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כדאי  לדעת
על  מבוסס  סוכר  תוספת  ללא  ‘מוו’  שוקו 
99% חלב, דל לקטוז, מכיל הכי הרבה סידן 
ביחס למתחרים בקטגוריה ומועשר בויטמין 
אלטרנטיבה  מהווה  החדשני  המוצר   .D
ביחס  משמעותית,  בצורה  יותר  בריאה 
זאת  וכל  בקטגוריה,  הדומים  למוצרים 

הדגשה  כולל  ‘מוו’  שוקו  של  הפיתוח  בסיס  מצוין.  בטעם 
של המתיקות הטבעית שיש בחלב. כחלק מתהליך הכנתו, 
כלקטוז,  לנו  המוכר  החלב  סוכר  של  פירוק  עובר  המוצר 
סטיביה  של  קלה  תוספת  בשילוב  זה,  מתהליך  וכתוצאה 

טבעית, המוצר הופך למתוק וגם לדל בלקטוז.

אין משלוח מנות בלי ‘אוראו’ 
נרשמים  הפורים  חג  לקראת 
ביקושים  השיווק  ברשתות 
אשר  ‘אוראו’,  לעוגיות  גבוהים 
חלק  השנה  להוות  צפויות 

אינטגרלי ממשלוחי המנות, עם קבלת הכשרות המהודרת 
של בד”ץ איגוד הרבנים.  עוגיות “אוראו” הן עוגיות הסנדוויץ’ 
הנמכרות ביותר בארה”ב, וישנן הערכות כי מאות מיליארדים 
1912. עוגיות אוראו בטעם  מהן נמכרו מאז השקתן בשנת 

וניל בכשרות המהודרת נמכרות באריזה של 137 גרם.

פורים: איפור זה לא משחק ילדים
של  ההדרכה  מנהלת  של  ההמלצות 
אסתי לאודר, שרון גוטליב, לשימוש נכון 
לקראת  לתחפושות:  משלים  באיפור 
שכולם  המעוצבת  והתחפושות  פורים 

זוכים לאיפור קל, ישנה תפיסה לפיה  לובשים, גם הילדים 
ל”איפור קטן” של פורים אפשר להשתמש במוצרים זולים 
מתכשירי  הנובע  הסיכון  כי  לדעת  כדאי  פחות,  ומפוקחים 
יודעים  הייתם  רק  “לו  גבוה!  הוא  מתאימים  שאינם  איפור 
הייתם   – באיפור  להיות  יכולים  חיים  מסכני  חומרים  אלו 
הילדים,  את  מאפרים  שהייתם  לפני  מאודכם  בכל  נזהרים 
חובה לבדוק היטב האם האיפור שאפשרתם לילדים לקנות, 

מתאים לגוף ובעיקר לפנים”.

אפיפיות חוזרות למדף  - לתמיד
בשורה משטראוס: אפיפיות, הבפלות האהובות 
החג  לפני  שנה  מדי  מושקות  הפסח,  חג  של 
וברגע שהן מופיעות על המדף נחטפות ואוזלות 
גלוטן,  עוד לפני תום החג. צרכני מוצרים ללא 
בבקשה  לשטראוס  האחרונות  בשנים  פנו 
וקבוע.  שוטף  למוצר  האפיפיות  את  להפוך 
האחרונה  ובשנה  לפניות  נענתה  שטראוס 

לכל  כשרות  השנה.  כל  אפיפיות  לייצור  ייעודי  קו  בנתה 
השנה: בד”צ העדה החרדית.

אוזני המן הכי טעימים שיש
אוזני המן לפורים הם חגיגת טעמים ובמגוון 
מילויים. ברשת ביגה ניתן למצוא מגוון גדול 
לאחר  רק  שונים.  במילויים  המן  אוזני  של 
שתטעמו אותם תבינו מה כל כך מיוחד בהם 
ומדוע אי אפשר להפסיק לאכול מהם. ניתן 

לרכוש אוזני המן של השף בסניפי רשת קפה ביגה ברחבי 
“הכי טעים שטעמתי עד עכשיו,  הארץ. מבדיקה שערכתי, 

פשוט מושלם”.

