תקנון פעילות "התגעגעתם אז בואו"
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הגדרות
"עורכת הפעילות" " /אסם" :קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון ,2
א.ת .חמן ,ת"ד  ,934שהם .6085000
"העוזרת לעורכת הפעילות" :מסעדנים חזקים ביחד ,עמותה רשומה ,רח' סטימצקי
אביגדור  ,6תל אביב .טל.0544535465 :
"אתר אסם"./https://www.osem-nestle.co.il :
"הפעילות" :פעילות בשם "התגעגעתם אז בואו" הנערכת בהתאם להוראות תקנון
זה ,שמטרתה לסייע לענף המסעדנות ,הברים ובתי הקפה שנפגע כתוצאה ממגפת
הקורונה ( .)Covid 19במסגרת הפעילות יעלה ברשתות החברתיות (פייסבוק,
אינסטגרם ,טיקטוק) סרטון ייחודי שיספר על הפעילות (להלן" :סרטון הפעילות");
בסוף סרטון הפעילות יוצג קישור (לינק) לדף נחיתה שבו יופיע טופס ההשתתפות
בפעילות (להלן" :טופס ההשתתפות") ,במסגרתו יתאפשר למשתתפים למלא את
פרטיהם האישיים; המשתתפים אשר מילאו בתקופת הפעילות את פרטיהם
האישיים ,כמפורט בטופס ההשתתפות ,יקבלו את ההטבה ,והכל בהתאם ובכפוף
לאמור בתקנון זה אשר יפורסם באתר אסם.
"ההטבה/ות" :קוד הטבה שיקנה למשתתף הזכאי זכאות לקבלת מנה ראשונה או
קינוח באחת מהמסעדות המשתתפות בפעילות (להלן" :מנת ההטבה") .מודגש ,כי
סוג מנת ההטבה (מנה ראשונה או קינוח) ומרכיביה הינם בהתאם לשיקול דעתן של
המסעדות המשתתפות בפעילות .ייתכן שמנת ההטבה תהיה מנה ייעודית שנוצרה
על ידי המסעדות המשתתפות בפעילות  -עבור הפעילות ולתקופת הפעילות בלבד -
כך שמנת ההטבה איננה חלק מהתפריט השוטף במסעדה הרלוונטית .מימוש
ההטבה יהיה בתקופת הפעילות בלבד ,בימים ראשון עד חמישי ,בהצגת ההטבה
בטרם הישיבה במסעדה הרלוונטית ובהזמנת מנה עיקרית במסעדה הרלוונטית.
אסם שומרת לעצמה את הזכות להחליף את ההטבה ו/או את סוג ההטבה ,בכל עת ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,לאסם שיקול הדעת הבלעדי בבחירת המסעדות

שישתתפו בפעילות .המשתתפים הזכאים יהיו רשאים לממש את ההטבה ,בכפוף
לתנאים המפורטים בסעיף  4להלן.
"המסעדות המשתתפות בפעילות" :מגוון מסעדות ,ברים ובתי קפה ,המפורטים תחת
נספח א' לתקנון זה .אסם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת המסעדות
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המשתתפות בפעילות ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

"משתתף" " /משתתפי הפעילות" :בגיר מעל גיל  18אשר לוקח חלק ומשתתף
בפעילות ,והכל בהתאם להוראות תקנון זה.
"תקופת הפעילות" :הפעילות תחל ביום  ,18.4.2021ותסתיים ביום .6.5.2021
אסם רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה ,לרבות להאריך
או לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.

.2

כללי
2.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין.
התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות
מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

2.2

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות
גם לנקבה.

2.3

אין בתנאי הפעילות שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות
המוקנית לאסם על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

2.4

רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'  -רשימת המסעדות המשתתפות בפעילות;

.3

השתתפות בפעילות ומהלך הפעילות
3.1

לשם השתתפות בפעילות על המשתתף בפעילות לבצע את כל הפעולות
הבאות:
3.1.1

לצפות בסרטון הפעילות;

 3.1.2ללחוץ (להקליק) על הקישור (לינק) שיופיע בסוף סרטון הפעילות;
 3.1.3למלא את כל פרטיו האישיים כנדרש בטופס הפעילות;
 3.1.4לאשר כי הוא מסכים למסירת הפרטים האישיים שמסר בטופס
ההשתתפות ,לרבות לאחסונם במאגר הצרכנים של קבוצת
אסם-נסטלה בהתאם למדיניות הפרטיות שבאתר אסם ,וכן
לקבלת הטבות ,מבצעים ועדכונים מאסם ו/או מחברות הקשורות
עימה עסקית ,בכל אחד מערוצי התקשורת.
הפרטים שישלחו ו/או יימסרו על ידי המשתתף בפעילות בכל שלב במסגרת
ההשתתפות בפעילות ,לרבות שמו ,מספר טלפון ,כתובת ,תעודה מזהה
וכו' ,יקראו להלן "הפרטים האישיים" .לעניין מדיניות הפרטיות החלה על
הפרטים האישיים ראו סעיף  6להלן.
3.2

