קונים
בטוח!

מגזין העסקים של בני ברק

תושבים יקרים!
בהוראת ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין
היחידה לקידום עסקים
בעיריית בני ברק ריכזה עבורכם את המידע
אודות עסקים המוכרים מוצרי צריכה ומזון
ומפעילים שירות משלוחים עד בית הלקוח.
כך תוכלו להתארגן לחגים הבעל”ט מהבית,
באופן בטוח .מתוך רוחב לב ובשמחה!
כך ביחד נצמיח את הכלכלה המקומית
ונחזק את בעלי העסקים בעיר
תוך שמירה על כללי משרד הבריאות.
מאחלים חג שמח ובריאות איתנה!
היחידה לקידום עסקים
המידע בחוברת זאת נמסר ע״י בעלי החנויות

ובאחריותם בלבד

עיריית בני ברק

בגדי גברים
נקסט מן

חליפות מכנסיים חגורות
עניבות
טלפון03-6183951 :
ירושלים 13

רויאל
הלבשה

eliramp@walla.com

בלייזר

חולצות מכנסיים חליפות
גרביים נעליים חפתים ארנקים
טלפון36162255 :
רבי עקיבא 135

עניבות .חגורות .חולצות.
נעלי גברים.
טלפון584850750 :
רבי עקיבא 62

מאנטש

0547742241n@gmail.com

ברטון

חולצות  /עניבות /חגורות /
הלבשה אישית
טלפון0527626125 :
רבי אבא 3

חולצות גברים נוער ילדים.
חולצות
חגורות.עניבות.חפתים
ניו יורק
טלפון054-6836656 :
רבי עקיבא 121
moshe0054@gmail.com
בקניה מעל  200משלוח חינם
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mdae202@gmail.com

משלוח חינם

נעלי גברים וילדים חגורות
וחפתים
טלפון0526632611 :
רבי עקיבא 31

מולייר

חליפות חולצות חגורות
עניבות גרביים
טלפון052-7150050 :
רבי עקיבא 80
משלוח חינם בקניה מעל  250ש"ח

הום
קאוסטם

חליפות פרימיום נעליים חליפות
לייקרה סופר סלימ ועוד
טלפון052-7150050 :
רבי עקיבא 72

בגדי נשים

mdae202@gmail.com

מינימום הזמנה מעל ₪ 100

חברותא
לאורייתא

חליפות חולצות
חגורות עניבות
טלפון0526632611 :
רבי עקיבא 34

yosi528@walla.com

מינימום הזמנה  100ש"ח .מגוון מבצעים בחנות!

חליפות חולצות
חגורות נעליים
טלפון:
0508750339/035329641
רש״י 7

פירוב

מרכז
התתים

הלבשה חסידית מכף רגל
עד ראש
טלפון36182023 :
לנדא 4

משלוח חינם בקניה מעל  250ש"ח

מילאנו
חתנים

חליפות חולצות עניבות
גרביים חפתים
טלפון542445331 :
רבי עקיבא 102

ניו ליין

מינימום הזמנה ₪ 100

נקסט מן

אופנה והנעלה לגברים
טלפון036183951 :
ירושלים 15

eliramp@walla.com
משלוח חינם בקניה מעל ₪ 299

בגדי נשים ונערות
שמלות.חצאיות.עליוניות
טלפון0556680978 :
רבי עקיבא 108
99moty@gmail.com

חיותה
בלארג’

אופנת נשים ונערות במידות
גדולות ( )42-60
טלפון0528319913 :
רבי עקיבא 65

slebov@gmail.com

משלוח בבני ברק תוך  24שעות חינם

מודה

בגדי אירועים לנשים וילדות
טלפון035790466 :
רבי עקיבא 136

moda0@012.net.il
משלוח חינם לקניה מעל  300שקל

ביגוד ביבוא אישי מפריז ,גם
ענתוש
מידות גדולות
טלפון0548499495 :
ירושלים  13בני ברק
911551AN@gmail.com
משלוח חינם מסכום של  250ש’
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בגדי נשים
שריתל'ה
חלוקים לשבת וכל מה שכולל
הלבשה
הלבשה אישית כלות מניקות
אישית
טלפון054-2343049 :
רבי עקיבא 85
saritale20@gmail.com

 Li&Laרק
חצאיות

מזל חזוט

בגדי נשים
טלפון0507724848 :
רבי עקיבא 32

m0507724848@gmail.com

משלוח חינם מעל  300שח

כיסויי ראש לנשים מעוצבים
הלן לימון
טלפון:
0508440627
רבי עקיבא 65
orly@helen-lemon.com

בתאל
עזריאל
אופנה צנועה

שמלות נשים
טלפון0508338292 :
עמק איילון מודיעין

batelazriel5@gmail.com

 ₪ 20לכל משלוח

רימון
מטפחות
וכובעים

stylish
woman

בגדי נשים ונערות
טלפון036196950 :
ירושלים 15

stylishfashion.co.il@gmail.com

One of
a kind

oneofakind.cm@gmail.com

כובעים ,מטפחות ,בסיסים
טלפון052-7622674 :
רבי עקיבא  77בחניה בני ברק

הלבשה אישית ,חולצות וחלוקי
ג’ודי
הנקה לנשים ונערות.
טלפון0526500222 :
רבי עקיבא 90
racheli0526500@gmail.com

רוז’ס פלוס

roseschaya@gmail.com

פנינת
החלוק

חלוקי נשים עליוניות כותנות
כיסוי ראש גרביים
טלפון0504171210 :
אמרי ברוך  1בני ברק
p6776212@gmail.com

