו' ניסן
א ניסן

מוצ"שיום שני כ"ד אדר 
כב אדר

אופקים, באר שבע, ירוחם, נתיבות, עשהאל, קרית גת , קרית מלאכי, שדרות, תפרח 

בית חלקיה, יד בנימין ,יסודות 
ראשוןיום רביעי כ"ו אדר

כג אדר בערב

ראשוןיום רביעי ד' ניסן
א ניסן

שלישייום שישי כ"ח אדר
כה אדר בערב

ירושלים והסביבה

נוה יעקב, סנהדריה, פאג"י, רמות, רמת אשכול, 
בית ישראל והסביבה, שמואל הנביא

בית וגן, גילה, שערי חסד
גבעת מרדכי, גבעת שאול, מקור ברוך והסביבה, קרית יובל, רוממה, רמת שלמה 

ראשוןיום שלישי כ"ה אדר
כג אדר בערב

שלישייום חמישי כ"ז אדר
כה אדר בערב

שלישייום שישי כ"ח אדר
כה אדר בערב

מוצ"שיום שני ב' ניסן
כ"ט אדר

ראשוןיום רביעי ד' ניסן
א ניסן

מוצ"שיום שני כ"ד אדר 
כב אדר קרית ארבע 

בית שמש, ביתר

אלעד, טלזסטון, נתניה, עמנואל

אשדוד

בני ברק, רחובות

מודיעין עילית

שלישייום ראשון א' ניסן
כה אדר בערב

ראשוןיום שלישי ג' ניסן
א ניסן

ראשוןיום שלישי כ"ה אדר 
כג אדר בערב

ראשוןיום חמישי ה' ניסן
א ניסן

מוצ"שיום שני ב' ניסן
כ"ט אדר

ראשוןיום שישי ו' ניסן
א ניסן

דימונה, חבל שלום, מצפה רמון

זכרון יעקב, חדרה, חיפה, חריש, קרית אתא, רכסים 

 בית אל, גבעת זאב, הר חומה, מעלה אדומים, מעלה 
הזיתים, מצפה יריחו, פסגת זאב, תל ציון

יום חמישי ה' ניסןבית חלקיה, יד בנימין ,יסודות 

דרום
 אופקים, באר שבע, דימונה, חבל שלום, ירוחם,

מצפה רמון, נתיבות, עשהאל, קרית גת, קרית מלאכי, 
שדרות, תפרח 

יום ראשון א' ניסן

ירושלים והסביבה

בית אל, גבעת זאב, גבעת שאול, הר חומה, מעלה 
אדומים, מעלה הזיתים, מצפה יריחו, מרכז העיר 

והסביבה, נווה יעקב, סנהדירה, פאג"י, פסגת זאב, 
קרית יובל והסביבה, רוממה, רמות, רמת אשכול, 

רמת שלמה, תל ציון, 

בית וגן, גילה, שערי חסד
קרית ארבע

יום שני ב' ניסן

יום חמישי ה' ניסן
יום שני ב' ניסן

צפון
כרמיאל, צפת, טבריה, יבניאל, נוף הגליל, עפולה, 
מגדל העמק, חיפה, זכרון יעקב , רכסים , חדרה, 

חריש, קרית אתא
יום חמישי ה' ניסן

בית שמש, ביתר, 
ראשון לציון, רחובות, בני ברק

מודיעין עילית

אלעד, עמנואל
אשדוד אחיסמך

טלזסטון, נתניה

יום רביעי ד' ניסן
יום שלישי ג' ניסן

יום חמישי ה' ניסן
יום רביעי ד' ניסן

יום חמישי ה' ניסן
יום שני ב' ניסן

את מוצרי המכירה ניתן להזמין
 החל מ-יום ב' כ"ד אדר בערב
ועד מוצ"ש כ"ט אדר בלילה 

 מוצרי המכירה המופיעים בעמודים 26-27 

יום 
סגירת 
מערכת 
ההזמנות

אחרי 
סגירת 

המערכת 
כבר 

לא ניתן 
להזמין 
מוצרי 
המכירה
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ספק



שישיית מפיות בד
עם דוגמא כסף
]621[ 40X40 ס"מ

גביעי יין מוכספים 10 יחי'
ח"פ מיוחד לליל הסדר, בנפח של כ-130 

מ"ל, כשל"פ רובין ]645[

שישיית חבקים כסף 
בעיצובים שונים 

]623[

זוג כיסויים לכסא בצבע לבן
מתאים לכסא פלסטיק

]611[

מפית מחולקת למצות
לליל הסדר

דוגמאות שונות ]605[

מגש יוקרתי לליל הסדר
קוטר כ-40 ס"מ

מתכת בצבע כסף ]607[

סט מהודר לליל הסדר ]601[
הכולל, ציפית לכרית הסיבה, ציפית מחולקת למצות ושקית לאפיקומן

יתכן יגיע בדוגמאות מהודרות שונות

כפיות ]637[ כפות ]639[ 
מזלגות ]641[ סכינים ]643[
חד פעמי דקורטיבי מוכסף - 40 יחי'

צלחות לפתן
לבן בעיטור כסף  - 10 יחי'

]635[

זוג ציפיות מודפסות
לכרית הסבה גודל 50X70 ס"מ

]615[

שישיית פלייסמנט
בגווני כסף אפור
קוטר כ-38 ס"מ ]613[

הגדה של פסח
עם ביאורים ומשלים - "באזני בנך"

הוצאת יפה נוף ]603[

כוסות אלגנט שקופות
בעיטור כסף

25 יחי' ]625[

שישיית צלוחיות דורלקס
לקערת ליל הסדר
קוטר כ-9.5 ס"מ ]617[ 

בקבוק יין דמוי קריסטל 
כ-800 מ"ל

דוגמאות שונות ]609[

 שלחן
 החג

 מחלקה
18

לביתהמיוחדת המכירה 

על מנת 
להזמין 

מוצרים עליך 
להיות רשום 

 במערכת.
כל הפרטים 

על דרכי 
ההרשמה 
בגב העלון

 כלי
מטבח 
 מחלקה
13

לביתהמיוחדת המכירה 

רוצה 
להזמין 
מוצרים?
את מוצרי המכירה 
ניתן להזמין
 מיום ג' י"ח אדר
בערב

דרכי ההזמנה 
ושאר הפרטים 
בעמ' 12

₪ 5

₪ 3

₪ 4.8

צלחות מרק
לבן בעיטור כסף  - 10 יח'

]633[

₪ 7.5₪ 7.5

₪ 18 ₪ 32

מפת אל-בד לבנה
עם עיטור כסף

]619[

תמונת החד 
פעמי, צלחות, 

סכו"ם וגביעי יין 
מוכספים

₪ 24

₪ 36

₪ 19 ₪ 32

₪ 45₪ 78

₪ 17

₪ 138₪ 68

₪ 18.5

צלחות גדולות
לבן בעיטור כסף  - 10 יח'

]629[

צלחות גדולות במיוחד
]627[

₪ 7.5 ₪ 9

צלחות קטנות
לבן בעיטור כסף  - 10 יח'

