
תקנון פעילות "התגעגעתם אז בואו"
1הגדרות.1

2כללי.2

2הפעילותומהלךבפעילותהשתתפות.3

3ההטבהלמימושהתנאים.4

3אחריות.5

4הפרטיותמדיניות.6

4מיסים.7

4השיפוטוסמכותהדין.8

4שונות.9

6בפעילותהמשתתפותהמסעדותרשימתא'נספח

הגדרות.1

,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת":אסם"/"הפעילותעורכת"
.6085000שהם,934ת"דחמן,א.ת.

סטימצקירח'רשומה,עמותהביחד,חזקיםמסעדנים":הפעילותלעורכתהעוזרת"
.0544535465טל:אביב.תל,6אביגדור

/.https://www.osem-nestle.co.il":אסםאתר"

תקנוןלהוראותבהתאםהנערכת"בואואזהתגעגעתם"בשםפעילות":הפעילות"
ממגפתכתוצאהשנפגעהקפהובתיהבריםהמסעדנות,לענףלסייעשמטרתהזה,

Covid(הקורונה (פייסבוק,החברתיותברשתותיעלההפעילותבמסגרת).19
");הפעילותסרטון"(להלן:הפעילותעלשיספרייחודיסרטוןטיקטוק)אינסטגרם,

ההשתתפותטופסיופיעשבונחיתהלדף(לינק)קישוריוצגהפעילותסרטוןבסוף
אתלמלאלמשתתפיםיתאפשרבמסגרתו"),ההשתתפותטופס"(להלן:בפעילות
פרטיהםאתהפעילותבתקופתמילאואשרהמשתתפיםהאישיים;פרטיהם

ובכפוףבהתאםוהכלההטבה,אתיקבלוההשתתפות,בטופסכמפורטהאישיים,
לאמור בתקנון זה אשר יפורסם באתר אסם.

אוראשונהמנהלקבלתזכאותהזכאילמשתתףשיקנההטבהקוד":ההטבה/ות"
כימודגש,").ההטבהמנת"(להלן:בפעילותהמשתתפותמהמסעדותבאחתקינוח

שלדעתןלשיקולבהתאםהינםומרכיביהקינוח)אוראשונה(מנהההטבהמנתסוג
שנוצרהייעודיתמנהתהיהההטבהשמנתייתכןבפעילות.המשתתפותהמסעדות

-בלבדהפעילותולתקופתהפעילותעבור-בפעילותהמשתתפותהמסעדותידיעל
מימושהרלוונטית.במסעדההשוטףמהתפריטחלקאיננהההטבהשמנתכך

ההטבהבהצגתחמישי,עדראשוןבימיםבלבד,הפעילותבתקופתיהיהההטבה
הרלוונטית.במסעדהעיקריתמנהובהזמנתהרלוונטיתבמסעדההישיבהבטרם

עלעת,בכל,ההטבהסוגאתו/אוההטבהאתלהחליףהזכותאתלעצמהשומרתאסם
המסעדותבבחירתהבלעדיהדעתשיקוללאסםכן,כמוהבלעדי.דעתהשיקולפי

בכפוףההטבה,אתלממשרשאיםיהיוהזכאיםהמשתתפיםבפעילות.שישתתפו
להלן.4בסעיףהמפורטיםלתנאים

תחתהמפורטיםקפה,ובתיבריםמסעדות,מגוון":בפעילותהמשתתפותהמסעדות"
המסעדותרשימתאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתאסם.זהלתקנוןא'נספח
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המשתתפות בפעילות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ומשתתףחלקלוקחאשר18גילמעלבגיר":הפעילותמשתתפי"/"משתתף"
בפעילות, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

.6.5.2021ביוםותסתיים,18.4.2021ביוםתחלהפעילות":הפעילותתקופת"
להאריךלרבותסיומה,מועדאתו/אוהפעילותתחילתמועדאתלשנותרשאיתאסם

דעתהשיקולפיועלמראש,הודעהללאהפעילות,תקופתאתלקטועאולקצראו
הבלעדי.

כללי.2

ועניין.דברלכלחוזהוהינובפעילותההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1
בפעילותההשתתפותועצםהצדדים,וחובותזכויותאתממצההתקנון

מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

מתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.2
גם לנקבה.

