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 ד"בס

 

 חיםומשל
 עלות ללא הינו 30:33 – 00:33 השעות בין ,ח"ש 053 מעל הזמנות עבור ,ירושלים בתוך המשלוח. 

 ח"ש 053 -ל השלמה או ח"ש 05 בעלות הינו 30:33 – 00:33 השעות בין ,ח"ש 053 -מ פחות הזמנות עבור ,ירושלים בתוך המשלוח. 

 ח"ש 03 של משלוח דמי יתווספו ,0:333 – 30:33 השעות בין ,ירושלים בתוך משלוחים 

 ח"ש 03 של משלוח דמי יתווספו ,00:33 – 00:33 השעות בין ,ירושלים בתוך משלוחים. 

 ח"ש 05 בעלות הינם 30:33 – 00:33 השעות בין בירושלים ,חולים לבתי משלוחים. 

 ח"ש 03 בעלות הינם 30:33 – 00:33 השעות בין בירושלים ,עריכה שירות הכוללים חולים קופות / חולים לבתי משלוחים. 

 ח"ש 03 בעלות הינם 00:33 – 00:33 השעות בין בירושלים ,עריכה שירות הכוללים חולים קופות / חולים לבתי משלוחים. 

 30:33 - 03:03 השעות בין (023 לחם בית דרך רחוב) בייגל הולי ממפעל הזמנות לאסוף ניתן.  

 ירושלים בסביבת נוספים ומקומות אדומים מעלה ,יעקב נווה ,זאב תגבע ,זאב פסגת :ל יוספו משלוח דמי. 

 5 ישראל תפארת ברחוב בייגל הולי מסניף לאסוף או הרובע חניון ,האשפות שער :ב השליח את לפגוש יש - העתיקה לעיר משלוחים. 

  ח"ש 05 ,00:33לא כולל עריכה עד השעה  -משלוח לקמפוס בית חולים בירושלים 

 ח"ש 03 ,30:33-00:33בין השעות , כולל עריכה, ופת חולים בתוך ירושליםק/בית חולים 

 

 ח"ש 033אורה  ח"ש 223אדם  ח"ש 033אבן ספיר 

 ח"ש 233אלעזר  ח"ש 233אלום שבות  ח"ש 233אלון 

 ח"ש 033אריאל  ח"ש 233אפרת  ח"ש 033אלקנה 

 ח"ש 533באר שבע  ח"ש 033אשקלון  ח"ש 053אשדוד 

 ח"ש 053בית זית  ח"ש 233בית גוברין  ח"ש 033בית אל 

 ח"ש 253בית שמש  ח"ש 033בית נחמיה  ח"ש 033בית מאיר 

 ח"ש 033בני דקלים  ח"ש 053בני הרק  ח"ש 233ביתר עלית 

 ח"ש 053בת ים  ח"ש 053ברוכין  ח"ש 233בר גיורא 

 ח"ש 053גבעת שמואל  ח"ש 053גבעת זאב  ח"ש 053גבעון החדשה 

 ח"ש 053גני תקווה  ח"ש 253גימזו  ח"ש 233ן גוש עציו

 ח"ש 053הר גילה  ח"ש 053הוד השרון  ח"ש 033דולב 

 ח"ש 053הר חברון  ח"ש003הר זיתים  ח"ש 053הר אדר 

 ח"ש 053חולון  ח"ש 033זכרון יעקב  ח"ש 033הרצליה 

 ח"ש 053טבריה  ח"ש 253חשמונאים  ח"ש 333חיפה 

 ח"ש 053טלסטון  ח"ש 253טלמון  ח"ש 053טירת צבי 

 ח"ש 053יד קנדי  ח"ש 053יד בנימין  ח"ש 053יבנה 

 ח"ש 033כןכב יעקב  ח "ש 033כוכב יאיר  ח"ש 053יקיר 

 ח"ש 233כפר עציון  ח"ש 033כפר סבא  ח"ש 233כפר אדומים 

 ח"ש 253מבוא חורון  ח"ש 253לטרון  ח"ש 033לוד 

 ח"ש 023מוצא  ח"ש 253מודיעין  ח"ש 053מבשרת ציון 

 ח"ש 053מעלה אדומים  ח"ש 033מלונות עין גדי  ח"ש 253מכבים 

 ח"ש 253מצפה יריחו  ח"ש 053מעלה מכמש  ח"ש 033מעלה לבונה 

 ח"ש 233נווה דניאל  ח"ש 053נווה אילן  ח"ש 253נאות קדומים 
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 ח "ש 253נוף איילון  ח"ש 253נווה שלום  ח"ש 033נווה יעקב 

 ח"ש 033נטף  ח"ש 033נוקדים  ח"ש 233פרת  נופי

 ח"ש 553נתיבות  ח"ש 033ג "נתב ח"ש 053נס ציונה 

 ח"ש 533עזריאל  ח"ש 053סטף  ח "ש 533נתניה 

 ח"ש 033עלי זהב  ח"ש 033עלי  ח"ש 033עטרות 

 ח"ש 033עתניאל  ח"ש 553ערד  ח"ש 033עפרה 

 ח"ש 033פסגת זאב  ח"ש 033פסגות  ח"ש 033פדואל 

 ח"ש 233צור הדסה  ח"ש 053צובה  ח"ש 053פתח תקווה 

 ח"ש 053קרית גת  ח"ש 053קרית ארבע  ח"ש 03קבר רחל 

 ח"ש 253קרית ספר  ח"ש 033קרית מלאכי  ח"ש 053קרית יערים 

 ח"ש 053ראש העין  ח"ש 053קרני שומרון  ח"ש 053קרית ענבין 

 ח"ש 053בה רב ח"ש 053ראשון לצון  ח"ש 233ראש צורים 

 רמת בית שמש ח"ש 033רמלה  ח"ש 053רחובות 

 ח"ש 253רעות  ח"ש 053רמת גן  ח"ש 253

 ח"ש 033שואבה  ח"ש 533שדרות  ח "ש 033רעננה 

 ח"ש 033שילה  ח"ש 033שורש  ח"ש 033שוהם 

 ח"ש 053שערי תקווה  ח"ש 233שער הגיא  ח"ש 253שעלבים 

  ח"ש 033תקוע  ח"ש 033תל אביב 

 

  

 

 

 

   
 