הכוכב של משלוחי המנות 
של  חיוך  להעלות  רוצים  אתם  אם 
החברים  פני  על  והומור  שמחה 
משלוחי  של  לכוכב  תנו  והקרובים, 
המנות  במשלוחי  גם  לככב  המנות 
שלכם! חטיף ג’קסס נמכר באריזות 

גם בשבת.  ולסגירה קלה  נוחות לפתיחה  גרם,   50 אישיות 
גבוהים  אירופאים  בסטנדרטים  מיוצר  הבינלאומי  החטיף 
החליבה  מרגע  משגיחים  צוות  של  הדוק  כשרותי  ובפיקוח 
– חלב ישראל, ועד לשלב האריזה. מצטיין במרקם שוקולד 
מפנק, בטעם משובח ואיכותי ובמילוי עוגייה נימוחה וטעימה. 
ניתן להשיג  בגירסת חלבי ובגירסת פרווה. בכשרות בד”ץ 
איגוד הרבנים בראשות הרב יעקב אשר וועסטהיים שליט”א. 

משווק בישראל ע”י שטראוס עלית.

זכו בביגוד לתינוק לשנה 
בשבועיים  נרשמה  כבר  רבה  הצלחה 
הראשונים של מבצע “האגיס בייבי קולקשיין”, 
כאשר אלפי משתתפים נטלו חלק והתקשרו 
מותג  מעניק  במסגרתו  המבצע,  לטלמסר 
ביגוד  “האגיס” בכל שבוע  החיתולים המוביל 
 ₪  3000 של  בשווי  במתנה  לשנה  לתינוק 
משתתפים?  keds.כיצד  ברשת  למימוש 

את  שומרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון  אריזות   3 רוכשים 

03- שמספרו  לטלמסר  מתקשרים  הקנייה,  חשבוניות 
3739000 עונים נכון והכי מהר על 3 שאלות ויכולים לזכות! 
באדר  י”א  בשבט-  י”ג  התאריכים:  בין  מתקיים  המבצע 
הקנייה  חשבוניות  את  לשמור  יש   )9.2-9.3.17( תשע”ז 

מתקופת המבצע כתנאי לזכייה.

משלוח מנות מזכה בפרסים 
היענות  מציינים  למהדרין  בסימילאק 
המנות  משלוחי  לתחרות  היקף  רחבת 
למבצע  הראשונים  בימים  המיוחדת. 
עשרות  כבר  המבצע  במוקד  התקבלו 
מושקעים,  מנות  משלוחי  של  תמונות 
סימילאק  בשילוב  ומיוחדים  יצירתיים 

למהדרין. כדי להשתתף בתחרות, עצבו את המשלוח שלכן 
המומחים,  צוות  מוקד  לאבוט,  למהדרין,  סימילאק  בשילוב 
המייל  לכתובת  או   61580 מיקוד  אביב,  תל   58099 ת.ד. 
ניתן  התמונות  את   .Contact.center@abbott.co.il
לשלוח עד ליום שני, ט”ו באדר תשע”ז )13 במרץ( בחצות. 
משלוחי  ארבעת  את  יבחר  התחרות  של  השופטים  צוות 
המנות היפים ביותר ויזכה את השולחות בפרסים הבאים: 5 

פחיות סימילאק למהדרין 900 גר’ לכל אחת.

משלוח מנות שעושה טוב
כשאתם שולחים משלוח מנות 
יודעים  אתם  ויסוצקי,  תה  עם 
תה  כמו  אין  כי  טוב,  שעשיתם 
עשיר בטעמים וניחוחות, בכדי 
תה  מנות.  משלוח  כל  להדר 

לקבל,  נעים  שתמיד  הפתעה  זו  המנות  במשלוח  ויסוצקי 
התה מכניס לחיי היום יום רגעים של רוגע ובריאות ומעניק 
למשלוח המנות טעם מצוין מבלי להוסיף קלוריות מיותרות 
ושומנים מזיקים או להזדקק לרוץ אחרי החג לרופא שניים. 
ויסוצקי מאחלת לכל בית ישראל – חג פורים שמח ועשיר 

בחוויות!