משלוח חינם בב”ב בקניה מעל 100

גי בוטיק

ביגוד
טלפון036787044 :
הרב בן יעקב 30

g6787044@gmail.com
אין הגבלת מחיר להזמנה

שמלות חצאיות סריגים
יורו מוד
עליוניות
טלפון036180081 :
רבינו תם  8בני ברק
polakriki@gmail.com

משלוח חינם בקניה מעל  299שח

בגדי הריון
טלפון0737861861 :
רחוב לנדא 4

myta75@gmail.com
מינימום משלוח  , ₪ 30מעל  ₪ 500משלוח חינם

rimonmitpachot@gmail.com

 20אחוז הנחה לקראת החגים משלוחים בתוספת  35שקלים

בגדי נשים שבת וארועים
טלפון0544990437 :
רבי עקיבא 26

דייבי מוד

info@li-v-la.com

עד  20%הנחנה למי שמגיעה דרך הודעה זו

בגדי יוקרה לנשים
רייצל H
ונערות בנים ובנות
טלפון053-4452171 :
רבי עקיבא 57/59
rh0506800554@gmail.com

חצאיות וחולצות בסיס
טלפון0775431869 :
ר’ עקיבא 47

ביגוד
טלפון050-5526280 :
רבי עקיבא  , 47רבי עקיבא 5

CB
FASHION

בגדי נשים
טלפון1700-50-20-45 :
רבי עקיבא 11

hanabensimon7@gmail.com

חן פאשן

בגדי נשים ונערןת
טלפון054-3066633 :
רבי עקיבא 105

chen0543066633@gmail.com
קיים אתר www.chen-fashion.com

בריטוריה
רחלי ברית

בגדי שבת ואירועים -בגדי בית
טלפון058-6653350 :
רבי עקיבא  / 99רבי עקיבא 116

rachelibrit.il@gmail.com
www.brittoriabyrachelibrit.co.il

שי גלרי

בית אופנה לנשים ונערות
טלפון058-5758887 :
ירושלים  17בני ברק

shaygallerybb@gmail..com

עלות משלוח  ₪ 15ללא הגבלה
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בגדי ילדים
malaya
kids

אופנת ילדים חליפות לבנים
שמלות לילדות מכנסיים
טלפון03-9099885 :
רבי עקיבא 49
K039099885@gmail.com

ביבוש

בגדי ילדים
טלפון0556680978 :
רבי עקיבא 114

בגדי ילדים ונערות
טלפון03-8020800 :
אבני נזר  18ב’

גלורי

ביג בן

0koop0@gmail.com
 30%-50%הנחה

בייבי דרימס

מוצרי איכות לתינוקות
טלפון:
03-6166623
הרב לנדא 4

babydreams987@gmail.com

בנים

בגדי ילדים
טלפון1700703454 :
רבי עקיבא 75

banim@banim.co.il
משלוח חינם החל מ 300שקלים
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טלפון03-5790314 :
הרב קוק 1

פקטורי
קידס

tzglory20@gmail.com

mdae202@gmail.com

מעל  ₪ 300משלוח חינם

הבאזאר
770

הלבשה תחתונה ועליונה
לנשים גברים וילדים
טלפון0505866240 :
עזרא 45
habazar770@gmail.com

maya.dadonn@gmail.com

בגדי ילדות ונערות
טלפון0502080609 :
רבי עקיבא 57

פנינוש
קידס

חליפות חולצות מכנסיים
חולצות וחמאיות לבנות
טלפון052-6055579 :
רבי עקיבא 80

נקסט קידס

משלוח חינם

נועה קידס
&
נועה הום

משלוח חינם בקניה מעל  250ש"ח

בגדי ילדים ונערות
טלפון054-3978646 :
הרב קוק 1
info@nlg.co.il
מ ₪ 300משלוח חינם

בגדי ילדים ונערות
טלפון036196950 :
ירושלים 15

משחקים

stylishfashion.co.il@gmail.com
משלוח חינם בקניה מעל ₪ 299

קידס בייסיק

בגדי ילדים
טלפון03-5788133 :
רבי עקיבא 49

kidsbasic1@gmail.com
מבחר בגדים בסטייל ובאיכות -בהרמוניה צבעונית

קידס מוד

בגדי תינוקות ילדים נוער
ונשים
טלפון0504135316 :
רבי עקיבא 77

eurokids1@gmail.com
 150₪מינימום

צבע ומכחול

חד פעמי ומוצרי כתיבה
טלפון035708885 :
רבי יצחק נפחא 5

tzeva2014@gmail.com

אייזנשטיין

כלי כתיבה ומתנות
טלפון036322302 :
כהנמן 124

mail6322302@gmail.com

מ ₪ 200ומעלה בחינם

משחקים וצעצועים
ברלה
טלפון 077-2348010 :או
צעצועים
וואטסאפ 054-4883791
יצחק שדה  13בני ברק
beraletoys@gmail.com
הכנסו לאתר שלנו BERALE-TOYS.CO.IL

משקל
פלוס

משחקים וממתקים בשקל וכן
משחקים במחירים זולים
טלפון054-4729062 :
סוקולוב 41
SHAUL8565@GMAIL.COM
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נעלים /גרביים

משחקים
בומבה טויס

צעצועים ומשחקים
טלפון03-6212700 :
כהנמן 74

טויסלנד

צעצועים ומשחקים
טלפון036167126 :
רבי עקיבא 154

אי המטמון

פרנזים

יש שירות משלוחים

יש שירות משלוחים

ממלכת
השקל

צעצועים  +מכשירי כתיבה
טלפון08-9479470 :
ירושלים  \ 7ברטנורה 8

לה סקרפה
La scarpa

ערכות עבודה ליצירה עצמית +
חומרים לציור ורישום
טלפון528410210 :
חזון איש  87בפסאג’