]231[

₪ 4.8

 שישיית כפות 
]689[ 

כד זכוכית
1.6 ליטר

]675[

סיר יציקה איכותי
פאואר

6.2 ליטר, קוטר 28 ]661[

 שלישיית סכינים 
]691[ 

סט 6 גביעים זכוכית
170 מ"ל

]677[

 מחבת גריל מרובעת
)סטייק(

28 ס"מ ]663[

סיר לחץ
סולתם

9 ליטר, קוטר 24 ]649[

 סכין ויקטורינוקס
שפיץ עם שיניים

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]693[

סט כוסות דקורטיביות
6 יחידות - באריזת מתנה

270 מ"ל ]679[

מחבת איכותית - סולתם
קוטר 24 / קוטר 28

ידיות יתכן ויגיעו בצבעים שונים ]665[ 

סיר סולתם
כרמל, 12 ליטר

קוטר 24 )ידיות אלומיניום( ]651[

סכין סולתם
חלק, 14.4 ס"מ, מתאים גם לבשר ועוף

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]695[

סט סכום יוקרתי
דגם ונציה 24 חלקים

פאואר ]681[

סיר אלון
סולתם

10 ליטר, קוטר 26 ]653[

זוג סכיני פיקסוול
יגיע בשני צבעים שונים

]697[

סט סכום + מעמד
ידית פלסטיק, צבע שחור

24 חלקים ]683[

סיר יציקה סוטז'
סולתם

קוטר 28 ]655[

קולפן רקס
תוצרת שוויץ 

]699[

שישיית כפיות
]685[ 

סיר יציקה איכותי
פאואר 

2.3 ליטר קוטר 20 ]657[

קולפן סטנלי
ידית פלסטיק

]701[

 שישיית מזלג 
]687[ 

סיר יציקה איכותי
פאוואר

4 ליטר קוטר 24 ]659[

₪ 5.5

₪ 7.5

₪ 70

₪ 345

₪ 5.5

₪ 18

₪ 48

₪ 128

₪ 14.5

₪ 15

₪ 32

₪ 148

₪ 26

₪ 54

₪ 42

₪ 115

₪ 11.5

₪ 30

תרמוס + לחצן משאבה
2 ליטר, שומר חום 24 שעות

]671[

₪ 120

₪ 82

₪ 7.8₪ 6.5

₪ 5.5₪ 5.5

תבנית לאפייה והגשה
38X23 דורלקס
גובה כ-7 ס"מ ]669[

₪ 29.5

סט 3 קופסאות איכותיות
לוק אנד לוק

1.4 ל' 0.6 ל' 0.18 ל' ]667[

₪ 29.5

בלעך טבעות
50X50

]673[

₪ 48

₪ 50

סט 4 סירים
דגם אלון

סולתם ]647[

2.5 ליטר, קוטר 18 ס"מ
4.5 ליטר, קוטר 24 ס"מ
6 ליטר, קוטר 26 ס"מ
7 ליטר, קוטר 24 ס"מ

₪ 60
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 כלי
מטבח 
 מחלקה

13

לביתהמיוחדת המכירה 

על מנת 
להזמין 

מוצרים עליך 
להיות רשום 

 במערכת.
כל הפרטים 

על דרכי 
ההרשמה 
בגב העלון

 כלי
בית
 מחלקה
12

לביתהמיוחדת המכירה 

רוצה 
להזמין 
מוצרים?
את מוצרי המכירה 
ניתן להזמין
 מיום ג' י"ח אדר
בערב

דרכי ההזמנה 
ושאר הפרטים 
בעמ' 12

פח פטנט 
לתליה לדלת ארון מטבח + מכסה 

צבע לבן ]729[

קרש חיתוך זכוכית
איור פירות
25X35א]717[

מפצח אגוזים
]709[

מועך תפו"א
נירוסטה

]702[

מייבש כלים 
דו קומתי  

]731[

משטח סיליקון לארונות 
45X150

]719[

חולץ פקקים
]710[

מועך שום
נירוסטה 

]703[

 מייבש כלים
מתקפל

אפור / לבן ]733[

תחתית לסירים
מתכת

]721[

סט 3 פותחנים
]711[

כף מזיגה
עם ידית אפורה 

]705[

 אלמגוב
למתקן כלים

]735[

תחתית לסיר
סיליקון

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]723[

סט 5 קערות פלסטיק
הגדולה בקוטר 32 ס"מ
יתכן ויגיע בצבעים שונים ]712[

כף טיגון
עם ידית אפורה 

]706[

סכומון מגירה 
25X32

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]737[

כיור פלסטיק אמריקאי
 53X36

שוליים כ-2 ס"מ ]725[

מסננת
נירוסטה

קוטר 28 ]713[

מצקת עמוקה
נירוסטה

]707[

סכומון מתכת 
גובה 13 קוטר 9 ס"מ

]739[

כיור פלסטיק
47X29 ,גדול

שוליים 4 ס"מ ]727[

כיור פלסטיק
38X28 קטן
שוליים 5 ס"מ ]728[

רביעיית משטחי חיתוך
 גמיש, 27X37 ס"מ

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]714[

זוג מסנני כיור
]741[

קרש חיתוך פלסטיק
33X23

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]715[

תפוחן
]708[

₪ 10.5

₪ 8.8

₪ 7.5 ₪ 7

₪ 22 ₪ 5.5

₪ 13.5

₪ 9

₪ 14

₪ 4

₪ 2.5

₪ 7

₪ 4

₪ 4.5

₪ 9.8

₪ 7

₪ 3.5

₪ 30

₪ 15

₪ 9

₪ 6.5

₪ 19.5 ₪ 23.5

₪ 7

₪ 4.5

₪ 10

₪ 3.5

זוג מלחיות קפיץ
פלסטיק

2 צבעים שונים ]749[

 מסננת סיליקון
לכיור אמריקאי

]743[

 כפפה עבה למטבח
+ מחזיק לסיר

יתכן ותגיע בצבעים שונים ]751[

מאריך ברז קצר
]745[

משקל דיגטלי למזון
]753[

כיסוי לברז פרח
]747[

 סלסלת ירקות פלסטיק
צבע אפור / לבן
50X35 ג' 25 ]763[

 מחזיק סקוטש
אקרילי

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]755[

 מגב שיש
פלורה

יתכן ויגיע בצבעים שונים ]757[

קופסת פלסטיק + מכסה
לתבנית צרה, אינגליש קייק

]767[

קופסה עם מכסה 
לתבנית גדולה

]765[

נטלה מהודרת
 ]759[

 רביעיית מתלים
למגבת, ממתכת

]769[

מצית גז
]761[

₪ 6.5

₪ 6

₪ 5

₪ 3

₪ 17.5

₪ 5.8

₪ 19

₪ 3.5

₪ 7

₪ 3.8

₪ 5.5

₪ 2.2₪ 3.5

₪ 6.5

עמודון פלסטיק
5 קומות

91.5X45.7X185 ס"מ ]773[ 

מגירון ראטן
4 קומות, קפוצ'ינו

ג' מגירה כ-18 ס"מ  ]775[ 

כיסוי לקרש גיהוץ 
140X50, עם שרוך למתיחה

יתכן ויגיע בדוגמאות שונות ]779[

ארון פלסטיק גדול
ראם, ג' 65 ר' 181 ע' 48

אפור/שחור ]771[ 

₪ 280₪ 128₪ 78₪ 12.5

סל כביסה נמוך
חלון, אפור / לבן 

52X40 ג' 32 ]781[

סל כביסה
פלסטיק סרוג + מכסה

55 ליטר, צבע בז' ]783[

סל כביסה מלבני נמוך
פלסטיק סרוג

40 ליטר, צבע קפוצ'ינו ]785[

₪ 35₪ 13 ₪ 28

סל כביסה 
גמיש גבוה - ראטן

יתכן בצבעים שונים ]787[

₪ 18

פח פדל
50 ליטר עם פנימית

שחור/אפור ]789[

פח שובך + מכסה
גדול - 50 ליטר

שחור/אפור ]791[

פח מרובע מפלסטיק
סרוג, 10 ליטר

צבע לבן/קפוצינו ]793[

ארגז אחסון ענק
פלסטיק, + מכסה וגלגלים

60 ליטר ]795[

₪ 48₪ 30₪ 12₪ 36

ארגז אחסון מפלסטיק + מכסה
כ- 30 ליטר ]797[   / כ- 24 ליטר ]799[    / כ- 17 ליטר ]801[