המשתתפים אשר מילאו את כל הפרטים האישיים כנדרש בטופס
ההשתתפות וכמפורט בסעיף  3.1לעיל ,במהלך תקופת הפעילות ,וכן מילאו
אחר כל הוראות התקנון (להלן" :המשתתפ/ים הזכא/ים") יהיו זכאים
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לקבלת ההטבה כהגדרתה לעיל ,בכפוף לאמור בסעיף  4להלן .זכאותו של
משתתף להטבה כפופה לאישורה של אסם ולעמידתו בתנאים הבאים:
3.2.1

הפרטים האישיים שמסר בטופס ההשתתפות הינם נכונים ומדויקים;

 3.2.2המשתתף הזכאי מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה.
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3.3

בתקופת הפעילות כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד .כל
משתתף הזכאי להטבה בהתאם לאמור בתקנון זה ,יהא זכאי להטבה אחת
בלבד.

3.4

אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או לשלול
את הזכאות להטבה של משתתף כלשהו ו/או קבוצת משתתפים כלשהי
בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.
כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את
הוראות תקנון זה ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או
את זכאותו להטבה ,לרבות אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה ,עבירה,
הפרת תקנון ,הפרת דין או חוסר תום לב .המשתתף מוותר מראש על כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור לעיל.

3.5

ההשתתפות בפעילות מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל
טענה ,דרישה ו/או תביעה נגד אסם ו/או מי מטעמה ו/או חברת בת ו/או
חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או
חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפעילות ו/או עם ההטבה.

התנאים למימוש ההטבה
המשתתפים הזכאים יהיו רשאים לממש את ההטבה ,בכפוף לתנאים שלהלן:
4.1

מימוש ההטבה יהיה בתקופת הפעילות בלבד .כמו כן ,לא יהיה ניתן לממש
את ההטבה בימי שישי ושבת;

4.2

לא יהיה ניתן לממש את ההטבה יחד עם הטבות /מתנות שונות ,על אף
שההטבות /המתנות כאמור ניתנו על ידי צד שלישי שאינו קשור לפעילות
(אין כפל מבצעים /הטבות /מתנות);

4.3

לא ניתן לממש ההטבה כחלק מארוחה עסקית ו/או מבצעי ";"Happy Hour

4.4

ההטבה הינה אישית (פר אדם) ,חד פעמית ומימושה יתאפשר בישיבה
במסעדה בלבד (לא במשלוח ולא בטייק אווי);

4.5

על מנת שהמשתתף הזכאי יהיה זכאי לממש את ההטבה עליו לרכוש מנה
עיקרית במסעדה שבה בחר לממש את ההטבה;

;4.6

על המשתתף הזכאי להציג את ההטבה בטרם הישיבה במסעדה ,זאת על
מנת שיוכל לבדוק האם נשארו במסעדה הרלוונטית מנות הטבה למימוש
באותו היום;

4.6

למשתתף הזכאי ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי אסם בקשר עם
הפעילות ו/או עם ההטבה ,לרבות בקשר לסוג מנת ההטבה ,מרכיביה וגמר
מנות ההטבה במועד המימוש במסעדה ספציפית ,ואסם ממילא לא תישא
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בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף זכאי כאילו לא רווה נחת
מהפעילות ו/או מההטבה.
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אחריות
5.1

אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן ,אינן מתחייבות ,כי
הפעילות תתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות או טעות ולמשתתף
בפעילות לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בהטבה
עקב טעות של אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות אשר אירעה בתום לב
ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות
כנגד אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות.

5.2

אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן ,אינן אחראיות לפעילות
התקינה של סרטון הפעילות ,הקישור (לינק) לטופס ההשתתפות ,למערכות
האינטרנט ,הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא
תהיה להן שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של שיחות ו/או
הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת הודעות ו/או כל שיבוש אחר ו/או
בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו
בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות בשירות אשר
יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

5.3

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות
יינתן שיקול דעת מלא לאסם להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר
או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

5.4

אסם ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתפים הזכאים
בקשר עם ההטבות ו/או מנת ההטבה ,והיא לא תהא חייבת למשתתף
הזכאי כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.