סופר דיל

משחקים כלי כתיבה וציוד
משרדי
טלפון036184846 :
רבי טרפון 4

עזרה לזולת

משחקים לכל הגילאים
ווצאפ להזמנות03-6160512 - :
052-3461371
זכריה 5

נעלי בוטיק גברים וילדים
פל’+ווצאפ 053-3964734:
ירושלים 43

נעלי בוטיק גברים וילדים
טלפון052-5704054 :
קליש 4

היינה

liorheby@gmail.com

משלוח בעלות  ₪ 10עד קנייה של ₪ 400

אשת חיל
אומנות

בית העור

g0548539444@gmail.com

משלוח חינם בקניה מעל ₪ 250

צעצועים משחקי קופסא
אופנים ועוד...
טלפון036185348 :
הירדן 37

052-7634448
055-2822700
רבי עקיבא /95רבי עקיבא /61
רבי עקיבא /132השומר 10

נעלי נשים גברים וספורט
טלפון03-5780388:
055-2822700
רבי עקיבא

מינמום הזמנה  200שח

מבס
אורטופדיה

נעלים ומדרסים
טלפון035095913 :
דונולו 6

נוחות
הנעל

נעלי גברים אורטופדיות באיכות
פל 050-4123178 :
 ( 035090156בשעות פתיחה)
רוזובסקי 7

meves.ortoclinic@gmail.com
מינמום הזמנה  250שח

דרורי
מכשירי
כתיבה בע״מ

הכל בשקל-
שקל
אקספרס

משחקים וצעצועים
טלפון:
לחנות - 050-2626389:
למשלוחים0543524220:
אהרונוביץ  12מרכז רימונים

משחקים לכל הגילאים +
מכשירי כתיבה
שלמה המלך - 036747820 :
כהנמן036167047 :

ווצאפ’ להזמנות קינדר
טויס \ 23
050-8271722:
שלמה המלך  \ 19כהנמן 54

קינדר טויס

צעצועים משחקים מכשרי
כתיבה וחומרי יצירה
טלפון0585293383 :
הרב יעקב לנדא 7

מעל  250שקל משלוח חינם בבני ברק
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מחסני
נעליים אורטופ’ ניו באלאנס,
נעלי
החסד
נעלי ספורט ונעלי בריאות
אלכסנדר
טלפון036780610 :
ניו בלאנס
ווצאפ להזמנות052-3187024 :
בר יוחאי 8
alex7706@walla.com

נעלי אשר
יוסף

נעלי נשים ,גברים,
ילדים\ות ,נעלי בית,
סניקרים...
פל +ווצאפ050-8225465 :
רבי עקיבא 34

שירות התאמת הנעליים על ידי מומחה חברת ניו באלס

מרשה
בלרינה

נעלי בלרינה  -נשים
פל+ווצאפ 055-9296934 :
ירושלים 10

נעלי
לטס גו

נעלי גברים ונוער כל המותגים
ווצאפ - 050-2789789:
0722435435
רבי עקיבא 75

letsgo750@gmail.com

1111

נעלי ספורט מותגים
ואורטופדיה
טלפון054-8475577 :
מהר"ל  3בני ברק

מיי שוז

ishayety@gmail.com

לייקרה
גרביים

גרביים כיפות אקססוריז
טלפון03-7155291 :
סוקולוב 42
Laikra42@gmail.com

קרוקס

קרוקס
טלפון054-5453445 :
רבי עקיבא 114

nuritkatzbourg@gmail.com

נציגים של נעלי סקצ'רס ,כפפ
רגל וכן נעלי נוחות
טלפון03-6190985 :
רבי עקיבא 111

נעלי די-וי

dovis88@gmail.com

משלוח חינם בקניה ב 200שקל

תכשיטים

בקנייה מעל ₪ 200

פמוטים ,גביעים וכלים לבית
הצורפים
מכסף
טלפון545949912:
רבי עקיבא  82בנין מכבי
Bnei_brak@hazorfim.co.il

לה גלריה

lagalleria100@gmail.com

תכשיטי כסף ,גולדפילד
נקלסי
ושעונים
טלפון0504158849 :
גניחובסקי 6
nc0504158849@gmail.com

סגנון כלי
כסף

כלי כסף ומתנות
טלפון054-2212298 :
רבי עקיבא 121

משלוחים חינם בכל רחבי הארץ בקניה מעל ₪ 250

אותיות
מאירות

אחים חדד

signon2007@gmail.com
מנורות לד אישיות לתאורת
לילה ולתאורת אוירה קסומה..
טלפון052-7622009 :
הרב של 40
om7622009@gmail.com

כלי כסף
טלפון039047622 :
רבי עקיבא

rabiakiva@hadadbros.com
משלוחים חינם

כלי כסף פמוטים לכלה
איכבוים כלי
וחנוכיות לחתנים
כסף
טלפון050-7434349 :
כינרת 6
elizereich@gmail.com
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מלנטה

הפי שופ

חיסול ענק! תכשיטי כסף
וגולדפילד במחירים הזויים
טלפון054-7477905 :
רבי עקיבא  89גן וורשא

ESTY0533198014@GMAIL.COM
מבצעים מטורפים .נשמח לשלוח לכם את הקטלוג

מתנות זוית

מתנת עצובים שעונים
קרסטלים שוקולד מערכות
אוכל סכום
טלפון036198096 :
חזון איש52

פמוטים לכלות במחירים מוזלים מהיצרן לצרכן
מחירים מיוחדים למביא מודעה זאת  5אחוז הנחה
		