₪ 14 ₪ 25₪ 18

סלסלת דנטל גדולה
37X26 גובה 15
לבן/קפוצינו ]803[

סלסלה דנטל בינונית
19X25 גובה 15
לבן/קפוצינו ]805[

₪ 7.5₪ 5
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 כלי
 בית

 מחלקה
12

לביתהמיוחדת המכירה 

על מנת 
להזמין 

מוצרים עליך 
להיות רשום 

 במערכת.
כל הפרטים 

על דרכי 
ההרשמה 
בגב העלון

חשמל 
ותאורה 
 מחלקה
16

לביתהמיוחדת המכירה 

רוצה 
להזמין 
מוצרים?
את מוצרי המכירה 
ניתן להזמין
 מיום ג' י"ח אדר
בערב

דרכי ההזמנה 
ושאר הפרטים 
בעמ' 12

מדף מתכת מוגבה
להכפלת האיחסון

רוחב 39 עומק 22 ]813[

מטאטא
דמוי עץ, ללא מקל

]815[

מגב פטנט
פלסטיק/מתכת, ללא מקל

]817[

מגב חד להב
ללא מקל

]819[

מקל עץ איכותי
]821[

סלסלה כל בו גדולה
36X26 גובה 15

יגיע בגוונים שונים ]807[

כף אשפה
עם מקל ניאון

]823[

סלסלה כל בו
25X19 גובה 11

יגיע בגוונים שונים ]809[

ברז ברבור גבוה נשלף
יועם

אחריות לשנה מהחברה ]825[

סלסלת מתכת
נתלית על מדף

40X26 גובה 13 ]811[

₪ 10₪ 7.5₪ 8.5₪ 8.5

₪ 4

₪ 4

₪ 8.5

₪ 2.4₪ 12

מדף אמבטיה פלסטיק
פינתי, דו קומתי לבן

]841[

ברז אמבטיה
כולל צינור ומזלף - יועם

אחריות לשנה מהחברה ]827[

וילון לאמבט
1.7X1.8 דגם עלים

]843[ 

ברז ברבור
יועם

אחריות לשנה מהחברה ]829[

מברשת אסלה
לבן

]845[

ראש מקלחת
שלושה מצבים

דגמים שונים ]831[

רביעיית קולבי חצאית
רוחב 30 ס"מ

]847[

צינור מקלחת
גמיש, נירוסטה

1.5 מטר ]833[

קולב תליה לדלת
ללא ברגים 5 ווים, ראש רחב

]849[

מיני מגירון
3 קומות, גדול, צבעים שונים

25.4X22.5 ג' 30 ]851[

מתלה טבעת למגבת
ניקל
]835[

מתקן לנייר טואלט
ניקל
]837[

מחזיק ניקל + כוס 
למברשת שיניים

]839[

₪ 12₪ 17₪ 5

₪ 15

₪ 7.5

₪ 15

₪ 9₪ 27

₪ 15₪ 15 ₪ 15

מנורת לילה לשבת לתקע 
עם תריס לכסוי האור

]879[

קומקום נירוסטה
2 ליטר

]865[

נורת לילה
לד 4 נורות

]881[

כירת בישול יחיד 
W 1500

]671[

שעון שבת דיגטלי
שבועי

]883[

מקצף חזק במיוחד
300W

]673[ 

מוט בלנדר
600W ,כוס +

נירוסטה ]867[

 כיריים
גז
 4

מבערים
+ מכסה ותקן 

]863[

נורת פלפון לד עגולה
קוטר 40 דגם גלים צמוד תקרה

30 וואט, אור לבן ]675[

פלטת שבת
4 סירים

+רגליות וקופסת חיבורים מתכת ]869[

תאורת חרום
60 לדים, כ-24 שעות

גובה 36 ס"מ, LM 600א]877[

מיחם 40 כוסות
נירוסטה

אינו טעון טבילה בכשרות הרב 
רוזנברג ]857[

₪ 48

₪ 35

₪ 7

₪ 58

₪ 38

₪ 68 ₪ 85

₪ 245

₪ 68

₪ 158

₪ 55

₪ 75

₪ 305

₪ 360

₪ 178

מיקסר קנווד 
מייג'ור

 km 630- דגם
 900W הספק מנוע

קערה,6.7 ליטר 
]853[

טוסטר אובן 
ענק

60 ליטר + טורבו
2000 וואט, זוג גופי חימום 
עליון ותחתון ומפוח טורבו, 
שתי תבניות אימייל ורשת 

נירוסטה, רוחב פנימי כ-46 
ס"מ ]859[

מעבד מזון 
בראון - 

 FP3131WH
יבואן רשמי 

הספק 800 וואט
קערה בנפח 2.1 ליטר+בלנדר 

בנפח 1.2 ליטר
]855[

טוסטר אובן 
34 ליטר + 2 

תבניות
1800 וואט, זוג גופי חימום 
עליון ותחתון, שתי תבניות 

אימייל ורשת נירוסטה רוחב 
פנימי כ-39 ס"מ ]861[

 אחריות על
מוצרי החשמל
תנתן במוקדי השירות
 של החברה של המוצר אותו תקבלו 
בכפוף להצגת דף ההזמנה.
 מוצרי החשמל הינם מאחד המותגים הבאים:
המילטון, גולדליין, בנטון, ברימאג.

התשלום במשנת יוסף בכרטיס אשראי
לנוחיותכם תוכלו לפרוס את 

התשלום עד 4 תשלומים
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הטופים הטופים 
שיעיפו לכם שיעיפו לכם 
את הקיץאת הקיץ
לענניםלעננים

טופיטופי החדש של מיה החדש של מיה
מחכה לגוון לכם את הקיץ בטעמים חדשים ומרעננים מחכה לגוון לכם את הקיץ בטעמים חדשים ומרעננים את זה עדיין לא טעמתםאת זה עדיין לא טעמתם

מוצרי 
טקסטיל 

 מחלקה
15

לביתהמיוחדת המכירה 

על מנת 
להזמין 

מוצרים עליך 
להיות רשום 

 במערכת.
כל הפרטים 

על דרכי 
ההרשמה 
בגב העלון

משחקים 
וצעצועים 
 מחלקה
17

לביתהמיוחדת המכירה 

רוצה 
להזמין 
מוצרים?
את מוצרי המכירה 
ניתן להזמין
 מיום ג' י"ח אדר
בערב

דרכי ההזמנה 
ושאר הפרטים 
בעמ' 12

על מנת 
להזמין 

מוצרים עליך 
להיות רשום 

 במערכת.
כל הפרטים 

על דרכי 
ההרשמה 
בגב העלון

סינר פלטיק
עם שרוולים

]909[

מפת שולחן איכותית לבנה
אורך 2.4 מ' + ראנר כסף

ר' 1.5 מ'. באריזת מתנה ]897[

סט מצעים יחיד
דגם וושינגטון

100% כותנה, רוחב 90 ס"מ ]885[

מגבת רחצה איכותית
70X130 ס"מ

כ-550 גרם למטר רבוע, יתכן ויגיע 
בצבעים שונים ]899[

סט מצעים יחיד
דגם נועה סגול

100% כותנה, רוחב 90 ס"מ ]887[ 

50X90 מגבת ידיים
כ-550 גרם למטר רבוע, יתכן ויגיע 

בצבעים שונים ]901[

מגן מזרן
איכותי

]903[

סט מצעים יחיד
דגם עלים

100% כותנה, רוחב 90 ס"מ ]889[ 

זוג מגיני כריות
איכותי

]905[

סט מצעים נוער
דגם זיגזג סגול

100% כותנה, רוחב 80 ס"מ ]891[

מותחן סדין
רביעייה

]907[

סט מצעים נוער
דגם זיגזג כחול

100% כותנה, רוחב 80 ס"מ ]893[

סינר מגבת
30/55

 ]911[

סטס מצעים נוער
דגם טומי

100% כותנה, רוחב 80 ס"מ ]895[

₪ 6.5

₪ 54

₪ 72

₪ 17.5

₪ 72

₪ 8.5₪ 18.5

₪ 72

₪ 15.5

₪ 68

₪ 11

₪ 68

₪ 9.5

₪ 68

מוסך מכבי אש ענק 
3 קומות

גודל 86X26 ג' 29 ]921[

משחק מגנטים בקופסא
מאגיס המקורי - 100 חלקים

]919[

מכונית מתכת
אורך 10 ס"מ

]951[

בובת לטקס איכותית
גובה 45 ס"מ

דמוי אמריקאית ]939[

משחק ראלי דומינו
משאית חשמלית

]925[

פירות וירקות
בשקית

]953[

בימבה גו'ק  
יגיע בצבעים שונים

]937[

משחק סודוקו צבעים
גודל הלוח 22X28 ס"מ

48 אפשרויות 4 רמות ]927[

חיות בר
בשקית

]955[

עגלה לבובה 
עם גגון

יתכן ויגיע באחד מ-2 דוגמאות אלו ]941[

משחק פטריות לפעוטות
318 חל'

]929[

פליימוביל
סט ענק יחידת חילוץ והצלה

]913[

סט כלי מטבח
מתכת

]943[

פאזל פסח
32X48 ,48 חלקים

]931[

 משחק הרכבה
מכאנו טכנו
134 חל' ]933[

פליימוביל בית בובות
]915[

ישנם 3 חלקים קטנים שאינם 
תואמים לצביון חיינו

משחק מברגה
חשמלית

]945[

משאית אשפה
כ-25 ס"מ אורך

]947[

משחק מחשבה 
לסדר קרחונים מסביב לפינגווינים

60 אפשרויות, 4 רמות ]923[

משחק מגנטים
פארק שעשועים

110 חלקים, מאגיס ]917[

משחק מוט קפיצה
]949[

₪ 5

₪ 78

₪ 6.5

₪ 48

₪ 55

₪ 11

₪ 44

₪ 34

₪ 9.5

₪ 55

₪ 9.5

₪ 138

₪ 28

₪ 14.5

₪ 118

₪ 24₪ 18 ₪ 24

110₪₪ 78

₪ 9.5

קורקינט 
חזק ואיכותי -מתקפל

]935[

₪ 65
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מוצרי 
חלב
 מחלקה
7

לפסחהגדולה המכירה 

פירות 
וירקות 
 מחלקה
2

לפסחהגדולה המכירה 
מוצרי הירקות ומוצרי החלב
ניתן להזמין החל מ-יום ב' כ"ד אדר

ועד יום שלישי ג' ניסן בערב 

שאר מוצרי המכירה הגדולה
ניתן להזמין החל מ-יום ב' כ"ד אדר בערב 
ועד מוצ"ש כ"ט אדר לפנות בוקר