נערכים לפורים
בסניפי רשת ‘יש’ כבר חשים בימים אלו את 
לקראתו.  ונערכים  המתקרב  הפורים  חג 
מחפשים  אתם  גם  משפחות,  אלפי  כמו 
חוויית קניה  את המקום שבו תוכלו לשלב 
לנוכח  הנדרש  החיסכון  עם  יחד  איכותית 
חג  לקראת  לנו  הצפויים  הקניות  עומסי 

משלוחי  חבילות  את  שקט  בראש  להכין  הזמן  זה  הפורים. 
המנות וצרכי הסעודה, במחירים זולים, כי רשת ‘יש’ יודעת 
הטובים  המחירים  את  לכם  ומתאימה  הציבור  לצרכי  לכוון 
ערוכים  ‘יש’  רשת  בסניפי  בזול.  תצאו  שתמיד  כך  ביותר, 
לקליטת אלפי הלקוחות בסניפים מרווחים עם מבחר עשיר 
שימורים  וממתקים,  חטיפים  פרלינים  שוקולדים  יינות,  של 
ועוד מגוון ענק של מוצרים לפורים. בנוסף ניתן למצוא מגוון 

רחב של ערכות אריזה וקישוטים למשלוחי המנות.

רוצים שולחן חג מהודר? 
מוצרי  את  לשולחן  הוסיפו 
פורים  שולחן  ותקבלו  לבן  הוד 
טעים.  ובעיקר  עשיר  מרהיב 
פסטרמות  אחד  מגש  על  עצבו 
טעמים  במבחר  לבן’  ‘הוד  של 
אותן  והניחו  גלגלו  וגוונים, 

יחידה, הוסיפו בכלים  ונעצו קיסם בכל  בשורות  מסודרות 
מובטחת.  וההנאה  חתוכים  טריים  וירקות  חמוצים  נפרדים 
ניתן גם להרכיב משלוח מנות מפנק במיוחד מסלסלה עם 
או  קטשופ  חמוץ,  מלפפון  שימורי  לבן,  הוד  של  פסטרמה 
של  והנקניקיות  הפסטרמות  טריות.  פיתות  וחבילת  חומוס 
בראשות  מהדרין  בד”צ  של  המהודרת  בכשרות  לבן’  ‘הוד 

הגר”א רובין.

פורים שמח ומתוק 
של  השי  חבילות 
קבוצת   - עלית 
במגוון  שטראוס 
מחופשות  אריזות 
לילדים  החג  ברוח 
המשפחה:  ולכל 

ומגוון רחב של מארזים  שקיות הפתעה, מסיכות, סוכריות 
חדשים  עלית  בממתקי  ומלאים  מפנקים  שונים,  בגדלים 
לצד המוכרים והאהובים: מיני עוגיות בצורת חיות, סוכריות 
טופי, עדשים, חטיפי מיני, מקופלת, פסק זמן, כיף כף, טעמי, 
טיב טעם ועוד, המארזים הגדולים יותר כוללים גם חטיפים 
ועוד הפתעות. בחלק ממארזי הילדים  יין  ובקבוקי  מלוחים 
גם מוצעת פעילות פורימית כמו הכנת מסיכות לפורים וכו’. 
בחרה  ולקהילה,  חברתית  לאחריות  מחויבותה  במסגרת 
חברת שטראוס להתגייס גם בפורים למען עמותת “ילדים 
בסיכוי-המועצה לילד החוסה” ובכל מכירה של מארז פורים 

תועבר תרומה לעמותה.

נעליים לתחפושות 
מתכננים  כבר  הילדים  אלו  ימים 
לפרטי  שלהם  התחפושות  את 
לקנות  שתלכו  לפני  ורגע  פרטים, 
כדאי   – שתבחרו  התחפושת  את 

לזכור שבמרבית התחפושות הנמכרות בחנויות הצעצועים 
על  דגש  שמים  תמיד  לא   – בית  תוצרת  בתחפושות  וגם 
מור   & קרוקס  ברשת  וחבל.  ינעלו,  שהילדים  הנעליים 
מציעים מגוון עצום של נעליים ממיטב המותגים המובילים 
בעיצובים מרהיבים ובשלל צבעים, שישתלבו נהדר עם כל 
תחפושת שרק תחפצו בה. מלבד זאת תוכלו למצוא גם לא 
כמו  התחפושות  בדמויות  ממותגים  לילדים  נעליים  מעט 

מיקי ומיני מאוס, הלו קיטי, בוב הבנאי ועוד.