זכותו/אוהגנהמכללשנותו/אולגרועכדישלהלןהפעילותבתנאיאין2.3
המוקנית לאסם על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

הבאים:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון:נספחיםרשימת2.4
- רשימת המסעדות המשתתפות בפעילות;נספח א'

השתתפות בפעילות ומהלך הפעילות.3

הפעולותכלאתלבצעבפעילותהמשתתףעלבפעילותהשתתפותלשם3.1
הבאות:

הפעילות;בסרטוןלצפות3.1.1

הפעילות;סרטוןבסוףשיופיע(לינק)הקישורעל(להקליק)ללחוץ3.1.2

הפעילות;בטופסכנדרשהאישייםפרטיוכלאתלמלא3.1.3

בטופסשמסרהאישייםהפרטיםלמסירתמסכיםהואכילאשר3.1.4
קבוצתשלהצרכניםבמאגרלאחסונםלרבותההשתתפות,
וכןאסם,שבאתרהפרטיותלמדיניותבהתאםאסם-נסטלה

הקשורותמחברותו/אומאסםועדכוניםמבצעיםהטבות,לקבלת
עימה עסקית, בכל אחד מערוצי התקשורת.

במסגרתשלבבכלבפעילותהמשתתףידיעליימסרוו/אושישלחוהפרטים
מזההתעודהכתובת,טלפון,מספרשמו,לרבותבפעילות,ההשתתפות

עלהחלההפרטיותמדיניותלעניין.האישיים""הפרטיםלהלןיקראווכו',
להלן.6סעיףראוהאישייםהפרטים

בטופסכנדרשהאישייםהפרטיםכלאתמילאואשרהמשתתפים3.2
מילאווכןהפעילות,תקופתבמהלךלעיל,3.1בסעיףוכמפורטההשתתפות

זכאיםיהיו")הזכא/יםהמשתתפ/ים"(להלן:התקנוןהוראותכלאחר
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שלזכאותולהלן.4בסעיףלאמורבכפוףלעיל,כהגדרתהההטבהלקבלת
משתתף להטבה כפופה לאישורה של אסם ולעמידתו בתנאים הבאים:

ומדויקים;נכוניםהינםההשתתפותבטופסשמסרהאישייםהפרטים3.2.1

זה.תקנוןדרישותבכלועומדמקייםהזכאיהמשתתף3.2.2

כלבלבד.אחתפעםבפעילותלהשתתףיוכלמשתתףכלהפעילותבתקופת3.3
אחתלהטבהזכאייהאזה,בתקנוןלאמורבהתאםלהטבההזכאימשתתף

בלבד.

לשלולו/אוהשתתפותלהפסיקו/אולמנועהזכותאתלעצמהשומרתאסם3.4
כלשהימשתתפיםקבוצתו/אוכלשהומשתתףשללהטבההזכאותאת

החלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקולפיעלבפעילות
אתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרועומבליכן,כמו

ו/אובפעילותהשתתפותואתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראות
עבירה,מרמה,שלביצוענעשהכיסברהאםלרבותלהטבה,זכאותואת

כלעלמראשמוותרהמשתתףלב.תוםחוסראודיןהפרתתקנון,הפרת
.לעילדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור

כלעלחוזרובלתיסופיויתורועניין,דברלכלמהווה,בפעילותההשתתפות3.5
ו/אובתחברתו/אומטעמהמיו/אואסםנגדתביעהו/אודרישהטענה,
ו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אוקלקולו/אולתקלהבקשרשלהקשורהחברה

עם ההטבה.חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפעילות ו/או

התנאים למימוש ההטבה.4

שלהלן:המשתתפים הזכאים יהיו רשאים לממש את ההטבה, בכפוף לתנאים

לממשניתןיהיהלאכן,כמובלבד.הפעילותבתקופתיהיהההטבהמימוש4.1
את ההטבה בימי שישי ושבת;

אףעלשונות,מתנותהטבות/עםיחדההטבהאתלממשניתןיהיהלא4.2
לפעילותקשורשאינושלישיצדידיעלניתנוכאמורהמתנותשההטבות/

(אין כפל מבצעים/ הטבות/ מתנות);

Happy"מבצעיו/אועסקיתמארוחהכחלקההטבהלממשניתןלא4.3 Hour;"

בישיבהיתאפשרומימושהפעמיתחדאדם),(פראישיתהינהההטבה4.4
במסעדה בלבד (לא במשלוח ולא בטייק אווי);