מוצרמוצר

מוצר

אריזהאריזה

אריזה

כמותכמות

כמות

מחירמחיר

מחיר

 | |כ 10 קילו  |שק  תפוח אדמה לבן ]1[ 

 | |כ 5 קילו  |שק  גזר ]3[ 

 | |כ 5 קילו  |רשת  בצל ]5[ 

 |   |   | שום יבש - חו"ל ]7[ 

 |   | |רביעייה  שום טרי ירוק ]9[ 

 | |סלסלה קטנה |   עגבניות ]11[ 

|  1.5| |רשת  מלפפון ]13[ 

|  1.5| |רשת  קישואים ]15[ 

 |  4| |קרטון  חצילים ]17[ 

 | |כ 4.5 קילו  |קרטון  פלפל צבעוני ]19[ 

 | |כ 800 גרם  |רשת  פלפל חריף ]21[ 

 | |כ 4 קילו  |קרטון  קולרבי ]23[ 

 | |כ 4.5 קילו  |קרטון  בטטות ]25[ 

 | |כ 2.5 קילו  |רשת  סלק ]27[ 

|   | |יחידה  דלורית ]29[ 

 | |כ 1 קילו  |שקית  שורש חזרת ]31[ 

 |   |   | שורש סלרי )עגול( ]33[ 

 |   |   | שורש פטרוזיליה )ארוך( ]35[ 

 | |500 גרם  |יחידה  צנונית ]37[ 

 | |כ 2.5 קילו  |רשת  לימון ]39[ 

| |כ-8 קילו  |קרטון  פומלה ]41[ 

 | |כ 2.5 קילו  |רשת  תפוזים ]43[ 
קלמנטינה ]45[  

 | |1.5 קילו  |רשת  אבוקדו ]47[ 

 | |סלסלה גדולה |   תפוח עץ זהוב ]48[ 

 | |סלסלה גדולה |   תפוח עץ אדום ]49[ 

 | |סלסלה גדולה |   תפוח עץ גראנד ]51[ 

 | |סלסלה קטנה |   אגס ]53[ 

 | |5 קילו  |קרטון  מלון ]55[ 

| |8 קילו  |קרטון  בננות ]57[ 

 | |700 ג'  |יחידה  דלעת חתוכה ]59[ 

 |   |   | ראש כרוב לבן ]61[ 

 |   |   | ראש כרוב אדום ]63[ 
₪ 3.9  |   |   | חסה ]65[ 
₪ 3.9  |   |   | עלי סלרי ]67[ 

₪ 3.5  |   |   | כוסברה ]69[ 
₪ 3.5  |   |   | פטרוזיליה ]71[ 
₪ 3.9  |   |   | בצל ירוק ]73[ 
₪ 3.5  |   |   | שמיר ]75[ 
₪ 21.8 | |30 יח    |  ]77[  M ביצים** גודל
₪ 13.5 | |1 קילו    | תמר מג'הול ]79[ 
₪ 9.2  | |360 ג'    | חזרת בצנצנת שפע מן ]81[ 
₪ 5.6  | |100 ג'    | שוקולד שוויצרי מריר ממולא - גרוס ]83[ 
₪ 5.6  | |100 ג'    | שוקולד שוויצרי לבן במילוי קרם - גרוס ]85[ 
₪ 8.8  |  3*85|   | שוקולד מריר כרמית ]87[ 
₪ 10.8 | |150 ג'    | נפוליטנים חלבי גרוס ]89[ 
₪ 56.5 |  | |1 קילו  מצות מכונה חבורה ]91[ 
₪ 29.5 |  | |500 ג'  קמח מצה חבורה ]93[ 

 |   | |1 ליטר  חלב בקרטון ]95[ 

 |   | |500 גרם  גבינה 5% ]97[ 

 |   | |250 גרם  קוטג'* ]99[ 

 |   | |200 גרם  חמאה טרה ]101[ 

 |   | |4X125 מ"ל  לבן ]103[ 

 |   | |4X125 מ"ל  שמנת חמוצה ]105[ 

 |   | |550 גרם  גבינה צהובה - נעם ]107[ 

 |   | |1 ליטר  שוקו בבקבוק ]109[ 

 |   | |8X150 גרם  מאגדת יוגורט בטעם טבעי 2.8% ]111[ 

 |   | יוגורט Bio קרמי - מולר )טבעות מצופות שוקולד חלב( ]131[ |  

 |   | |8X100 ג'  מאגדת מעדן שוקולד ]133[ 

 |   | |8X100 ג'  מאגדת מעדן וניל ]135[ 

לאחר החלוקה יש להתקשר למערכת הטלפונית
0 7 7 - 3 1 6 - 8 0 - 8 0

 להקיש את מספר הברקוד הארוך המופיע על גבי הקרטון
ותזוכו או תחוייבו על ההפרש בהזמנה הבאה.

בשר
|85 לק"ג |כ- 6 ק"ג  קרטון סטייק אנטריקוט קפוא בד"צ בית חלקיה ]501[ 
|58 לק"ג |כ- 6 ק"ג  קרטון מיני אסאדו עגל )עם עצם( קפוא בד"צ בית חלקיה ]503[ 
|48 לק"ג |כ- 6 ק"ג  קרטון בשר טחון קפוא בד"צ בית חלקיה ]505[ 
|18 לק"ג |כ- 5 ק"ג  קרטון עצמות עגל קפוא בד"צ בית חלקיה ]507[ 

עופות 
|19.8 לק"ג |כ-17 ק"ג  קרטון עוף שלם קפוא בד"צ בית חלקיה ]509[ 
|22.8 לק"ג |כ-11 ק"ג  קרטון עוף מחולק )מפורק( קפוא בד"צ בית חלקיה ]511[ 

|27 לק"ג |כ-9 ק"ג  קרטון כרעיים עוף קפוא בד"צ בית חלקיה ]513[ 
|30 לק"ג |כ-10 ק"ג  קרטון שוקיים עוף בד"צ בית חלקיה ]515[ 
|כ-7.5 ק"ג |50 לק"ג קרטון פרגית עוף קפוא בד"צ בית חלקיה ]517[ 
|29 לק"ג |כ-13 ק"ג  קרטון חזה עוף קפוא בד"צ בית חלקיה ]519[ 
|כ-10.5 ק"ג |12 לק"ג קרטון כנפיים בד"צ בית חלקיה ]521[ 
|34 ליח |400 ג'  כבד צלוי קפוא - בד"צ בית חלקיה ]523[ 

דגים
|49 לק"ג |כ- 5 ק"ג  קרטון מנות פילה סלמון נרווגי עם עור בד"ץ ]525[ 

|25.8 לק"ג |10 ק"ג  קרטון מושט עם עור עד"ח ]527[ 
|18 ליח' |500 ג'  רולדה גפילטע פיש ]529[ 
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ליהנות מהטבע

הבאנו לכם
אפיקומן מהטבע

לראשונה גם בפסח!
בכשרות בד"צ העדה החרדית

חדש! מולר מיקס טבעות מצופות שוקולד חלב
ומולר מיקס טבעות מצופות שוקולד חלב ולבן

כשר לפסח

רוצים לזכות ב-50 ₪ לקניה ממוצרי טרה ב"משנת יוסף"?
ענו על השאלות ואולי תזכו! להשתתפות התקשרו 07731680800773168080
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₪  13.50  | |כל גליל = שני גלילים    לאבלי  נייר סופג גלילים כפולים שישייה ]392[  
₪  8.80  | |קייטי     100*7| ממחטות טישו ]393[  
₪  2.50  | |שניב   |100 יח   מפיות ]394[ 
₪  4.50  | |קייטי   |50 יח   צלחות גדולות ]395[  
₪  3.00  | |קייטי   |50 יח   צלחות קטנות ]396[ 
₪  3.00  | |קייטי   |25 יח   מרקיות ]397[ 
₪  1.60  | |קייטי   |25 יח   לפתניות ]398[  
₪  2.70  | |קייטי   |75 יח   כוסות חד פעמי דגם דלוקס ]399[ 
₪  3.80  |    | |40 יח   כוסות נייר ]401[  
₪  2.60  | |שמאי   |100 יח   מזלג ח"פ ]403[  
₪  2.60  | |שמאי  |100 יח   כף ח"פ ]405[ 
₪  2.60  | |שמאי   |100 יח   סכין ח"פ ]407[  
₪  2.00  | |שמאי   |100 יח   כפית ח"פ ]409[ 
₪  19.50  | |קייטי   |45 מטר  מפות 45 מ' עבה מאוד ]411[ 
₪  3.80  | |קייטי   |עבה   מפות שולחן שישיה ]413[  
₪  3.80  | |קייטי   |עבה   מפות שולחן שמנייה ]415[  
₪  8.80  | |קייטי   |25 יח   שקיות אשפה אפור 90/75 ]417[  
₪  8.80  | |קייטי   |40 יח   שקיות אשפה ירוק 55/70 ]419[ 
₪  6.50  | |250 יח  |קייטי   שקיות הקפאה - קרטונית ]421[  
₪  3.50  | |250 יח  |קייטי   שקיות מזון - קרטונית ]423[ 
₪  8.80  |   | |רביעייה  מיכל לאחסון 3 קילו ]425[ 
₪  8.80  |   | |שביעייה  מיכל לאחסון 2 קילו ]427[ 
₪  3.70  |   | |4 יח   גביע אחסון 1 ליטר ]429[ 
₪  3.70  |    | |6 יח   גביע אחסון חצי ליטר ]431[ 
₪  3.70  |    | |8 יח   גביע אחסון 250 מ"ל ]433[ 