פרזנט

עיצובים
וחרוזים

שעונים ותכשיטים
טלפון0584166218 :
ר׳ עקיבא 75

Avi.Brandler@gmail.com

מתנות לגבר לאבא לסבא לבוס
לחתן לחבר...
טלפון036116477 :
רבי עקיבא 102
uose2222@gmail.com

לכבוד החג מבצעים והנחות על כל החנות בנוסף מתנה שווה בכל קניה

פרינטאול

מתנות מודפסות
טלפון058-684487 :
לנדא  11בחניון

p0586884487@gmail.com
מינימום הזמנה למשלוח 150₪

משלוח חינם בבני ברק

כלי בית ..מתנות
טלפון058-7670860 :
אהרונוביץ 1

yn0587670870@gmail.com

n6774062@gmail.com

מבצעים מטורפים לחגים!!! משלוח חינם בקניה מעל ₪ 600

משלוח חינם בקניה מעל ₪ 170

תמונות קיר מבית מנתאל 2000
טלפון050-4141647 :
אלישע  1בני ברק

נובל
תכשיטים

תכשיטי כסף 925
טלפון:
0523256000
רבי עקיבא 120

תכשיטי זהב ויהלומים,
רחל גלב
מעוצבים ובלעדיים ,לכל תקציב!
טלפון036194052 :
יוחנן בן זכאי 33
r.gold4u@gmail.com
מחירים מיוחדים

פמוטמונה-
הויטרינה
המתקפלת
בתמונה,

ויטרינה להדלקת נרות,
מתקפלת בתמונה.
טלפון052-7600005 :
קהילות יעקב
gmail.com@8412084

פמוטמונה ,חוסך מקום ,חסין אש ,גדול  ,₪ 1800.-תשלומים

שטרולי
תכשיטי
זהב
ויהלומים

תכשיטי זהב ויהלומים
טלפון0527616762 :
רבי עקיבא 75

moti.goldmine@gmail.com
שרות אדיב ומקצועי

13

קוסמטיקה וטיפוח

מתנות

דבי וולף

מתנות כלים עיצובים
ברונזה
שוקולדים
טלפון0527604400:
בן נריה 7
b7604400@gmail.com

כוסות נייר בעיצוב אישי
ווצהפ 0548059071
טלפון08-6521454 :
מגדלי בסר

כסופין

דרהין יש
מה להציע

מספר נוסף להזמנות  036161391משלוח חינם
בקניה על ₪ 300

הומינר
מזכרות

מזכרות ומתנות לכל דבר
טלפון036196820 :
בן פתחיה 5

מנהטן סנטר

פתשגן

y@huminer.co.il

כלי סטייל

14

מתנות ,כלי בית ,מפות,
קריסטלים
טלפון03-5795401 :
רבי עקיבא 40

הקוסמטיקה
הירושלמית

יאיפור טיפוח ובישום
טלפון054-8419940 :
נחמיה 28

סטייליש

מתנות תיקים מערכות אוכל
וסכום ושוקולדים
טלפון03-6747747 :
הר סיני 15
gmail.com@6747747
 03-6747747ווצאפ

קנקנים
פרחים
ותשורה

פרחים ,שוקולדים ,מתנות
יוקרתיות לבית ולאישה.
טלפון,036775976 :
0527138585
דמשק אליעזר 8
kankanim@gmail.com

איפור טיפוח ובישום
טלפון0585511844 :
ירמיהו 11

משלוח חינם מעל  ₪ 149ומתנה מפנקת בכל קניה

לוקה

manetent40@gmail.com

קניה מעל  ₪ 500משלוח חינם

מתנות פרחים כלי בית
שוקולד קריסטלים מפות
מגבות וכו׳
טלפון035788255:
זכריה 3

משלוח חינם מעל ₪ 200

מחירים מיוחדים

 0534726587אפשרות לווצאפ

טקסטיל נדוניה טליתות
וקיטלים
טלפון0527638714 :
יחזקאל 11

ביוטי

איפור בישום ותכשיטים
טלפון0534166537 :
עזרא  53בחניון

מוצרי קוסמטיקה ,תכשירים
בהתאמה אישית ואיפור
טלפון1700-500-401 :
התאמה אישית ע" דבי בווצאפ 0504425144
רבי עקיבא 74
menaheletdebi@gmail.com

איפור וקוסמטיקה
טלפון072-2409609:
053-9333290
רבי עקיבא 34
משלוח חינם מעל ₪ 100

לאה רוזנפלד-
איפור ומכירת
מוצרי טיפוח

מוצרי קוסמטיקה ,בריאות
והגיינה מבית good care
טלפון0548425995 :
הרב פוברסקי 5

מינימום להזמנה  .₪ 250מבצע :מוצר שני ב  20%הנחה

אור מרכז

לקוסמטיקאיות קוסמטיקה לכל סוגי העור וציוד
ומוצרים למכוני היופי
ובית ספר
לקוסמטיקה
טלפון074704666 :
ז’בוטינסקי 152
משלוחים לכל חלקי הארץ .מבצעים ממגוון חברות הקוסמטיקה.