5.5

כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר
שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפעילות ו/או ההטבות ,תופנה
במישרין לעוזרת לעורכת הפעילות ,ואסם לא תהיה צד לפניה ו/או לטיפול
בה.

מדיניות הפרטיות
6.1

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל
הפרטים אשר נמסרו במהלך הפעילות ,לרבות כל הפרטים האישיים (להלן:
"המידע") ישמשו את אסם ו/או העוזרת לעורכת הפעילות לצורך ניהול
הפעילות והענקת ההטבות ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

6.2

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו
החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

6.3

אסם עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים בפעילות ולאחסנו
במאגרי המידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על
המשתתפים בפעילות כל חובה שבדין למסור או לחשוף את המידע ,אך
מובהר ,כי אישור המשתתף למסירת ו/או חשיפת ו/או אחסנת המידע
כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות והינה אחד מתנאי
ההשתתפות בפעילות; וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי בנוסף
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לשימוש שיעשה במידע ,אגירתו והעברתו על פי תקנון זה ,אסם עשויה
ותהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ,לאגור אותו במאגרי מידע
(כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1981-וכן להעבירו
לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים
עסקיים ,כמפורט במדיניות הפרטיות של אסם (אותה ניתן למצוא באתר
אסם) והכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית להעביר את
המידע אל מחוץ לגבולות המדינה.

.7

6.4

אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין
בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור .לכן ,אסם אינה מתחייבת ,כי
השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע שייאסף בהקשרים אלה.

6.5

הפעילות ומתן ההטבות נשואי תקנון זה עשויים להיות מסוקרים באמצעי
תקשורת שונים ,לרבות לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו בפעילות
מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום
זהותו ולסיקור מסירת ההטבה לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל
תמורה (זולת ההטבה שתוענק לו לפי הוראות תקנון זה).

מיסים
יתכן שקבלת ההטבה תהיה מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף
במועד הרלוונטי למסירתה .מקבל ההטבה יישא בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בקבלתה ,ויפעל לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות
המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך.

.8

.9

הדין וסמכות השיפוט
8.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא
יחול כל דין אחר.

8.2

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו
מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד.

שונות
9.1

אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את
תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או לקצר את תקופת
הפעילות ,הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל
דין .אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון ,ולעניין זה
פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון
כאמור.

9.2

המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה
של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

9.3

הפעילות ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או
למשתתף כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל משתתף להציע
לה את השתתפותו בפעילות ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה,
5

בשלמותם ובהם בלבד.

9.4

אסם ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הזכאות
להטבה על פי הפעילות או לאי-מימושה ,ו/או לכל עגמת נפש או נזק אחר
הקשור במימוש הזכאות להטבה ובשימוש בה .מבלי לגרוע מן האמור,
המשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס
להטבה ולפעילות.

9.5

כל משתתף ,בעצם השתתפותו בפעילות ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל
התנאים המפורטים בתקנון.

9.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום
אחר כלשהו של הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.

9.7

ניתן לעיין בתקנון הפעילות באתר אסם.

**
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נספח א'  -רשימת המסעדות המשתתפות בפעילות
שם המסעדה

מנת ההטבה

טלפון
להזמנת
מקום
542105255

קיבוץ דן

קיבוץ דן

פאפאגאיו ירושלים

קינוח או ראשונה

26745745

ירושלים

קפית

קינוח או ראשונה מהמבצע

88699623

מודיעין

יד חרוצים 3
תלפיות
עמק זבולון 1

בר מרוק

באפה -מאפה צפון אפריקאי
ומהיר סלטי הבית
בהזמנת מנה עקרית בשרית
קינוח גלידת קולפי
לזוג ומעלה ובישיבה במקום
קינוח או ראשונה מהמבצע

548165885

חולון

סוקולוב 54

36954437

תל אביב

שאול המלך 4

35181988

תל אביב
יפו
תל אביב

עולי ציון  11שוק
הפשפשים יפו
הלל הזקן 16

524260286

באר שבע

515773897

באר שבע

542729992

כפר סבא

חיים נחמן
ביאליק 26
יוסף בן מתתיהו
70
גיבורי ישראל

כפר סבא

התעש 14
ההגנה 4
האורנים 12

פיצקל'י

קינוח או ראשונה

אינדירה
קפה יפו  -בורגר
בר המלכה
עמליה

קינוח או ראשונה מהמבצע

עיר

כתובת

ביאליק בר קפה

בקניית אחד ה Bowls-תקבלו
 2כדורי תמרים/ריבת חלב
בראוניז

זואי

טאפס לבחירה על הזמנה של
מנה עיקרית
טסקמונו -חמוצים יפניים

97679202

מסעדת מוברשם

כאנפה

49919666

עכו

בריא לי בר

קינוח או ראשונה מהמבצע

פסטה לוקו
האיטלקיה שלי
חומוסוף !

מאפה לוקו מתוק בהזמנת מנת
ספיישל
מלבי משגע

077-93862
22
46936305

פרדס
חנה
חדרה

הלל יפה 20

777992120

אילת

המלאכה 5

סואי סושי גבעתיים

מיסו/סלט ואקמה/סלט כרוב
יפני/חמוצים יפניים

03-573251
6

גבעתיים

סירקין 6

הסושיה

מנה ראשונה מהמבצע

35664313

תל אביב

רוטשילד 45

קפה קפה שדי
תרומות
חומוס אברהם

מנה ראשונה מהמבצע

46584648

מנה ראשונה לבחירת הלקוח

רינגלבלום 86

אלבי

מנה ראשונה-מיקס מטוגנים

08-615555
9
86655601

שדי
תרומות
באר קבע

מרפיס פאב פולג

הצריף

נגיסה כפר סבא

באר שבע

מנות ראשונות לבחירה בקניית
מנה עיקרית מהתפריט
מנת פתיחה בהזמנת מנה
עיקרית
קינוח או ראשונה

077-40604
71
747691310

מרכז ביג באר
שבע
גיבורי ישראל 17

ירושלים

הלל 19

502207799

ראמה

ראמה

לימאני ביסטרו

ספנקופיטה

46100022

קיסריה

נמל קיסריה

אלאנואר

עוגת הבית לילי בירות

050444175
7/0506931
800

ראמה

כפר ראמה כביש
864

שפשוואן
סנובר

7

נתניה

אולדיס פנקייק בר
 Oldiespancake bar

פנקייק אישי מתוק ומושחת
(אופציה לטבעוני וללא גלוטן)
במתנה על כל הזמנת מנת
הדגל שלנו
צ'ורוס  3יחידות

בת ים

שניצל פוינט

צ'יפס/טבעות בצל חינם

ת"א

שניצל פוינט

צ'יפס/טבעות בצל חינם

502840985

בריא לי בר

קינוח או ראשונה מהמבצע

רנו אמיליה

קינוח או ראשונה מהמבצע

077-93862
22
35756060

פרדס
חנה
רמת גן

M 25

קינוח  -כפית מוס שוקולד

הקונדיטוריה של
גל בע"מ
קפה ללוש נהריה

קינוח  -קפה

03-558042
5
48382928

תל אביב

קינוח -עוגת גבינה/שוקולד

04-604646
4

טל בורגר

09-884996
0

רעננה

התעשיה ,21
קניון רננים
דרך בן גוריון
141
יד חרוצים 13

תל אביב

אבן גבירול 107
האורנים 12

חיפה

אבא הילל 7
רמת גן
סימטת הכרמל
30
שד' הנשיא 131

נהריה

טיילת נהריה

הצפון הישן

קינוח או ראשונה

תל אביב

דיזינגוף 306

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

הרצליה

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

הוד
השרון
קריית
ביאליק
ראשון
לציון
תל אביב

שדרות אבא אבן
12
דרך רמתיים 24

החשמונאים 96

סוסו אנד סאן

קינוח או ראשונה

גבעתיים

דרך השלום 53

חומוס אבו דאבי
בעמ
קפה נמרוד

קינוח בקלוואה
קינוח חינם

03-525909
0
86511111

תל אביב

המלך גורג 81

באר שבע

החיטה 1

גרנדה

קינוח מהמבצע

49560488

מסעדת האחים

קינוח מילקי

כפר
יאסיף
תל אביב

כביש 70

הטבעונית J17

קינוח מתנה לכל מי שמציג
פרסום זה.
ראשונה

03-944277
3
35568686

תל אביב

ירמיהו 17

חומוס מדאמס

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

03-644302
0
*6442

ראשון
לציון
תל אביב

הטיילת 19

גבעתיים

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

תל אביב

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

תל אביב

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

רשת
ארצית
רשת
ארצית

וניס פיצה

8

דרך עכו 192
קהייון הקריון
משה לוי 10

הדר יוסף , 14
ברזיל 17
שינקין 48
הברזל  11רמת
החייל
סמטת השוק 5
שוק לווינסקי תל
אביב
האסיף 31
בנימינה
שלם  3רמת גן,