₪  15.00  | |65 עמ' כרומו |   חוברת מתכונים לפסח ט. בורנשטיין ]309[ 
₪  4.80  | |שמאי  |10 יח  גליונות נייר לפסח ]311[ 
₪  14.00  |   | |100 יח  כפפות PTE ללא אבקה ]313[ 
₪  6.80  | |קייטי  |7 יח   ]315[ r99 תבנית ענק
₪  5.50  | |קייטי  |10 יח   ]317[  r31 תבנית גדולה 10 יח
₪  4.70  | |קייטי  |10 יח   ]319[ R2 תבנית אובן
₪  5.50  | |קייטי  |20 יח   ]321[ r88 תבנית אינגליש קייק
₪  4.70  | |קייטי  |15 יח   ]323[ a5( R29( תבנית קטנה
₪  4.80  |   | |50 יח  נייר אפייה ]325[ 
₪  2.50  |   | |10 יח  שקיות צליה גודל בינוני ]327[ 
₪  3.00  |   | |130 יחי'  מנג'ט מס' 1.5 ]329[ 
₪  9.80  | |רוחב 30 ס"מ |   ניילון נצמד 150 מטר ]331[ 
₪  16.80  | |רוחב 30 ס"מ |   נייר כסף עבה 200 פיט ]333[ 
₪  16.80  | |רוחב 80 ס"מ |   רדיד אלומיניום עבה לשיש רוחב 80 סמ ]335[ 
₪  6.80  |   | |סה"כ 50 מ'  מסקנטייפ )דבק נייר( - זוג ]337[ 
₪  6.80  | |סה"כ 100 מ' |   דבק סלוטייפ שקוף רחב - זוג ]339[ 
₪  13.50  | |שמאי  |72 נריות  קרטונית נרות מילוי - 4 שעות ]341[ 
₪ 5.80  | |שמאי  |50 יח  נר חימום )דולק כ-3.5 שעות( ]343[ 
₪  1.10  |  | |24 שעות  נר נשמה ]345[ 
₪  2.60  |  | |48 שעות  נר נשמה זכוכית ]347[ 
₪  5.80  |  | |750 מ"ל  נוזל כלים %36 עם משאבה ]349[ 
₪  8.50  |  | |3 יח  סחבות מקרופייבר לריצפה שלישיה ]351[ 
₪  4.50  |  | |5 יח  מטליות מקרופייבר חמישייה ]353[ 
₪  4.50  |  | |3 יח  שלישיית ספוג הפלא בלוק ]355[ 
₪  4.80  |  | |4 יח  רביעיית מברשות שיניים ]357[ 
₪  6.80  |  | |150 מ"ל  מי פה ]359[ 
₪  4.80  |  | |145 ג'   משחת שיניים אורביטול ]361[ 
₪  4.50  |  | |100 מ"ל  ווזלין ]363[ 
₪  14.50  | |אריסטוקרט  |4 יח  בקבוקים לתינוק רביעייה ]365[ 
₪  12.50  | |אריסטוקרט  |4 יח  מוצץ סיליקון גדול )שנה פלוס( - רביעייה ]367[ 
₪  2.90  | |קייטי  |72 יח  מגבונים לתינוק - קייטי ]369[ 

₪  31.50  |   | |10 ק"ג  סוכר עשירייה ]137[ 
₪  6.80  |   | |1 קילו  סוכר חום דמררה ]139[ 

|700 טבליות   סוכרזית פטנט ]141[ 
₪  15.50  |   | |500 ג'  דבש ]143[ 
₪  10.50   |   | |470 ג'  סילאן טבעי בצנצנת עם פקק לחיץ ]145[ 
₪  6.50  |   | |500 ג'  מלח הים האדום - מלחייה ]147[ 
₪  18.80  | | מיה  |1 ליטר  שמן אגוזים ]149[ 
₪  32.00  | |טעמן  |1 ליטר  שמן זית זך קבר רחל ]151[ 
₪  20.80  | |מיה  |750 מ"ל  שמן זית כתית ]153[ 
₪  8.80  | |שדות/מיה  |1 ליטר  שמן זית למאור ]155[ 
₪  13.00  | |טמפו  |שישיה  מי סודה ]157[ 
₪  8.50  |   | |750 מ"ל  מיץ תפוחים טבעי 100% - זכוכית ]159[ 
₪  10.90  | |מיה  |1 ליטר  מיץ תפוזים 100% טבעי ]161[ 
₪  9.00  | |טעמן  |1 ליטר  מיץ לימון ]163[ 
₪  3.80  |   | |1 ליטר  חומץ טבעי ]165[ 
₪  17.80  |   | |12 קציצות  צנצנת גפילטע פיש ]167[ 
₪  14.80  |   | |4 יח  טונה במים - רביעיה ]169[ 
₪  23.50  |   | |4 יח  טונה בשמן זית רביעייה ]171[ 
₪  7.50  |   | |850 ג'  אננס חתוך ]173[ 
₪  5.80  |   | |850 ג'  חצאי משמש ]175[ 
₪  4.40  |   | |800 ג'  חצאי אפרסק ]177[ 
₪  5.00  |   | |550 ג'  רסק עגבניות 22% ]179[ 
₪  19.50  |   | |200 ג'  קפה מגורען רד מאג ]781[ 
₪  8.00  | |קדמה  |100 שקיקים  תה ]183[ 
₪  9.00  | |אסם  |750 מ"ל  קטשופ אסם ]185[ 
₪  8.50  | |מיטב  |500 מ"ל  מיונז ]187[ 
₪  4.80  |   | |400 ג'  ממרח שוקולד ]189[ 
₪  18.50  | |טעמן  |6*190 ג'  מחיות לתינוק פירות ]191[ 
₪  9.00  | |משובח  |200 ג'  שקדי מרק ]193[ 
₪  10.00  | |עלית  |40*6 ג'  שישיית צ'יפס ]195[ 
₪  10.50  |   | |20*10 גרם  מאגדת גוגי חטיף תפו"א ]197[ 
₪  3.00  | |משובח  |50 ג'  חטיף תפוא צ'אפס ]199[ 
₪  6.80  |   | |100 ג'  חטיף לנשנוש קרקלעך בטעם מלוח ]201[ 
₪  10.00  | |חד גדיא  |70 ג'  קצפונית ]203[ 