קוסמשיק

בישום ,איפור וטיפוח
טלפון0548430504 :
רבי עקיבא  77בחניון

מלאי ענק של דוגמיות בשמים מקוריים
 1ב 10-או  6ב50-

 -REIZYמוצרי
איפור וטיפוח

מוצרי איפור
טלפון054-8478688 :
רד״ק 11

בקניה מרוכזת-מתנה מפנקת ומשלוח חינם.
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חד פעמי
חוט ואיכות
חד פעמי מוצרי ניקוי
כלי נקי
טואלטיקה ומוצרי תינוקות
טלפון036186729 :
אהרונוביץ  /19רבי עקיבא 145
aryechoen@gmail.com
משלוחים חינם בקניה מעל  300שח בבני ברק

חסדי יחיאל

כלים חד פעמיים לחג וליום יום
טלפון0542517775 :
ירושלים  65ב”ב

dror9152@gmail.com

הבית הלבן

חד פעמי
טלפון0543513700 :
רבי עקיבא 7

מוצרי חשמל וכלי בית
טלפון03-6180358 :
הרב יעקב לנדא  5בני ברק

ובר

r036180358@gmail.com

אצלנו הסל
בזול

כלים חד פעמיים ומוצרי מזון
בסיסיים ותבניות ביצים
טלפון03-5172748 :
אבן גבירול 27

משלוח חינם מעל  100שקלים .מתחת ל100
שקלים  7שקלים משלוח

שפע טוב
סנטר

כלי בית

הום פלייס

מינימום הזמנה  4 ,150כסאות כתר במאה ₪

כלי בית
טלפון 03-5791736 :או 03-
5236500
סוקולוב  4ו בן יעקב 21

ביג כלי
יהודה

כלי בית ,כלי מטבח
טלפון03-6188820 :
ירושלים 7

כל בו
אפרים

כלי בית וחשמל טמבור ,כלי
עבודה ,כלי בית,
מוצרי חשמל,פרזול
טלפון052-8818886 :
הרב שך  16בני ברק
shuli1422@gmail.com

טמבור
המרכז

מןצרים לתחזוקת הבית,
מוצרי חשמל ותחזוקה הבית
טלפון03-6198922 :
חזון איש 49

סירים ב 60אחוז הנחה

Rabiakiva@b4l.co.il

16

נועה הום &
נועה קידס

עיצוב שולחן -מפות /
פלייסמנט  /פרחים
nlg.co.il
הרב קוק 1
info@nlg.co.il
מ 300 -שח משלוח חינם

כלי עבודה
טלפון036192204 :
הירקון 24

משלוח עולה  25שקלים -שירות משלוחים מעולה

נעמן

חוויה
מבישול
ראשון
foodappeal

כלי עבודה
טלפון227 035-788-4 :
יצחק נפחא 3

avig2014@gmail.com
משלוח חינם בקניה מעל  400ש"ח

כלי מטבח
טלפון050-7555160 :
רבי עקיבא  / 49אהרונוביץ 12

צרכי חשמל וכלי בית ,אביזרי
אמבטיה ואינסטלציה,
כלי עבודה ופרזול ,שכפול
מפתחות
טלפון03-6198148 :
03-6198148

יריד הכל בו

כלי בית
טלפון03-6194183 :
ישמח משה 4
הכלים כשרים וטבולים

עלות משלוח ₪ 30
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מוצרי חשמל

אורות

תאורה לבית
טלפון036198922 :
חזון איש 49

וקשטיין
טכנו מיקס

מעבדת תיקונים ,חלקי חילוף
מצורי חשמל לבית
טלפון0527644440 :
הרב קוק 16

טרקלין
חשמל
כהלכה

orot03619822@gmail.com
מעל  ₪ 1000משלוח חינם.

בסד
אלקטריק
אאוטלט

מוצרי חשמל עודפים ותצוגות
טלפון039508808 :
בן גוריון 17

מקררים ,תנורים,
מיקרוגלים ....
טלפון0737217217 :
ר’ עקיבא 55

תשלומים נוחים וכן ניתן להזמין במשלוחי

חשמל
יעקובי

מקררים ,תנורים ועודפים
טלפון036161516 :
ר’ עקיבא 3

דיו וטונרים .מדפסות ופקסים
טלפון03-5702885 :
רבי עקיבא 76

מרכז הדיו

mayer252@gmail.com
טונר שני ב ,50%לדגמים שבמבצע !!

יו.אנ.
אר מותג
החשמל

מוצרי חשמל ותקשורת
טלפון0527148848 :
אלישע  ,5קוטלר 9

עולם
הדיגיטל

פלאפונים .מחשבים.
ומעבדה
טלפון036885598 :
יעקב לנדא 3

rachel.sayag83@gmail.com
חבילת חתן כלה מקרר מכונת כביסה ותנור ב₪ 4490-

הבית שלך
מוצרי חשמל גדולים
למוצרי
טלפון:
חשמל
0587144145/0527145145
דניאל 13
moshemond@gmail.com

מינמום הזמנה ב50-מ  ₪עלות משלוח ₪ 15

חשמל
קונטיננטל

סיטונאות חשמל מקצועי
טלפון037779966 :
בן יעקב 21

מחירים הכי טובים בעיר

מוצרי
חשמל לבית

office@chashmalc.com

מוצרי חשמל ביתיים
קטנים
טלפון036180655 :
רמב״ם 30

( אולמי קונטיננטל לשעבר )

וירטואל
חשמל

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
טלפון036542000 :
אהרונוביץ 10

חשמל
רוזנברג

מכשירים לבית ,תאורות לבית,
פלורסנטים
טלפון036186592 :
ר’ עקיבא 139

מלכה
חשמל

מוצרי חשמל
טלפון0556760735 :
אברבנל 49

a036885598@gmail.com

קונטרול פי

דיו וטונרים למדפסות
ומדפסות
טלפון039503320 :
מרים הנביאה

a039503320@gmail.com

קניתי אצל
צביקה

כל מוצרי החשמל
טלפון035787727 :
ז’בוטינסקי 168

ktzvika@gmail.com
מינימום הזמה 180₪

18
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מזון מוכן

מוצרי חשמל
פלאפל
בריבע

פלאפל סביח שקשוקה סוגי חומסים
וסלטים

צנעני

טלפון0525-5551297 :
מצדה 9
 100שח מינימום למשלוח | פרווה

עולם
המוזיקה

כלי נגינה והגברה
טלפון03-5710955 :
קוטלר 12

muzikabney@gmail.com

ג'י דיגיטל
מחשבים ואלקטרוניקה
Gdigital
וציוד היקפי
טלפון03-9448000 :
רבי עקיבא 113
digital113b@gmail.com