התרסיס המושלם לשטיח
רוצים להעניק לשטיחים ניקוי יסודי, שיסיר 
השטיח  את  ויותיר  המצטבר,  הלכלוך  את 
שטיחים,  סנו  את  מציגה  סנו  וריחני?  רענן 
ריפוד.  ובדי  שטיחים  ולחיטוי  לניקוי  שמפו 
אנטיבקטריאלי  תרסיס  הוא  שטיחים  סנו 
במרבדים,  לכלוך  הצטברות  ומונע  המרענן 
בשטיחים מקיר לקיר ובבדי ריפוד. עם סנו 
או הכיסאות  ניקוי השטיח, הספה  שטיחים, 
המרופדים פשוט ויעיל, והתוצאה מושלמת. 

לבדים  וגם  טבעיים  לבדים  גם  מתאים  שטיחים  סנו 
פלוס-  שטיחים  סנו  שטיחים:  סנו  בסדרת  עוד  סינטטיים. 
שמפו השטיחים היחיד בישראל שגם מנקה את השטיח וגם 
מרחיק את קרדית האבק. וסנו שטיחים שמפו קצף- לניקוי 

מיידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

ניחוח חדש 
הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
קטגוריית  את  המובילה 
בישראל  הכביסה  מרככי 
מרכך  משיקה   ,2016 לשנת 
מקסימה  בסדרת  חדש  כביסה 
מרככי  סדרת   ,inspirations

החושים  את  המעוררים  ניחוחות  בהשראת  כביסה 
 Blue סנו מקסימה  - זמן  לאורך  עוצמתי הנשאר  בבישום 
בישום  מומחה  ידי  על  פותח  הכביסה  מרכך    .Blossom
מים  בוקר,  בריזת  של  מרענן  ניחוח  בהשראת  בינלאומי, 
קרירים ופרחי אביב כחולים. מרכך הכביסה מגיע באריזת 
בתכלת  פרחים  עם  כהה  כחול  של  בצבעוניות  קונספט 
את  גם  כוללת   Inspirations מקסימה  סדרת  ובטורקיז. 
ניחוח  בהשראת   Soft Silk מקסימה  סנו  הכביסה  מרכך 
מגיע  מלטף.  ומשי  אביבית  רוח  השקד,  פריחת  של  מפנק 

באריזת ליטר ועכשיו חדש: גם באריזה של 4 ליטר.

עור בעיניים
מקצועי  לטיפול  זקוקים  עור  ומוצרי  רהיטי 
ועדין. סנו לניקוי וטיפול במוצרי עור מציע לכם 
סנו  העור.  מוצרי  על  לשמור  מבריקה  דרך 
רהיטים,  ומבריק  מנקה  עור  במוצרי  לטיפול 
ומעניק  אבק  דוחה  מעור,  ואביזרים  בגדים 
לעור ברק וגמישות. על מנת להגיע לתוצאות 
באמצעות  העור  על  למרוח  יש  אופטימליות 
ולהבריק  לנגב  סופגת,  או  רכה  מטלית 

במטלית יבשה.

1+1 במתנה 
‘סולתם  ברשת  יוצאים  הפורים  חג  לקראת 
1+1 במתנה על כל  רדד’ במבצע מיוחד של 
תוכלו  רדד  בסולתם  שבמגוון.  ההגשה  כלי 
למצוא מגוון כלי הגשה מכל הסוגים והגדלים 
נהדר  המשתלבים  וצבעים,  צורות  ובשלל 
וחג  שבת  ובשולחן  מיוחדים  מנות  במשלוחי 
לרכוש  ניתן  ההגשה  כלי  מגוון  את  מעוצב. 

במחירים של החל מ-16 שקלים לפריט. מיטל רובין, מנהלת 
שיווק ברשת סולתם רדד: “פורים הוא חג שבו אנו אורזים 
המבצע  יקירינו".  את  בהם  לכבד  ומעוניינים  מנות  משלוחי 
על הפריט הזול מביניהם ובכפוף לתקנון. המבצע מתקיים 
‘סולתם  סניפי  בכל   )18.3.17( תשע”ז  אדר  כ’  לתאריך  עד 

רדד’ ברחבי הארץ.