₪  11.50  | |קדמה  |300 ג'  אגוזים טחונים ]215[ 
₪  14.50  | |קדמה  |300 ג'  שקדים טבעי ]217[ 
₪ 15.20  |   | |250 ג'  שקדים פרוסים ]219[ 
₪  13.80  | |קדמה  |300 ג'  שקדים טחונים ]221[ 
₪  6.00  | |מיה  |400 ג'  תמרים בשקית ]223[ 
₪  4  | |טעמן  |100 ג'  ערמונים קלופים וקלויים ]225[ 
₪  7.80  | |מיה  |250 ג'  שוקולד ציפס - מיה ]227[ 
₪  8.80  |   | |400 ג'  קוקוס ]229[ 
₪  10.50  | |קדמה  |500 ג'  קקאו ]231[ 
₪  8.80  | |קדמה  |1 קילו  אבקת שוקו ]233[ 
₪  7.5  | |פרנקלס  |250 ג'  פירורי עוגיות ]235[ 
₪  3.20  | |מיה  |500 ג'  קמח תפו"א ]237[ 
₪  4.50  | |קדמה  |500 ג'  אבקת סוכר ]239[ 
₪  1.60  | |מיה  |10 יח  סוכר וניל ]241[ 
₪  1.60  | |מיה  |10 יח  אבקת אפיה )תערובת אפיה( ]243[ 
₪  6.50  | |קדמה  |200 ג'  פלפל שחור בשקית ]245[ 
₪  5.50  | |קדמה  |200 ג'  פפריקה מתוקה נקיה ]247[ 
₪  2.50  | |קדמה  |60 ג'  אבקת שום ]249[ 
₪  2.50  | |מיה  |80 ג'  קינמון בשקית ]251[ 
₪  2.50  | |מיה  |60 ג'  אבקת בצל בשקית ]253[ 
₪  2.50  | |מיה  |80 ג'  כורכום בשקית ]255[ 
₪  2.50  | |מיה  |60 ג'  גריל עוף בשקית ]257[ 
₪  2.80  | |מיה  |50 ג'  צ'ילי גרוס בשקית ]259[ 
₪  9.00  | |משובח  |150 ג'  פירורים לשניצל ]261[ 
₪  9.00  | |משובח  |150 ג'  אבקה להכנת קניידלך ]263[ 
₪  9.00  | |משובח  |130 ג'  תערובת להכנת קישקע ]265[ 
₪  8.50  | |קדמה  |500 ג'  אבקה להכנת פירה תפוא ]267[ 
₪  79.00  | |מאה שערים  |2.5 ק"ג  מצות מכונה ]269[ 
₪  16.50  | |מאה שערים  |500 ג'  קמח מצה שמורה ]271[ 
₪  115.00  | קרטון מיץ ענבים תירוש 100% טבעי ללא תוספות ]273[ |9 בקבוקים | 
₪  22.00  | |יקבי ציון  |750 מ"ל  יין מוסקטו אדום ]275[ 
₪  25.00  | |יקבי ציון  |750 מ"ל  יין קברנה סובניון יבש מסדרת אימפריאל ]277[ 
₪  17.80  | |יקבי ציון  |750 מ"ל  יין מתוק גן עדן ]279[ 
₪  12.50  | |יקבי ציון  |750 מ"ל  יין קליל ]281[ 
₪  20.00  | |פרנקלס  |300 ג'  עוגיות אגוזים ]283[ 
₪  17.00  | |אפיקומן  |500 ג'  עוגיות עם שוקוצ'יפס ]285[ 
₪  16.80  | |פרנקלס  |500 ג'  עוגיות בראוניס ]287[ 
₪  16.80  | |פרנקלס  |500 ג'  עוגיות בטעם תפו"א ]289[ 
₪  16.80  | |פרנקלס  |500 ג'  עוגיות קוקוס ]291[ 

₪  16.80  | |פרנקלס  |400 ג'  עוגיות לילדים - פינגרס )אצבעות( ]293[ 
₪  17.80  | |פרנקלס  |300 ג'  עוגיות חצי מצופות - בונוס ]295[ 
₪  16.80  |  | |300 ג'  עוגיית מלוחות בטעם בצל פסח ביס ]297[ 
₪  11.80  | |טעמן  |150 ג'  קרקר תפוח אדמה )טבעי/בצל( ]299[ 
₪  10.80  | |גרוס  |150 ג'  נפוליטנים מריר ]301[ 
₪  4.90  | |גרוס  |100 ג'  שוקולד שויצרי מריר ]303[ 
₪  9.50  | |כרמית  |3X85 ג'  שלישיית שוקולד חלב עם אגוזי לוז ]305[ 
₪  8.50  | |קדמה  |100 ג'  שוקולד שויצרי שמרלינג רוזמרין ]307[ 

מוצרמוצר מוצרמוצר אריזהאריזה אריזהאריזה כמותכמות כמותכמות מחירמחיר מחירמחיר

₪  5.80  |  | |400 ג'  אגוז מלך בקליפה ]205[ 
₪  9.80  |  | |400 ג'  אגוז פקאן בקליפה ]207[ 
₪  11.00  |   | |400 ג'  שקד בקליפה ]209[ 
₪  10.80  |   | |400 ג'  אגוזי בונדוק )לוז( קליפה ]211[ 
₪  13.50  |   | |350 ג'  אגוזי מלך קלופים ]213[ 

מוצרי היסוד והמזון ניתן להזמין החל מ-יום ב' כ"ד אדר בערב ועד יום ראשון א' ניסן בבוקר

ישורוןעדת הכשר 

₪  4.80  | |קייטי   |25 יח   צלחת אלגנט גדולה - כסף  
₪  3.30  | |קייטי   |25 יח   צלחת אלגנט קטנה- זהב  
₪  3.30  | |קייטי   |25 יח   צלחות אלגנט מרק כסף  
₪  2.70  | |קייטי   |25 יח   לפתנית אלגנט אובלית - זהב  
₪  1.80  | |קייטי   |25 יח   לפתנית אלגנט- כסף  
₪  4.50  | |קייטי   |10 יח   מגש אלגנט אובלי עמוק - שקוף  
₪  4.80  | |קייטי   |10 יח   קערות שקופות בגודל בינוני )בקוטר 8 אינ'(  
₪  3.50  |    | |40 יח   כוסות יהלום שקוף  
₪  2.80  |    | |40 יח   כוסיות לליקר  
₪  2.20  | |שמאי   |50 יח   מזלג שקוף  
₪  2.20  | |שמאי   |50 יח   סכין שקופה  
₪  2.20  | |שמאי   |50 יח   כפית שקופה  
₪  2.20  | |שמאי   |50 יח   כף שקופה  
₪  3.30  | |שמאי   |20 יח   מפיות אלגנט דוגמאות שונות  
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בית אל 
|סופה , בית אל |סופה בית אל   201

בית חלקיה 
|בחנייה הגדולה ליד האולם |בית חלקיה   31

ביתר עילית 
|רחוב החוזה מלובלין 25, בחנייה של דרכי תורה |התמר ביתר   36

| ברחבת בית הכנסת זכור לאברהם רח' הרב קעניג 10 |גבעה A ביתר   83
 בית שמש 

|לב שמחה 8  |לב שמחה   61
|בית הכנסת הנצי"ב |בר אילן   68

|נהר הירדן 8 בחניה מאחורה  |נהר הירדן    9
|רשב"ג פינת רבי יהושע בשביל של הגינה ליד בית הכנסת לוצק  |רבי יהשוע    93

|נחל שורק מאחורי ביהכ"נ משכן רפאל |נחל שורק    50
|רח' נחל דולב 33 ברחבת בית הכנסת |דולב    24

|ברחוב חגי, צמוד למתחם הגנים  |עידו הנביא    109
|רחוב יונה בן אמיתי 3  |יונה בן אמיתי   128

|אלישע הנביא 6, בית שמש |אלישע הנביא בית שמש   204
|רח' מרים הנביאה 4 |מרים הנביאה   162

|רח' אמרי נועם בחניה בין בנין 6-8 |דזיקוב ב"ש   124
|אביי 7 , בית שמש |רב זירא בית שמש   192

|בן איש חי בחניה ליד בניין 29 |קנה בושם   6
|חידא 6 בחניה  |גבעת ירושלים   32

|בן איש חי 73 ממול בחניה  |שלב ד'   118
בני ברק 

|ביריה 8 |שיכון ו   89
|רחוב אדמורי שאץ ברחבת בית הכנסת שאץ  |שאץ    25

|ברסלב ברחבה בין הבניינים 9-11-13  |סלונים    104
|דמשק אליעזר במתחם הגנים  |בית מרגלית    103

|חדושי הרים 8  |חידושי הרי"ם    45
|מעונות ויז'ניץ 8  ברחבה בין בית הקברות לבית ספר |מעונות ויז'ניץ    88

|ברח' רב אשי 8 ברחבת בית הכנסת אגודת ישראל |רב אשי   160
|אלשיך 5  |כולל ברסלב    10

|ברח' רבנו תם 4 בחנייה של הבניין  |רבנו תם   176
|מלאכי 16, בני ברק |עטרת משה בני ברק   207

|מלצר 6 בחצר  |בתי אבות    91
|אשל אברהם 11 בחנייה מאחורה |אשל אברהם    46

|פוברסקי בחניה בין הבניינים 5-7  |רמת אהרן    102

|הרב פרדו 4  |שכונת אור החיים    15
|בית יוסף 11 -בחצר בית הכנסת חוג חתם סופר |בית יוסף    71

|יואל 18 בחצר ביהכ"נ  |נאות יוסף    28
|חניה של הבתים עמוס 3-5  |עמוס - דברי שיר    90

|סמטת רבנו בחיי מול בית הכנסת סלונים |רבנו בחיי   157
|אבן גבירול 4 |אבן גבירול    101