הנחות לחוגים ומוסדות

דרימס

כלי מיטה חדרי שנה ילדים
ונוער מותגים מגבות ועוד
טלפון0504119104 :
0504119290
רבי עקיבא 12

150₪

סימפוני

sm5709646@gmail.com

כלי מיטה טקסטיל
סה לה וי
מגבות מפות חפצי נוי
מצעים
טלפון0504111936 :
רשי 17
@gmail.com 4343448
מצעים ביבוא אישי ברמה גבוה באיכות וביופי

20

טלפון036428540 :
ר’ עקיבא 31

בשרי

קיטרינג
דיויס

מזון מוכן סלטים וקיגלים

טלפון0527712484 :
הרב קוק 24

טקסטיל לבית

שווארמה
פון

כלי מיטה ,מצעים,
מגבות ומפות
טלפון03-5703262 :
רבי עקיבא 98

פדר

FH5703262@GMAIL.COM

שילה

כלי מיטה וילונות
כריות מפות מגבות וכוי
טלפון035797741 :
זבוטינסקי 93

כלי מיטה  20%פחות מכל מקום אחר

צידנית שף

טלפון0544577312 :
ראבד 26
n608690@gmail.com

שטיסל
מרכז האוכל
היהודי

מנה עסקית .עיקרית בשרית פלוס  2תוספות
ולחמניה פחית פחית  | 42₪בשרי

צלילי האש

מסעדת בשרים ודגים על האש

טלפון0506009797 :
ז’בוטינסקי 100

טלפון0506500165 :
ר’ עקיבא 34

אוכל בשרי ,שוארמה  ,פרגיות
סטייקים

טלפון035746605 :
שלמה המלך 12
בשרי

 50שח מינימום ומחיר משלוח  10שח

אוכל מבושל כל יום ורבעי חמישי
שישי אוכל לשבת

קייטרינג לאירועים

מבצעים דרך הטלפון

כל המזמין מעל  150בקבוק קולה מתנה | בשרי

פרי פוד
סלומון

מבצע כלי מיטה % 100כותנה  99ש״ח

מצעים וכלי מיטה
טלפון035709646 :
מהרשל 9

פלאפל ר’
עקיבא גריל
בשרים

שוארמה ,פרגיות ,פלאפל

אוכל לשבת וקטרינג

טלפון03-5780459 :
זבוטינסקי

אוכל מוכן

טלפון03-6777960 :
הרב שך  14ובר יוחאי 4
בשרי

שפע שבת

יין ,מזון מוכן ,חלות

טלפון036050080 :
כהנמן 18

led.israel803@gmail.com
משלוח  ₪ 70מינימום הזמנה  | ₪ 100בשרי

משלוח במחיר סימלי

21

מזון מוכן
מוישי'ס

טוסטים סנדוויצ'ים
סלטים מאפים שתיה וכו.

הקר ישיר

טלפון052-6487870 :
הרב דסלר 5

טלפון036167776 :
יצחק מאיר הכהן 2

מעדני
ירושלים

כל סוגי האוכל המבושל

טלפון036184938 :
ירושלים 69

פיצה האט
בני ברק

y0504499525@gmail.com
משלוח חינם מעל  100שח

אגאדיר
בסר

המבורגרים בשרים ועוף

טלפון5690* :
מצדה  7בני ברק

 90שח מנימם למשלוח מהעשר המבורגרים
הטובים בעולם  100%בשר טרי

בסטפרי

פירות מעוצבים פירות טריים מוכנים
לאכילה שוקולדים ועד

טלפון036161391 :
קדושת יום טוב 11
a0527604940@gmail.com
0527604940

ג’ורנו

סנדוויצ’ים טוסטים סלטים ומקרמים

טלפון0549168860 :
סוקולוב 17

ניתן להזמין בד״ץ וקהילות | בשרי

מוטיס

דלקיטס

22

טלפון035739392 :
שמשון הגיבור 8
motisvip@gmail.com

מוטיס לשירותכם תמיד ! בימי חמישי ושישי בלבד ! | בשרי

מחסני
קירור

בשרים

טלפון036183439 :
כהנמן 76

מחיר משלוח  | 20₪בשרי

סופר גלט
בע״מ

בשר

טלפון03-8366676 :
שלמה המלך 12

פיצה
מונטלה

פיצות פסטות זיוות סלטים

טלפון036704444 :
ז’בוטינסקי 92

 3מגשים משפחתי עם תוספות פלוס פפסי קולה
גדול כולל משלח  99שח | חלבי

פיצה מקס

פיצה פסטה זיוה ומלוח

טלפון03-8080777 :
רבי עקיבא 68

gmail.com@6182467
ישנו טלפון של מבצעים | 0534101881 :בשרי

מטעמי
גרשי

אוכל מהיר

טלפון03-7382443 :
אברבנאל 72

מן הארץ

מאפים וקונדטוריה

טלפון0549954709 :
כהנמן , 92אהרנוביץ 22

0527138139/03-5796178
ר’ עקיבא 81
a0527138139@gmail.com

nbav1515@walla.com

איו הגבלת מחיר .בכל קניה מעל  100שח סלט הבית מתנה

מינמום משלוח  100שח.