פרויקט האנרגיה הגדול במדינה 
לפנות  אישרו  לווייתן  שותפות 
קבלת  ה-14.2,   שלישי  יום  בוקר 
בפרויקט  סופית  השקעה  החלטת 
בהתאם  לוויתן  מאגר  לפיתוח 
הפיתוח.  תכנית  של  1א’  לשלב 

לוויתן הממוקם כמאה קילומטרים מערבית לחיפה,  מאגר 
2010, והוכר כאחת מתגליות הגז הטבעי  נתגלה בדצמבר 
הגדולות בעולם בעשור הקודם. היקף ההשקעה שאושרה 
  3.75 על  עומד  במאגר  הזכויות  בעלות  ע”י  פיתוחו  לצורך 
מליארד דולר, זאת בנוסף לכמיליארד דולר שכבר הושקעו 

עד היום בפעילויות שונות של אקספלורציה, הערכה, תכנון 
להסכם  בהתאם  התקבלה  אשר  ההשקעה,  החלטת  ועוד. 
התפעול המשותף )JOA( של השותפות בלווייתן נותנת את 
האות לתחילתו הרשמית של פיתוח המאגר. על-פי תכנית 
ע”י הגורמים הרלוונטים  הפיתוח, שאושרה בשנה שעברה 
בממשלה, יושלם הפרויקט בתוך פחות משלוש שנים והגז 
מלוויתן יוזרם למשק הישראלי עד סוף שנת 2019, ולמשך 
לוויתן מקור מרכזי של אנרגיה  יהווה  עשרות שנים שבהם 

במדינת ישראל ובאזור.

פעילות קידום בריאות 
השתתפה  בריאות  שירותי  מכבי 
בערב  בריאות  קידום  בפעילות 
למאות  השבוע  שנערך  מיוחד 
נשות קהילת ויזניץ באלעד. הערב 
הקהילה  התרחבות  בסימן  נערך 
בעיר וגיבוש נשות הקהילה. מאות 

מנשות הקהילה הגיעו לערב שכולו מוקדש להוקרת תודה 
ליהנות  וזכו  והמשפחה,  הבית  טיפוח  על  העמלה  לאישה 
ויזניץ  של  הכינוסים  בהיכל  שנערך  ומרתק  ייחודי  מערב 
סגל,  חגית  הגב’  המרחב  מנהלת  ע’’י  נפתח  הערב  בעיר. 
מנהלת  הנפלא.  הערב  על  למארגנות  להודות  שביקשה 
המרחב ציינה שקיימת הצטרפות תמידית של חברים בעיר 
למכבי, ועל כך תודתה להנהגה הרוחנית ולחברי הקהילה 
שנותנים במכבי את אמונם. מנהלת המרחב הוסיפה ואמרה 
לטובת  רפואה  של  רחב  במגוון  רופאים  מוסיפים  שאנו 

החברים.

סדנת הנחיית הורים 
חינוכיות  בבעיות  ומתחבטות  מתלבטות  מאתנו,  רבות 
רבות  נשים  מאוד.  קשה  זה  להתייעץ,  מי  עם  וכשאין 
לשמוע  להתייעץ,  רוצות  מההורים,  במרחק  המתגוררות 
ולהשמיע דעות בחינוך ואין להן מסגרת מתאימה. ב’כללית’ 
פועלים כל העת לטובת קידום הבריאות. חינוך הדור הצעיר, 
הינו תחום הדורש ידע רכישת ידע וכלים תוך אימוץ הרגלים 
ויזמה סדנא  חדשים. לשם כך ‘כללית’ הרימה את הכפפה 
20 מפגשים לטובת תושבות העיר, בהנחיה מקצועית.  בת 
גישת ״שפר״ מציעה להן נקודת מבט חדשה, ועוזרת לחזק 
מלי  בעצמה.  אחת  ובכל  בזוגיות  במשפחה,  האמון:  את 
אנו  “בסדנא  ‘שפר’:  בגישת  הסדנאות  מעבירת  גרוסמן, 
לומדות בצורה חווייתית ומהנה כיצד להחזיר את הסדר על 
נושאים  של  רחב  במגוון  כלים  מקבלות  המשתתפות  כנו. 
כמו: אחריות, אמון בעצמי, אמון בילדים, גבולות, משמעת, 

הקניית סדר וביטחון, מערכת החינוך ועוד ועוד”.