|בגינה ברחוב אהרן דב פוקס |גינת יוסף    158
|רח' רמבם 3 ברחבת בית כנסת סאטמר |מיימון   132
|בסמטת הר הבית מול בית יעקב מרכז |רמבם    79

|פרל 19 |פרל    78
|רבי עקיבא 17 בחניה, בני ברק  |ישעיהו    22

|מתחם הגנים ברחוב בעל התניא מול רחוב יצחק שדה |בני הישיבות    49
|סמינר הרב וולף ברח' הרב הירש |הרב הירש    116

|בגינה ברחוב אביי ורבא |בן זכאי    80
|רלב"ג 4 בגינה הציבורית |רלב"ג    170

|בית הכנסת רוזין רח' אהרונסון 8 |אהרונוסון    81
|רחוב גינחובסקי 23 ברחבה של בית הכנסת מנין אברכים  |קרית הרצוג    105

|רחוב אברבנאל 105 בחצר בית הכנסת מעיני תורה למשה  |פרדס כץ    106
|אבוחצירא 9  |מנין אברכים    114

|החלוצים 2 |החלוצים    117
גבעת זאב 

|בחניה הגדולה בתחלת רח' היעל |גבעת זאב   159
|ברח' מצפה 4 ברחבת בית הכנסת  |ענתות גבעת זאב   87

דימונה 
|חניית גאון יעקב |דימונה   179

זכרון יעקב 
|רחוב דורות 3 )במגרש המתיבתא( |חזון איש זכרון יעקב   42

|ליד ביהכ"נ מסילת ישרים |חפץ חיים זכרון יעקב   44
חדרה 

| ברחבה שליד חדר האוכל של הישיבה ברח' הסיגלית |חדרה   107
חריש 

|ברחבת בית הכנסת לעבדך באמת רח' ספיר 28 |חריש   167
חיפה 

|ראש פינה 6 |נווה אברהם   197
|רח' מקור ברוך 22 רמת ויז'ניץ  |ברכת משה    146

|הרצוג 15  |בעלזא    19
|רחוב רבי עקיבא 20 בית מרגלית |גור    20

אופקים 
|מתחת לבנין 1509 מול גינת קיוויתי |הקריה    52

|יהלום 1604 |יהלום    51
|ההגנה 161  |הרי"ף    148

|רחוב חזון איש 1561 בחניה  |אלנקווה    108
|רח' צאלון 14 בחנייה }26953{ |צאלון אופקים   53

|רחוב השעורה ברחבה מאחורי בנין 16  |השעורה    119
|רחבת בית לאה |דובדבן    151

אלעד 
|רחוב שמעיה 2 בחניה  |שמעיה    62

|ברח' בעלי התוס' 16  |דרך החיים   72
|רשב"י 34 ליד הגנים  |גני יצהר   73

|ברח' המאירי ברחבת בית הכנסת באבוב |באבוב אלעד   175

| אשדוד 
|פיטסבורג 44 בחנייה |בית שמואל    30

|חטיבת הנגב 17  |חטיבת הנגב    145
|רחוב חלפתא 11  |הרים לוין    34

|ברחבה של מול חיידר גור  |נפש החיים    29
|רחוב בעל הנס 28 בחניה |בעל הנס    125

|מיכאשולי 36 ברחבה |רובע ו' אשדוד   189
|ינאי 58  |ינאי אשדוד   54

|הצבעוני מאחורי 15-17  |הצבעוני    40

| באר שבע 
|ברחבת ישיבת בית יוסף בראשות הרב בצרי |באר שבע   190

 נקודות המכירה
של משנת יוסף

תחנות אלו הינם למכירות 
השבועיות הקבועות בלבד. 

על מיקום "מכירות פסח" 
יש להתעדכן בעת ההזמנה תחנות

מעל
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|יהודה הנשיא 8  |יהודה הנשיא    3
|מאחורי רשב"י 23 בחניה |רשבי    38

|שדרות יחזקאל 7  |שדרות יחזקאל    5
|אבני נזר בין 28-30 |אבני נזר    2

|בחנייה ליד אבני נזר 2 |בית יצחק    139
|אור החיים 27  |ליבו חפץ    14

|חפץ חיים בחניה בין 15-17  |שער המלך    96
|בחניה מול קצות החושן 1 |שאגת אריה    134

|קצות החושן בין הבנינים 12-14  |קצות החושן    12
|מרומי שדה בחניה בין הבנינים 15-17  |מרומי שדה    7

|מסילת יוסף בין 3 ל-5  |מסילת יוסף    13
|נתיבות המשפט 55 בחניה  |קרלין    37
|נתיבות המשפט 77 בחניה |בית תפילה   21
|רחוב חזון דוד מול בנין 7  |חזון דוד    58

|חניה ליד בית הכנסת בני הישיבות פונביז 9 |גרין פארק    39
|אבי עזרי 10, מודיעין עילית |קהילות יעקב מודיעין עילית   209

|חזון איש בין-17 15 |חפציבה    27
|בחנייה האחורית מול אבי עזרי 28 על המדרכה )הרב אלישיב 39 ( |אבי עזרי מ"ע   165

|הריטבא 12 בחניה בין הבנינים 12-14 |נאות הפיסגה    8
|הריטב"א מול 26 |עטרת שלמה    127

|נתיבות שלום בין הבניינים 5-7 |נתיבות שלום    113
|רחוב מהרי"ל בין הבניינים 12-14 |מהרי"ל מ"ע   123

|רשב"ם 1 בחנייה בין 1-3 |רשבם מודיעין עילית   56
מושב נווה 

|במגרש ליד האולפנה |חבל שלום   152
מעלה אדומים 

|בני עקיבא , מעלה אדומים |מעלה אדומים   47
מצפה יריחו 

|בחנייה שמעל השער הראשי |ישיבת מצפה יריחו   163
מצפה רמון 

|ליד חדר האוכל של הישיבה רח' עין עופרים 17 |מצפה רמון   180
נוף הגליל

|רח' דובר שלום 8 |דובר שלום נוף הגליל   173
|רחוב הרב פנחס מילר בין הבניינים  |הר יונה   111

נתיבות
|ברחוב קהילות יעקב |נחלת שלמה    142

נתניה

|רח' סעדיה גאון 8  |קרית צאנז    60
עמנואל 

|ברחבת בית הכנסת מעלות קדושים )רח' אתר רבקה( |עמנואל   178
עפולה 

|מאחורי רחוב הנריטה סולד 20  |עפולה גבעת המורה   85
|ברחבה ליד המקלט הציבורי בתחילת רח' שפינוזה |שפינוזה עפולה   191

|ברחבת בית הכנסת רח' הזית 1  |עפולה עילית   65
פסגת זאב 

|רח' אורי בן ארי 21 חניה אחת לפני הבית כנסת |מישאל מזרחי פסגת זאב   164
|חיל האוויר 39 בחניה מאחורה בצד ימין |חיל האוויר פסגת זאב   138

צפת 
|רח' הרצל 134  |צפת   153

קרית ארבע 
|חממה טכנולוגית , קרית ארבע |מעלות חברון קרית ארבע   194

| קרית אתא 
|שד' המגינים 12 בחצר האחורית של ישיבת מאקווא |קרית אתא   66

קרית גת 
|קרית בעלזא בחניה |קרית גת   69

|רח' מבוא שניר בחנייה מול בנין 5 |מבוא שניר   92
קרית מלאכי 

|יצחק ניסים 10 ברחבה ליד מטבח הישיבה |קרית מלאכי   33
ראשון לציון 

|הרב קוק 1 בחצר בית הכנסת |ראשון לציון   156
רחובות 

|מול אמרי חיים 4, רחובות |רחובות   208
רכסים 

|בית הקשיש רח הרב קוק 3 |הרב קוק   100
|החצב 7 בחניה |החצב   126

|השעורה 5 |החרובים    35
שדרות 

|סמטת חטיבת גבעתי 11, שדרות |שדרות   206
תל ציון 

|ברחבה מול אהבת ישראל 21 |תל ציון   122
|אהבת ישראל 72 |אהבת שלום תל ציון   200

תפרח 
|ברחבה ליד הגנים  |תפרח   59

|רח' הרא"ש 8 א'  |הגבעה תפרח   63

|ברחבת הכורכר שליד ישיבת נחלת הלויים |נווה שאנן    18
חצור  

|ברחבה ליד מגדל המים  |עשהאל   203
טבריה 

|שפע חיים 9 |טבריה   154
|רח' הרב אלישיב 11 בחנייה |נוף כנרת   171

טלזסטון 
|בחניה מתחת לבלוך 11/13  |טלזסטון   48

יבנאל 
|ברחבה של בית כנסת החדש |יבנאל   144

יד בנימין 
|בחדר האוכל של ישיבת תורת החיים |יד בנימין   129

יסודות 
|ברח' אלישע בחנייה של המעון החדש |יסודות   120

ירוחם 
|ברחבה שלפני משרד המכירות איילת השחר  |ירוחם   110

ירושלים 
|ברחבה ליד מינץ 13 |מינץ    131

|ועד ארבע הארצות 64 |רמות פולין   84
|בחנייה ברח' בן עטר פינת שלום סיון |זכרון אברהם   136
|בחניה הכפולה של טללים - רביבים |רמות א'   95