מנהלרכושעליוההטבהאתלממשזכאייהיההזכאישהמשתתףמנתעל4.5
עיקרית במסעדה שבה בחר לממש את ההטבה;

עלזאתבמסעדה,הישיבהבטרםההטבהאתלהציגהזכאיהמשתתףעל;4.6
למימושהטבהמנותהרלוונטיתבמסעדהנשארוהאםלבדוקשיוכלמנת

באותו היום;

עםבקשראסםכלפיטענהכלתהאלאמטעמולמיו/אוהזכאילמשתתף4.6
וגמרמרכיביהההטבה,מנתלסוגבקשרלרבותההטבה,עםו/אוהפעילות

תישאלאממילאואסםספציפית,במסעדההמימושבמועדההטבהמנות
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נחתרווהלאכאילוזכאימשתתףטרוניותאולטענותאחריותבכל
מהפעילות ו/או מההטבה.

אחריות.5

כימתחייבות,אינןמטעמן,מיו/אוהפעילותלעורכתהעוזרתו/אואסם5.1
ולמשתתףטעותאומערכותנפילתשגיאות,תקלות,ללאתתקייםהפעילות
מכלליותלגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאבפעילות
בהטבהיזכהלאו/אובפעילותישתתףלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,

לבבתוםאירעהאשרהפעילותלעורכתהעוזרתו/אואסםשלטעותעקב
דרישותו/אותביעותו/אוטענותכלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/או

.כנגד אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות

לפעילותאחראיותאינןמטעמן,מיו/אוהפעילותלעורכתהעוזרתו/אואסם5.2
למערכותההשתתפות,לטופס(לינק)הקישורהפעילות,סרטוןשלהתקינה

ולאואיןכלשהן,ממוחשבותמערכותו/אווהתקשורתהטלפוןהאינטרנט,
ו/אושיחותשלמשובשתקליטהו/אוקליטהאיבגיןאחריותשוםלהןתהיה

ו/אואחרשיבושכלו/אוהודעותבקליטתשיבושו/אונתוניםו/אוהודעות
אינואשראחרציודלכל וכןאלה,במערכותהקשורהאחרתתקלהכלבגין

אשרבשירותהפרעותו/אולהפסקותבאחריותיישאולאוהםבשליטתם
יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

הפעילותשלהתקינהלהתנהלותתפריעאשרכלשהיתקלהשלבמקרה5.3
לקצראולשנותאולבטלברצונההאםלהחליטלאסםמלאדעתשיקוליינתן

.או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות

הזכאיםהמשתתפיםכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמהמיו/אואסם5.4
למשתתףחייבתתהאלאוהיאההטבה,מנתו/אוההטבותעםבקשר

שהיא.הזכאי כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצונו מכל סיבה

חוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל5.5
תופנהההטבות,ו/אוהפעילותעםבקשרנפשעוגמתו/אורצוןשביעות
לטיפולו/אולפניהצדתהיהלאואסםהפעילות,לעורכתלעוזרתבמישרין

בה.

מדיניות הפרטיות.6

שכללכךמסכיםהואבפעילות,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף6.1
(להלן:האישייםהפרטיםכללרבותהפעילות,במהלךנמסרואשרהפרטים

ניהוללצורךהפעילותלעורכתהעוזרתו/אואסםאתישמשו")המידע"
בפרטיות.הפעילות והענקת ההטבות, מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה

רצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתף6.2
החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

ולאחסנובפעילותהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהאסם6.3
עלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלה.המידעבמאגרי

אךהמידע,אתלחשוףאולמסורשבדיןחובהכלבפעילותהמשתתפים
המידעאחסנתו/אוחשיפתו/אולמסירתהמשתתףאישורכימובהר,
מתנאיאחדוהינהבפעילותהשתתפותלשםמתחייבתכאמור

בנוסףכיעליו,ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכן;בפעילותההשתתפות
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עשויהאסםזה,תקנוןפיעלוהעברתואגירתובמידע,שיעשהלשימוש
מידעבמאגריאותולאגורכאמור,במידעשימושלעשותרשאיתותהא

להעבירווכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח(כהגדרת
ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידים

באתרלמצואניתן(אותהאסםשלהפרטיותבמדיניותכמפורטעסקיים,
אתלהעביררשאיתתהאאסם(ג)כיוכןהדין;להוראותבכפוףוהכולאסם)

המידע אל מחוץ לגבולות המדינה.

אלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם6.4
איןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכוניםאתמצמצמים

כימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירהמוחלטבאופןלשלולכדיבהם
בלתי-מורשיתגישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבפעילותהשתתפות

למידע שייאסף בהקשרים אלה.

באמצעימסוקריםלהיותעשוייםזהתקנוןנשואיההטבותומתןהפעילות6.5
בפעילותבהשתתפותומכירות.קידוםלצורךלרבותשונים,תקשורת

לפרסוםמותניתוהבלתיחוזרתהבלתיהסכמתואתהמשתתףמביע
כלללאשונים,תקשורתבאמצעילידיוההטבהמסירתולסיקורזהותו

תמורה (זולת ההטבה שתוענק לו לפי הוראות תקנון זה).

מיסים.7

בתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהיהההטבהשקבלתיתכן
ההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאההטבהמקבללמסירתה.הרלוונטיבמועד

הרשויותמולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעלבקבלתה,הכרוכיםוהתשלומים
.לכךהמתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר

הדין וסמכות השיפוט.8

ולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין8.1
.יחול כל דין אחר

הימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות8.2
.מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד

שונות.9

אתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתאסם9.1
תקופתאתלקצרו/אועתבכלהפעילותאתלהפסיקו/אולפעםמפעםתנאיו

לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקולולפימיידיבאופןהכלהפעילות,
זהולענייןהתקנון,שינויבדברהפעילותמשתתפיאתתעדכןאסםדין.

עדכוןייחשבשיפורסם,וככלאםאסם,באתרהמעודכןהתקנוןפרסום
כאמור.

אשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירבפעילותהמשתתף9.2
הפרהייחשבולאמטעמהמיו/אואסםשלבשליטתהשאינובאירועמקורם

.ו/או תרופהשל הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות

אובכלללציבוראסםמאתהצעהמהווהאינוזהתקנוןו/אוהפעילות9.3
להציעמשתתףלכלאסםמטעםהזמנהאלאאינםוהםכלשהו,למשתתף

זה,בתקנוןהמפורטיםובתנאיםבאופןוזאת,בפעילות,השתתפותואתלה
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.בשלמותם ובהם בלבד

הזכאותלמימושהנוגעבכלאחריותבכלנושאתאינהמטעמהמיו/אואסם9.4
אחרנזקאונפשעגמתלכלו/אולאי-מימושה,אוהפעילותפיעללהטבה
האמור,מןלגרועמבליבה.ובשימושלהטבההזכאותבמימושהקשור

ביחסאחריותאוחבותמכלמטעמהמיו/אואסםאתפוטריםהמשתתפים
.להטבה ולפעילות

בכלעמדכיומאשרמצהירבפעילות,השתתפותובעצםמשתתף,כל9.5
.התנאים המפורטים בתקנון

פרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל9.6
.אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה

.אסםבאתרהפעילותבתקנוןלעייןניתן9.7

**
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נספח א' - רשימת המסעדות המשתתפות בפעילות

כתובת עיר טלפון
להזמנת

מקום

מנת ההטבה שם המסעדה

קיבוץ דן קיבוץ דן 542105255 קינוח או ראשונה פיצקל'י

3חרוציםיד
תלפיות

ירושלים 26745745 קינוח או ראשונה פאפאגאיו ירושלים

1זבולוןעמק מודיעין 88699623 קינוח או ראשונה מהמבצע קפית

54סוקולוב חולון 548165885 באפה- מאפה צפון אפריקאי
ומהיר סלטי הבית

בר מרוק

4המלךשאול תל אביב 36954437 בהזמנת מנה עקרית בשרית
קינוח גלידת קולפי
לזוג ומעלה ובישיבה במקום