ועידה בינלאומית 
 BNY עם  יחד  הפועלים,  בנק 
הגדולים  הבנקים  אחד   ,  Mellon
ביותר  והגדול  בארה״ב  ביותר 

בעולם לניהול נכסים,  יקיימו בקרוב ועידה בינלאומית לנושא 
הוועידה  בישראל.  הראשונה   ,)Blockchain( הבלוקצ׳יין 
בהשתתפות  אביב,  בתל   2017 במארס  ב-23  תתקיים 
בכירים בעולם הבנקאות והטכנולוגיות הפיננסיות מהארץ 
ומן העולם. הוועידה - ביוזמה משותפת של בנק הפועלים 
ו- BNY Mellon, הבנק הגדול בעולם לניהול נכסים ואחד 
הגדולים בארה”ב. טכנולוגיית הבלוקצ’יין, שעליה מתבססת 
ויעילות  ביטחון  מהימנות,  שקיפות,  מבטיחה  “ביטקוין”, 
במעבר  חיוני  למרכיב  ונחשבת  חסרות-תקדים,  ברמות 
ל”כלכלה חכמה”. אבי כוכבא, הממונה על החדשנות בבנק 
הפועלים  לבנק  לחבור   BNY Mellon “בחירת  הפועלים: 
החשיבות  על  מעידה  בת”א  הבלוקצ’יין  ועידת  את  ולקיים 
את  המאפיינים  החדשנות  לתהליכי  זה  בנק  שמייחס 

הבנקאות הישראלית, בהובלת בנק הפועלים”.

סופגים יותר
המעבדה המובילה בעולם קובעת: בייביסיטר סופגים יותר 
מכל חיתול. תוצאה זו, התקבלה באופן חד משמעי מבדיקה 
המעבדה  האחרון  דצמבר  בחודש  שערכה  השוואתית 
 SGS COURTRAY חיתולים  לבדיקת  בעולם  המובילה 
שבצרפת. הבדיקה שכללה גם את טיטולים פרימיום, האגיס 
הוכיחה באופן חד משמעי:  בייבי,  ופמפרס אקטיב  פרידום 
ביותר  המעניין  הנתון  בספיגה!  מנצחים  בייביסיטר  חיתולי 
בייביסיטר  בעולם  המובילה  המעבדה  בבדיקת  שהתקבל 
לא  הברור  היתרון  פרימיום.  מטיטולים  יותר   18% כ  סופג 
ויותר  מאוד  מהר  אותו  גילו  האימהות  גם  במעבדה.  נשאר 
ויותר אימהות עוברות היום לחיתולי בייביסיטר. עפ"י מחקר 
 -  2016 בדצמבר  החרדי  במגזר  אימהות  בקרב  שנערך 
כי  אמרו  בייביסיטר,  בחיתולי  שהשתמשו  מהאימהות   98%
היא  בייביסיטר,  של  המרשימה  הספיגה  מאוד.  מרוצות  הן 

מתקדם  טכנולוגי  פיתוח  פרי 
וחדשני, אשר מעניק לחיתולים 
של  ביותר  גבוהה  יכולת 
שכבה  בנוסף,  נוזלים.  ספיחת 
לוכדת נוזלים משאירה את פני 
החיתול יבש ומסייעת במניעת 

גירויים בעור התינוק.

אתה תתקדם,
אנחנו נממן!

מימון מלא למכינות
סבסוד גבוה ללימודי התואר

קמפוס שטראוס הדרך היחידה שלך לתואר 
באווירה חרדית מוקפדת

B.Sc מדעי המחשב
לימודי בוקר

B.A ניהול ומשאבי אנוש
לימודי ערב

B.A תקשורת ופוליטיקה
לימודי ערב

אקדמית קדם  מכינה   | גבוהות   מלגות   | לזכאים   100% סבסוד 
ירושלים  ,17 שטראוס  נשים  קמפוס   ,24 שטראוס  גברים  קמפוס 

לשירותך: שלנו  הלימודים  יועצי 

02-6222202
הדרך החרדית לתואר

תואר יוקרתי של המכללה האקדמית הדסה

הרישום למכינות עכשיו!