מינמום  30שח למשלוח | חלבי

בשרי

סושי טיים

סושי ,מוקפצים  ,סלטים יפניים.

טלפון035661535 :
זבוטינסקי  ( 7ליד קול ברמה)

מינומום הזמנה למשלוח  90שח
מחיר המשלוח תלוי באזור | פרווה

 15שח עלות משלוח | בשרי

משלוח בתשלום | חלבי

מנות עיסקיות ,מבחר סלטים ,עיקריות,
תוספות וקינוחים

אוכל יהודי עשיר לליל שישי ושבת

מעדני כל
טוב

אוכל מבושל

טלפון1700506070 :
זבוטינסקי  2בני ברק
 | 70₪חלבי

משלוח מעל  100שח משלוח חינם

טלפון035796826 :
רש”י 28

פיצה ,סלטים ,פסטות

פורטו -
Porto

סלטים ,אוכל מוכן לשבת וחג ,עוגות,
יין ואלכהול,

טלפון035568316 :
ירושלים 62
portobb03@gmail.com

פיצה
סוקולוב

פיצות סלטים פסטות זיוות

טלפון038080808 :
סוקולב 2

 50מינימום מחיר משלוח  | 10חלבי

פיצה פון

פיצה ,מלאווח ,לחם שום ,מוקרמים

טלפון035746601 :
שלמה המלך 12

חלבי
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מזון
הדגים של
הלוי

דגים טריים
טלפון03-6181215 :
דסלר 3

מינימרקט
מרינה

שרות למשלוחים למשרדים בלבד
מ 100-משלוח חינם

משלוחים בכל רחבי העיר ,השירות החיוך
והנאמנות הם חלק מהדג.

אשל יצחק

פירות וירקות תבלינים חד
פעמי קפואים
טלפון036760187 :
ווצאפ 0526630841
רחוב עזרא 45

ברכת ד׳
המחודש

ahd4300@gmail.com
 ₪ 300מינימום להזמנה

שירות אישי איכות 100%

אשל יצחק
בוטיק

ירקות ופירות
טלפון03-6166402 :
ירושלים 21

דובדבן

אשל יצחק
ברכת יצחק

משלוח חינם מעל 80₪

פירות וירקות תבלינים פיצוחים
ברכת אליהו
ביצים שימורים ושמן
בן יעקב036782658 :
יהודה הנשיא 036747660 :
ווצאפ להזמנות0508811214 :
הרב בן יעקב  8יהודה הנשיא 50
שירות אדיב מכל הלב נסיון  20שנה ומעלה
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ירקות ופירות
טלפון0505959155 :
חברון 27

דני ירקות

ירקות ופירות
טלפון035797601 :
כהנמן 46

משלוחים בכל חלקי העיר בחינם ניתן להזמין
בווצאפ 050-8506066

הדג
של סבא

דגים טריים ודגים קפואים
טלפון - 03-5785077 :ווצאפ
להזמנות 052-7134217
רוזנהיים  22פינת כהנמן 59

מינימרקט
רמת אלחנן

hamartef2020@gmail.com
מינימום הזמנה למשלוח .₪ 400
משלוחים כל השבוע למעט שישי!

חסדי דוד
המלך

מינימום משלוח 100

מ  ₪ 100משלוח חינם

פירות וירקות
טלפון036195919 :
רמבם 1

כל דברי מכולת וירקות בשר
טלפון035786879 :
סוקולוב 46

המרתף

יין וויסקי
טלפון0527145960 :
פרל  11מינוס 2

מוצרי מכולת
טלפון035745123 :
אהבת שלום 2

מיטב
התוצרת

משלוח להזמנה חינם מעל ₪ 150

מינימרקט
אברמלה

מוצרי מכולת
טלפון035780012 :
הרב קוק 24
 100מינימום למשלוח

מוצרי מכולת
טלפון036761487 :
גבורי ישראל 11

gmail.com@5706598
400₪מינימם למשלוח לא כולל ארגזי שתיה

מיקיס

דגים ,עופות ,פרווה ,ירקות
קפואים ,פיצוחים ,ממתקים
טלפון0547619372 :
נחמיה 20
mikifuim@gmail.com
הכל להכנת השבת במקום אחד

 200מינימום משלוח חינם

פירות וירקות ,פירות יבשים
ותבלינים.
טלפון036182610 :
ווצאפ להזמנות050-9700965 :
הרב ש״ך 31

מוצרי מכולת
טלפון035782374 :
הירקון 8

מכולות
מורדוך

מוצרי מכולת
טלפון036185435 :
הרצוג 18

 ₪ 150ומעלה .אין משלוחים ביום שישי

מכולת
יהודה

מוצרי מכולת
טלפון035797403 :
ראב״ד 26

 100₪מינימום למשלוח.
ניתן להזמין גם מהמספר הנייד של בעל העסק
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מזון
מכירת כל סוגי הדגים טריים
מרכז הדגים
וקפואים
טלפון036182308 :
הרב שך 31
mrkzhdgym@gmail.com

סופר זול
יהודה

הכל
טלפון035227039 :
רבי עקיבא 36

yy0542121012@gmail.com
מחיר משלוח  ₪ 15כל ארגז נוסף ₪ 5

מרכז הזול

פירות וירקות
טלפון03-5707850 :
השומר 59
משלוח חינם

משה משה
פירות וירקות

פירות וירקות
טלפון035794563 :
ווצאפ להזמנות052-8842080 :
הרב קוק  14בני ברק

סופר מילר

gad.mnd@gmail.com
משלוח  15₪וממחיר  200₪משלוח 10₪
( 4+ששיות תוספת תשלום)