אינדירה

שוק11ציוןעולי
הפשפשים יפו

תל אביב
יפו

35181988 קינוח או ראשונה מהמבצע קפה יפו - בורגר
בר המלכה

16הזקןהלל תל אביב קינוח או ראשונה מהמבצע  עמליה

חיים נחמן
26ביאליק

באר שבע 524260286 תקבלוBowlsה-אחדבקניית
חלבתמרים/ריבתכדורי2

ביאליק בר קפה

יוסף בן מתתיהו
70

באר שבע 515773897 בראוניז הצריף

גיבורי ישראל כפר סבא 542729992 טאפס לבחירה על הזמנה של
מנה עיקרית

זואי

14התעש כפר סבא 97679202 טסקמונו -חמוצים יפניים נגיסה כפר סבא

4ההגנה עכו 49919666 כאנפה מסעדת מוברשם

12האורנים פרדס
חנה

077-93862
22

קינוח או ראשונה מהמבצע בריא לי בר

20יפההלל חדרה 46936305 מאפה לוקו מתוק בהזמנת מנת
ספיישל

פסטה לוקו
האיטלקיה שלי

5המלאכה אילת 777992120 מלבי משגע חומוסוף !

6סירקין גבעתיים 03-573251
6

מיסו/סלט ואקמה/סלט כרוב
יפני/חמוצים יפניים

סואי סושי גבעתיים

45רוטשילד תל אביב 35664313 מנה ראשונה מהמבצע הסושיה

שדי 
תרומות

46584648 מנה ראשונה מהמבצע קפה קפה שדי
תרומות

86רינגלבלום באר קבע 08-615555
9

מנה ראשונה לבחירת הלקוח חומוס אברהם

מרכז ביג באר
שבע

באר שבע 86655601 מנה ראשונה-מיקס מטוגנים אלבי

17ישראלגיבורי נתניה 077-40604
71

מנות ראשונות לבחירה בקניית
מנה עיקרית מהתפריט

מרפיס פאב פולג

19הלל ירושלים 747691310 מנת פתיחה בהזמנת מנה
עיקרית

שפשוואן

ראמה ראמה 502207799 קינוח או ראשונה סנובר

נמל קיסריה קיסריה 46100022 ספנקופיטה לימאני ביסטרו

כפר ראמה כביש
864

ראמה 050444175
7/0506931
800

עוגת הבית לילי בירות אלאנואר
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,21התעשיה
קניון רננים

רעננה 09-884996
0

פנקייק אישי מתוק ומושחת
(אופציה לטבעוני וללא גלוטן)
במתנה על כל הזמנת מנת
הדגל שלנו

אולדיס פנקייק בר
-Oldies

pancake bar

דרך בן גוריון
141

בת ים יחידות3צ'ורוס  טל בורגר

13חרוציםיד ת"א צ'יפס/טבעות בצל חינם שניצל פוינט

107גבירולאבן תל אביב 502840985 צ'יפס/טבעות בצל חינם שניצל פוינט

12האורנים פרדס
חנה

077-93862
22

קינוח או ראשונה מהמבצע בריא לי בר

7היללאבא
רמת גן

רמת גן 35756060 קינוח או ראשונה מהמבצע רנו אמיליה

סימטת הכרמל
30

תל אביב 03-558042
5

קינוח - כפית מוס שוקולד M 25

131הנשיאשד' חיפה 48382928 קינוח - קפה הקונדיטוריה של
גל בע"מ

טיילת נהריה נהריה 04-604646
4

קינוח -עוגת גבינה/שוקולד קפה ללוש נהריה

306דיזינגוף תל אביב קינוח או ראשונה  הצפון הישן

שדרות אבא אבן
12

הרצליה קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

24רמתייםדרך הוד
השרון

קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

192עכודרך
קהייון הקריון

קריית
ביאליק

קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

10לוימשה ראשון
לציון

קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

96החשמונאים תל אביב קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

53השלוםדרך גבעתיים קינוח או ראשונה  סוסו אנד סאן

81גורגהמלך תל אביב 03-525909
0

קינוח בקלוואה חומוס אבו דאבי
בעמ

1החיטה באר שבע 86511111 קינוח חינם קפה נמרוד

70כביש כפר
יאסיף

49560488 קינוח מהמבצע גרנדה

תל אביב  קינוח מילקי  מסעדת האחים

17ירמיהו תל אביב 03-944277
3

קינוח מתנה לכל מי שמציג
פרסום זה.

J17הטבעונית

19הטיילת ראשון
לציון

35568686 ראשונה וניס פיצה

,14יוסףהדר
17ברזיל

תל אביב 03-644302
0

פלאפלכדורי3-ראשונה חומוס מדאמס

48שינקין גבעתיים *6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

רמת11הברזל
החייל

תל אביב *6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

5השוקסמטת
שוק לווינסקי תל
אביב

תל אביב *6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

31האסיף
בנימינה

רשת
ארצית

*6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

גן,רמת3שלם רשת
ארצית

*6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף
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פרדס7חרובים
חנה

רשת
ארצית

*6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

48שינקין
גבעתיים

רשת
ארצית

*6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

ראש11היצירה
העין

ראש העין *6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

19ברודצקי
רמת אביב תל
אביב

תל אביב *6442 פלאפלכדורי3-ראשונה רשת חומוס יוסף

44מטלון תל אביב 35330899 ראשונה כרובית של אביבית אוזוריה

6הלל ירושלים 054-46584
63

ראשונה מהבמצע בירתנו

יהודה מרגוזה
10

תל אביב 36202262 ראשונה מהמבצע ראיסה

12הנגרים באר שבע 86112285 ראשונה קציתות כיפתא ממוס

20הכרמל גני תקווה 054-47746
52

רוזלך לנדוור גני תקווה

בית נחמיה בית
נחמיה

36382033 שיפוד מתנה על כל הזמנה הפונדק של ג'ק

52בינימיןנחלת
פינת רוטשילד

תל אביב 532958757 ראשונה/ קינוח מהמבצע סמוקי

37המכביםדם
מודיעין

מודיעין 86233099 ראשונה/ קינוח מהמבצע קסבה

,19רינגלבלום
ב"ש

באר שבע 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

,219הרצל
רחובות

רחובות 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

שוק,8התות
מחנה יהודה, י-ם

ירושלים 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

שוק,60אלנבי
הכרמל, ת"א

ת"א 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

,300דיזינגוף
ת"א

ת"א 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

חיפה,17מוריה חיפה 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

מתחם אל קמפו קריית
שמונה

1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

2המעלית
קדימה צורן

קדימה
צורן

1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

קניון עזריאלי,
2אוכלקומת

ת"א 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

מתחם מבנה גן
שמואל

גן שמואל 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

דם המכבים
מודיעין

מודיעין 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

96החשמונאים
ת"א

ת"א 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

אבא הלל סילבר
שערר"ג,301

אביב

רמת גן 1-700-555-
560

מרק מנה ראשונה פסטה בסטה

12הנגרים באר שבע 86112285 ראשונה מהמבצע ממוס

14הארבעה תל אביב 36244355 ראשונה/ קינוח מהמבצע פורטר אנד סנס
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12הנגרים באר שבע 722571259 ראשונה/ קינוח מהמבצע ממוס - הטוניסאית
של גילה ממו

30055ראמה ראמה 502207799 ראשונה/ קינוח מהמבצע סנובר

קיבוץ כברי קיבוץ
כברי

49523707 ראשונה/ קינוח מהמבצע ,אדלינה כברי

שדרות הגעתון
31

נהריה ראשונה/ קינוח מהמבצע  פינגוין נהריה

10חציראאבו בני ברק 03-579385
6

ראשונה/ קינוח מהמבצע בכור את שושי
סניף הבית

עמק המעיינות גן
השלושה

054-97970
05

ראשונה/ קינוח מהמבצע ארטישוק אוכל
אמיתי מהשדה

6ההנדסהחיל אילת 89205040 ראשונה/ קינוח מהמבצע הלב הרחב

צומת שריד שריד 46444030 ראשונה/ קינוח מהמבצע ללה מסעדה
ופיצריה

186ארלוזורוב תל-אביב
יפו

36911715 ראשונה/ קינוח מהמבצע קפה הנרייטה

כפר4ידעעתיר
סבא

כפר סבא 99777009 ראשונה/ קינוח מהמבצע המקדש

5הפועלים דימונה 86556350 ראשונה/ קינוח מהמבצע VIA

אתר תיירות
ראש הנקרה

ראש
הנקרה

46016849 ראשונה/ קינוח מהמבצע מסעדת הצוק

המלך חסן השני
בילומיתחם2

סנטר

קרית
עקרון

89956677 ראשונה/ קינוח מהמבצע אגאדיר בילו

1גוריוןבןכיכר קרית
טבעון

49533333 ראשונה/ קינוח מהמבצע תאי צין

5היצירה רעננה 97418833 ראשונה/ קינוח מהמבצע פאצו פיצה

אתר תיירות
ראש הנקרה

ראש
הנקרה

46016849 ראשונה/ קינוח מהמבצע מסעדת הצוק
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