  

המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של ירקות 
וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות המירבית 

ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת “סו שף” תכלול 3 מוצרים: 
חומוס מבושל, 

שעועית אדומה 
מבושלת 

ועדשים ירוקות 
מבושלות. 

כשרות: 
ווסטעהיים, 

אפרתי

ציפיות  ורדינון משיקה מבחר של  רשת 
“COOL 2” עם איורים לצביעה עצמית. 
קול”  “טו  ציפיות  זוג   - ההשקה  לרגל 
 ₪ ב-59.90  רק  טקסטיל  צבעי  וחבילת 

)בתוקף עד 31.03.17(

“תומר” מציעה לפורים ממרחים מעולים למילוי אוזני 
המן במגוון טעמים: 

ממרח חמאת בוטנים 
קלאסי או קראנצ’י 

עם שברי בוטנים 
וקונפיטורות משובחות 

70% פרי במותג המוכר 
FRUPPA המגיע במגוון 

טעמי הפירות. כשרות: 
בד”צ בית יוסף

טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 

לכבוד פורים “קמח 
כוסמין מלא 100% 

ללא צורך בניפוי” 
מעולה להכנת 

אוזני המן נימוחים. 
כשרות: בד”צ העדה 

החרדית. מחיר: 
10-8 ₪ )1 ק”ג(

חברת גורי מרחיבה את פעילותה בתחום הממתקים תחת 
המותג חמצוצים ומשיקה 8 מוצרים חדשים: לקקנים שטוחים, 

לקקנים במילוי אבקה, לקקני פירות, לקקני 
שכבות וכן מגוון סוכריות 

מציצה וטופי בטעם פירות 
חמוצים. מחירים: 4.90 ₪ 

7.90- ₪ לקראת פורים, 
תצא החברה בשלל מבצעים 

והטבות, תחת מיתוג מחדש 
למוצרי החברה )3 יח’ ב- 10 

)₪ 20/ ₪

טרה  אקווה  החדש  השעון  נחשף 
השעון  אומגה.  שעוני  בתערוכת  לנשים 
כולל  בעולם  המתקדם  המנגנון  בעל 
חידוש של אנטי מגנטיות וקפיץ סיליקון. 
ומעוטר  אם  מפנינת  עשוי  השעון  לוח 
ביהלומים יוקרתיים בעיצוב אלגנטי ונשי

רשת ההנעלה SCOOP משיקה בימים 
קולקציית  של  ראשונה  סנונית  אלו 
אביב 2017. הקולקציה כוללת עשרות 
דגמים בשלל השראות וסגנונות. טווח 

מחירים: החל מ--99.90 129.90 ₪

מוצרים  סדרת  משיקה  פישר  ד”ר 
ספריי  סרקל  מתולתל:  לשיער  חדשה 
רציף מתיר קשרים וקרם סרקל רוזמרין. 
מבצע היכרות ברשת ס.פארם: תכשיר 
סרקל  תכשירי  מגוון  על   ₪  10 ב-  שני 

בתאריכים: 15/2-1/3

 :2017 לקיץ  משיקה  אירוקה  רשת 
של  חדשה  שמש  משקפי  קולקציית 
 TOM FORD המוביל  האופנה  בית 
מינימליסטי  אלגנטי,  בשיק  המאופיינת 
ויוקרתי. לרגל ההשקה: קנה ב 300- ₪ 
ושלם רק 200 ₪ המבצע עד ה- 31.3.17

האקטיב  קולקציית  מציגה:  קסטרו 
הקולקציה   Neo Geo לקיץ  החדשה 
אפור,  לבן,  שחור,  גווני  על  נשענת 
ואליהם מתווספת העונה  אפור מלאנז’ 
מרענן.  וירוק  עמוק  כחול  של  צבעוניות 

₪ -49.90 159.90

מגוון  מציעה  לנדוור  של  הקפה  חנות 
מארזי מתנה חגיגיים עם כוסות קיפקאפ: 
 ₪  100 מחיר:   - אדום/לבן  כוסות  זוג 
ערכת פרנץ’ פרס- מחיר: 250 ₪ מכונת 
Y3  illy Francis אדומה. מחיר: 1,050 