מוצרי מכולת פירות וירקות
סופרמרקט
בשרים דברי מאפה וכו
השמן והרזה
טלפון035787836 :
שלמה בן יוסף 2
walla.com@0508363766

סופר
בני ויוני

 250מינימום למשלוח

סופר בני
תורה

מוצרי מכולת וירקות
טלפון035786881 :
מעיינה של תורה 8

bt5786881@gmail.com
 ₪ 100מינמום למשלוח
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ספיישל פרי

פירות וירקות ומגשי פירות
טלפון0507564927- :
035747917
בארי 6

פירות
וירקות

פירות וירקות ,מוצרי נקיון
וחלב ,תבלינים ,קטניות ,חד״פ
טלפון036994409 :
ווצאפ להזמנות052-6342886 :
עוזיאל 4

פירות
וירקות שי

הזמנה למשלוח מ ₪ 80ומעלה

משלוח חינם להזמנה מ₪ 120

שטיינמץ
דגים

דגים טריים וקפואים
טלפון03-5791035 :
חזון איש 35

משלוח חינם להזמנה מעל ₪ 150

מוצרי אפיה
טלפון035596886 :
רבי עקיבא 90

צ’וקי

על מגשי פירות משלוח חינם  -משלוח להזמנה
פירות וירקות מ₪ 100

פירות וירקות ,תבלינים,
חמוצים
טלפון036164224 :
פקס037540431 :
ז’בוטינסקי 93

שבעת
המינים

מעל  ₪ 100משלוח חינם

 ₪ 250מינימום לשמלוח

משלוח חינם להזמנה מ₪ 130

מוצרי מכולת פירות וירקות
וחומרי ניקוי
טלפון035799318 :
מגדלי קונקורד

מוצרי מכולת
טלפון035797849 :
אור החיים 14

פירות ארץ
ישראל

פירות ירקות וקצת מוצרי מזון
טלפון035702298 :
רבי עקיבא 141

פירות וירקות
טלפון03-5788788 :
ווצאפ להזמנות0546736555 :
הרב דסלר 5

שירות
ברקאי

c5596886@gmail.com

צרכניית
פינת הושע

מוצרי מכולת
טלפון036184521 :
הרב שך 34

 ₪ 150מינימום מחיר למשלוח
ושולח ובאזור החנות

מוצרי מכולת
טלפון035782892 :
רמב״ם 14
 ₪ 200מינימום למשלוח

שלומי פירות
וירקות

פירות וירקות
ירושלים 03-5705244 :
הרצוג 03-5706601 :
ירושלים  45פינת קפלן/הרצוג 18
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יודיאקה

מחשבים וסלולר
מוצרי עור ,מחזורים סידורים
דבורה הנביאה 050-4117844:
רבי עקיבא050-4160363 :

נעימות

דבורה הנביאה  26פינת חזון איש \
רבי עקיבא 92

mneimot@gmail.com
משלוח  ₪ 20לכל קנייה

מגש וכסוי לחלות  ,סט טלית
סט מסורת
ותפילין  ,מעמדי זמירות
טלפון0504123252 :
רבי עקיבא 109
Masoreta@gmail.com

ספרי קודש
תשמישי
קודש

ספרי לימוד בתי ספר
וספרי קודש
טלפון052-7634198 :
יצחק מאיר הכהן 7

מחיר משלוח לפי גודל ההזמנה

מגע  -שיווק
עדשות מגע

ספרייתי

מפרשי התורה מפרשי הש״ס
ספרי קריאה וספרייה באנגלית
טלפון03-5792612 :
שלמה המלך  2פינת עזרא 11
gitlej@gmail.com

אולם תצוגה ענק ,חניה במקום ,הזמנה עד ₪ 1000
משלוח בתשלום

ספרי קודש יודאיקה מחזורים
מילר ספרים
בכריכות שונות
ויודאיקה
טלפון03-3731880 :
רבי עקיבא 116
office@millerbooks.co.il

ביתן
מכשירים כשרים -קווי סלולר
הסלולר
אביזרים לטלפונים
טלפון0587505550 :
רבי עקיבא  / 49זבוטינסקי 168
o0547729@gmail.com

היימישע
סלולר

k7118080@gmail.com

משלוח חינם( מעל קניה ב 100שח)

דיו פרינט

מחשבים מדפסות דיו וטונרים
סלולר אלקטרוניקה וציוד
טלפון025001115 :
רבי עקיבא 18

infobb@dioprint.co.il

בקניה מעל  300שח משלוח חינם

מול
קווים לכל החברות ומכשירים
איצקוביץ
ניידים ומוצרים נלווים
תקשורת
טלפון052-7166166 :
כשרה
052-7635000
הרב שך  3מול איצקוביץ
mul166166@gmail.com

דיו וטונרים  50אחוז הנחה על השני סלולר

אופטיקה

עדשות מגע
טלפון0545557882 :
שח״ל

מכשירים סלולרים קווים
אביזרי מחשב וסלולר תיקונים
טלפון036188080 :
חזון איש 43

דיל שופ

אביזרים לפלאפונים וציוד
תקשורת
טלפון050-6805313 :
כנרת 6

shop@deal-shop.co.il

מעל  70שקל

היימיש הרשת
המובילה
לתקשורת
כשרה

סלולר
טלפון03-5040505 :
חזון איש 23

v035040505@gmail.com

deal-shop.co.il

אופטיקה
109

אופטיקה
טלפון1599510910 :
רבי טרפון 2

ניתן שרות משלוחים
רק דרך האתר של אופטיקה 109
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אופטיקה
סיגנר

אופטיקה
טלפון0397919000 :
הרב שך 3
מינימום  ₪ 300למשלוח

2929

החנויות
שלי

30

החנויות
שלי
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