|ברחבה בסוף השביל בין הבניינים צמוד לרח' יעקב אלעזר 12 |יעקב אלעזר ירושלים   186
|מאחורי חזון אי"ש 16 |רמת שלמה    99

|האדמו"ר מסדיגורא 26 |משכנות יעקב    115
|פרדס 17  |נווה יעקב   86

|רח' פרדס בחנייה מול 107  |אהל איתן   137
|במפלס האמצעי בצד ימין מול בנין 7  |ויקטור ויוליוס   76

|שדרות נווה יעקב מול בנין 101 |טבנקין   112
| משה סנה 5  ברחבה בין הבניינים 5-7 |משה סנה נווה יעקב   133

|בחנייה ליד רח' אבא אחימאיר 210 |אבא אחימאיר   141
|רח' אשר גולאק בחנייה בתחילת המפלס האמצעי |גולאק    140

|בחניה של שד' נוה יעקב 79, מול תחנת הדלק |הרב חיות ירושלים   161
|בחנייה של רח' רביץ בין הבניינים 17-15 |הרב רביץ נווה יעקב ירושלים   166

|רח' שאדיקר מול בנין 3 |שאדיקר ירושלים   135
|סנהדריה המורחבת 113 ברחבה |סנהדריה המורחבת    41

|מבוא די זהב 1 בחניה העליונה בצד ימין |מבוא די זהב ירושלים   77
|מיכל 6 בחניה |פאגי    82

|רח' ראם פינת שמואל הנביא )מול זוויעהל( |בית ישראל    143
|אבינועם ילין 10, ירושלים |אבינועם ילין ירושלים   210

|רפפורט 33, ירושלים |רפפורט ירושלים   211
|ברחבת בתי הורנשטיין |בתי הורנשטיין   174

|רש"י 40, ירושלים |רש"י ירושלים   205
|גשר החיים 14, ירושלים |גשר החיים ירושלים   185
|רחוב מלאכי 21 בחנייה |כרם אברהם ירושלים   183

|רח' דוד 4 בחצר )מול הדואר( |הבוכרים ירושלים   177
|רח' שמואל הנביא בשביל מאחורי בלוק 3 |שמואל הנביא ירושלים   94

|רח' אבינדב 18 בחצר |נוה צבי ירושלים   188
|ראש פינה 6 |רוממה   57

|קוטלר 8 כניסה א בחניה |גבעת שאול    97
|רח' נאג'רה 57 בחנייה  |נאג'רה   150

|שטרן 30 ליד ביהכ"נס טילור |שטרן    16
|בתחילת תורה ועבודה ליד ישיבת אור ברוך |זנגוויל    17

|הרב חיים חביב 3, ירושלים |חיים חביב ירושלים   199
|רחוב אולסוונגר 9 ליד ביהכנ"ס |אולסוונגר    23

|בחניה מאחורי הפסגה 67 |הפסגה    67
|רחוב בית וגן 54  |בית וגן    55

|רח' זאב חקלאי 15 ברחבה בצד ימין |זאב חקלאי ירושלים   181
|ברחבה ברח' הלר ליד רחוב משאת משה בצד ימין |גבעת מרדכי ירושלים   187

|דיסקין 17, ירושלים |שערי חסד ירושלים   196
|ברחבת בית הכנסת חזון נחום |גילה   155

|שכ' מעלה הזיתים בחנייה ליד תיבות הדואר |מעלה הזיתים ירושלים   172
|רח' ורשבסקי 8 בחנייה  |הר חומה    149

לוד אחיסמך 
)A רח' שבט גד ברחבה הגדולה )חנייה של פרויקט| |שבט גד אחיסמך   182
)B רח' שבט גד ברחבה הגדולה )חנייה של פרויקט| |שבטי ישראל אחיסמך   193

|שבט אפרים 8, לוד |שבט אפרים אחיסמך   198
כרמיאל 

|ברחבה שליד ביהכנ"ס שיבת ציון )האתיופים( מול כרם מיכאל |כרמיאל   147
|הגליל 31 ברחבה ליד הישיבה קטנה |הגליל כרמיאל   130

מגדל העמק 
|מועדונית קהילתית פלוס רחוב הרב עובדיה יוסף 18 |מגדל העמק   168

מודיעין עילית 
|רבי עקיבא בין הבינינים 12-14  |רבי עקיבא    4

|יהודה הנשיא מאחורי מס 43 |אביי ורבא    26

המכירה הגדולה  | משנת יוסף | פסח תשפ"א | 31 30 | המכירה הגדולה | משנת יוסף | פסח תשפ"א



 השבועיתהמכירה 
של משנת יוסף

08-979-85-74

יוסף?למשנת  מצטרפיםאיך 
 ההרשמה
הטלפונית

 מחייגים
077-316-80-80 מקישים ע"פ 
הוראות המערכת. נקלטים תוך 24 
שעות ומתחילים להזמין

שירות 
לקוחות

 ההרשמה
המקוונת

הרשמה 
דרך נדרים 

פלוס

 שולחים
את פרטי הרישום* לדוא"ל 
 a0773168080@gmail.com
הבקשה נקלטת, ויוצאים לדרך

ניגשים
למכשיר נדרים פלוס, בוחרים 
ב'קופות נוספות' קרן משנת יוסף 
ופועלים על פי הוראות המערכת

לשירות  להתקשר  פשוט  גם  אפשר 
הלקוחות בשעות המענה המתוגברות 
9:00-21:00 השעות  בין  חג:  בערב 

/ טלפונים שמהם תבצעו  / מספרי זהות  / משפחה  / שם אם   *שם האב 
הזמנה / התחנה שברצונכם להשתייך אליה )ראו רשימת התחנות בעמ' 28(

A0773168080@gmail.com

מברכים על זה מידי שבוע למעלה מ- 35,000 משפחות

משנת יוסף שמה לעצמה למטרה, 
להביא לכל משפחה סל מוצרים רחב 
שניתן.  ביותר  הטוב  במחיר  ביותר, 
למטרה זו חברו יחד מעל 200 מנהלי 
שהקימו  הארץ,   רחבי  בכל  תחנות 
מעל 200 תחנות  רחבה של  פריסה 

הארץ. רחבי  בכל  קבועות  מכירה 
בכל שבוע נמכרים במכירה ירקות, 
פירות  עונתיים, מוצרי חלב. ומוצרים 
חד  כגון  חודשית,  במחזוריות  נוספים 
פעמי, מוצרי נייר, שימורים וקטניות, 
מוצרי  מגוון  ניקוי.  מוצרי  קמחים, 

ועוד. יסוד 
גם  מתקיימות  שבועות  כמה  מידי 
- בשיטת אריזה  מכירות תקופתיות 
אישית ללקוח בהם נארזים המוצרים 
במרכז  לעונה  המתאימים  המיוחדים 
באריזה  לתחנות  ומגיעים  הלוגסטי 
שעליכם  מה  וכל  שמכם  עם  אישית 
לעשות, הוא פשוט לאסוף את השקית 
בין  הממתינה לכם בתחנת החלוקה. 
באריזה   - התקופתיות  המכירות 
אישית תמצאו את  מכירת הויטמינים 
את  לחודשיים.  אחת  תזונה  ותוספי 

מכירת עדשות מגע אחת לחודשיים, 
לחודשיים,  אחת  הביגוד  מכירות 

לחודש. אחת  קפואים  מוצרי 
עונתיות,  מכירות  מתקיימות  כמו"כ 
מכירות חוזרים ללימודים וממלאים 
הספר  לבית  בסיסי  לציוד  קלמרים 
פורים,  יריד  הלימודים,  שנת  ערב 
מכירת ד' מינים,  מכירות כלי בית, 

ועוד. ופנאי  קיץ  מוצרי 
מתקיימות  השנה  כל  לאורך 
גדולות  מכירות  כשבחגים  החלוקות 
ומיוחדות למוצרים רבים ועונתיים לחג.

כל מה שרציתם לדעת על מכירות משנת יוסף
זול יותרמתוכנן יותר מהיר יותר