 ₪

 ZARA הספרדית   האופנה  רשת 
 2017 קיץ  אביב  קולקציית  מציגה: 
חדשניים  בשילובים  המאופיינת  לנשים 
העונה  את  המאפיינים  ודרמטיים 
בדים  ולבן,  שחור  שילובי  הקרובה: 

גזורים וקשירות לצד מראה מחוייט

FOX  מציעים מגוון סוודרים, פוטרים 
ומעילים מקולקציית החורף לגברים

משיק   Nuby התינוקות  מוצרי  מותג 
כוסות מאוירות מתוך סדרת המעצבים, 
ייחודי  קליק  מנגנון  עם  המגיעות 
מיועדת  הסדרה  טפטופים.  למניעת 
ומעלה. מחיר  6 חודשים  מגיל  לילדים 

לצרכן: 39 ₪

פורים:  לקראת  משיקה  שילב  רשת 
לתינוקות  תחפושות  קולקציית 
בהשראת דמויות של חיות. התחפושות 
בגזרת בגד גוף מ - 100% כותנה, מידות 

0-18 חודשים. מחיר: 89.9 ₪

המכיל   AHAVA של  גוף  שמן   חדש: 
אנטי  תכונות  בעל  עם  המור  צמח  את 
של  והרגעה  חימצון       דלקתיות  ,  נוגדי 
מרגיע  העור,  בהזדקנות  נלחם  העור, 

ומתקן עור יבש, סדוק ומחוספס

מיוחד למשלוח 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

דניאלס יוקרתי 
בחנות האון 
ליין למוצרי 

אלכוהול 
PANECO.

co.il

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס 
גדול במילוי 

גבינה 
ותרד. 

כשרות: 
הרבנות גן 

יבנה

המותג הקולינארי “מאסטר שף” מציע לראשונה 
בישראל סדרת פרמיום של קטניות מאיטליה הכוללת: 
עדשים ירוקות, שעועית אדומה מסוג ברולוטי, שעועית 

לבנה גדולה וגרגירי חומוס. ללא חומרים משמרים, 
מרכיבים טבעיים 

בלבד, אין צורך 
בהשרייה - מוכנות 

לאכילה. מחיר מומלץ 
לצרכן: 6.90-7.90 ₪  
כשרות: פרווה, בד”צ 

אגודת ישראל

נעלי בובה שטוחות המזכירות בצורתן 
את נעלי הבלרינות של רשת סכו-עור. 

מחיר: 349 ₪ 

הקיץ  לכבוד  משיקה  ברימאג  חברת 
השיער  להחלקת  שיער  מברשת 
המברשת   .BabyLiss חברת  של 
מראה  לשיער  מעניקה  החשמלית 
זוהר, חלק ומבריק כמו לאחר החלקה 

במספרה.  מחיר: 300 ₪

בישראל  המוביל  התינוקות  מותג 
Tulips )טוליפס( משיק וו תליה לעגלה 
)שאקל(, פטנט ייחודי המאפשר תליית 
ונוח  קל  העגלה,  על  ושקיות  תיקים 

לשימוש. מחיר לצרכן : 23 ₪

 gaya המינרלי  האיפור  מותג 
ומי  פנים  חלב  מציגה   cosmetics
אחד  המשלימים  המוצרים  שני  פנים. 
הניקוי  את  לעורך  יעניקו  השני  את 
הורדת  לאחר  יום  בסוף  המושלם 

האיפור. מחיר: 99 ₪ ליחידה

YON-KA PARIS מציג  מותג הטיפוח 
לכבוד פורים מבצע מסכה: בקנייה של 
מיסלר  מי   - אייג’ינג  אנטי  לחות  מסכת 
אצל  להשיג   ₪  129 מחיר:  מתנה. 
קוסמטיקאיות מוסמכות, בתי מלון, ספא 

ומכוני יופי

מבצע  על  מכריזה  סופר-פארם 
סטייל:  לייף  כרטיס  למחזיקי  מיוחד 
חג  עד  הקוסמטיקה  במחלקת  קונים 
200 שקלים מתנה.  וצוברים עד  הפסח 
 14.03.17 ל-  עד  לצבירה  האפשרות 

מימוש בין התאריכים: 23.3.17–23.4.17

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח