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

רשת
ארצית
רשת
ארצית
ראש העין

רשת חומוס יוסף

ראשונה  3 -כדורי פלאפל

*6442

תל אביב

אוזוריה

ראשונה כרובית של אביבית

35330899

תל אביב

חרובים  7פרדס
חנה
שינקין 48
גבעתיים
היצירה  11ראש
העין
ברודצקי 19
רמת אביב תל
אביב
מטלון 44

בירתנו

ראשונה מהבמצע

ראיסה

ראשונה מהמבצע

054-46584
63
36202262

ירושלים

הלל 6

תל אביב

ממוס

ראשונה קציתות כיפתא

86112285

באר שבע

יהודה מרגוזה
10
הנגרים 12

לנדוור גני תקווה

רוזלך

הפונדק של ג'ק

שיפוד מתנה על כל הזמנה

054-47746
52
36382033

גני תקווה

הכרמל 20

סמוקי

ראשונה /קינוח מהמבצע

532958757

בית
נחמיה
תל אביב

בית נחמיה

קסבה

ראשונה /קינוח מהמבצע

86233099

מודיעין

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

פסטה בסטה

מרק מנה ראשונה

1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560
1-700-555560

באר שבע

ממוס

ראשונה מהמבצע

86112285

באר שבע

פורטר אנד סנס

ראשונה /קינוח מהמבצע

36244355

תל אביב

9

רחובות
ירושלים
ת"א
ת"א
חיפה
קריית
שמונה
קדימה
צורן
ת"א
גן שמואל
מודיעין
ת"א
רמת גן

נחלת בינימין 52
פינת רוטשילד
דם המכבים 37
מודיעין
רינגלבלום ,19
ב"ש
הרצל ,219
רחובות
התות  ,8שוק
מחנה יהודה ,י-ם
אלנבי  ,60שוק
הכרמל ,ת"א
דיזינגוף ,300
ת"א
מוריה  ,17חיפה
מתחם אל קמפו
המעלית 2
קדימה צורן
קניון עזריאלי,
קומת אוכל 2
מתחם מבנה גן
שמואל
דם המכבים
מודיעין
החשמונאים 96
ת"א
אבא הלל סילבר
 301ר"ג ,שער
אביב
הנגרים 12
הארבעה 14

ממוס  -הטוניסאית
של גילה ממו
סנובר

ראשונה /קינוח מהמבצע

722571259

באר שבע

הנגרים 12

ראשונה /קינוח מהמבצע

502207799

ראמה

ראמה 30055

,אדלינה כברי

ראשונה /קינוח מהמבצע

49523707

פינגוין נהריה

ראשונה /קינוח מהמבצע

קיבוץ
כברי
נהריה

קיבוץ כברי

בכור את שושי
סניף הבית
ארטישוק אוכל
אמיתי מהשדה
הלב הרחב

ראשונה /קינוח מהמבצע

03-579385
6
054-97970
05
89205040

בני ברק
גן
השלושה
אילת

חיל ההנדסה 6

ללה מסעדה
ופיצריה

ראשונה /קינוח מהמבצע

46444030

שריד

צומת שריד

קפה הנרייטה

ראשונה /קינוח מהמבצע

36911715

המקדש

ראשונה /קינוח מהמבצע

99777009

תל-אביב
יפו
כפר סבא

ארלוזורוב 186

VIA

ראשונה /קינוח מהמבצע

86556350

דימונה

מסעדת הצוק

ראשונה /קינוח מהמבצע

46016849

אגאדיר בילו

ראשונה /קינוח מהמבצע

89956677

ראש
הנקרה
קרית
עקרון

תאי צין

ראשונה /קינוח מהמבצע

49533333

פאצו פיצה

ראשונה /קינוח מהמבצע

97418833

קרית
טבעון
רעננה

היצירה 5

מסעדת הצוק

ראשונה /קינוח מהמבצע

46016849

ראש
הנקרה

אתר תיירות
ראש הנקרה

ראשונה /קינוח מהמבצע
ראשונה /קינוח מהמבצע

10

שדרות הגעתון
31
אבו חצירא 10
עמק המעיינות

עתיר ידע  4כפר
סבא
הפועלים 5
אתר תיירות
ראש הנקרה
המלך חסן השני
 2מיתחם בילו
סנטר
כיכר בן גוריון 1

