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הגדרות.1

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

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

מוצרי4"קנהבשםלהלן)(כהגדרתםהמוצריםמכירותלקידוםמבצע":המבצע"
להוראותבהתאםהנערךמתנה"גרברצידניתוקבלבמבצעהמשתתפיםגרבר

תקנון זה.

למינציהעםפוליפרופילןעשויהכחול,בצבע"גרבר"ממותגתצידנית":המתנה/ות"
שומרתאסם.המזוןטמפרטורתעללשמירהאלומיניוםישנוהפנימיכשבחלקה

בכלצבעה),את(לרבותהמתנהסוגאתו/אוהמתנהאתלהחליףהזכותאתלעצמה
עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נספחתחתהמפורטיםגרברמוצרימגוון":המוצרים"/"במבצעהמשתתפיםמוצרים"
.לתקנון זהא'

ומשתתףחלקלוקחאשר18גילמעלבגיר":המבצעמשתתפי"/"משתתף"
במבצע, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

חנויותו/אוסניפים":במבצעהמשתתפותהמכירהנקודות"/"המכירהנקודות"
.לתקנון זהנספח ב'המשתתפים במבצע כמפורט ב

עםו/או31.5.2021ביוםויסתיים,1.5.2021ביוםיחלהמבצע":המבצעתקופת"
אסם.מבניהםהמוקדםלפיהרלוונטית,המכירהבנקודתהמתנותמלאיגמר

אולהאריךלרבותסיומו,מועדאתו/אוהמבצעתחילתמועדאתלשנותרשאית
דעתהשיקולפיועלמראש,הודעהללאהמבצע,תקופתאתלקטועאולקצר

הבלעדי.
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כללי.2

ועניין.דברלכלחוזהוהינובמבצעההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1
מהווהבמבצעההשתתפותועצםהצדדים,וחובותזכויותאתממצההתקנון

הסכמה מלאה לכל האמור בו.

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות2.2

מתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.3
גם לנקבה.

זכותו/אוהגנהמכללשנותו/אולגרועכדישלהלןהמבצעבתנאיאין2.4
המוקנית לאסם על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

הבאים:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון:נספחיםרשימת2.5
- רשימת המוצרים המשתתפים במבצע;נספח א'
- רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.נספח ב'

השתתפות במבצע.3

המבצעתקופתבמהלךבודדתברכישהירכושאשרבמבצעמשתתףכל3.1
יותראופריטים(ארבעה)4במבצעהמשתתפותהמכירהמנקודותבאחת
"),הרכישה"(להלן:במבצעהמשתתפיםהמוצריםממגווןשונים)או(זהים
להלן.זה3בסעיףלאמורבכפוףלעיל,כהגדרתההמתנהלקבלתזכאייהיה

בוצעהבההמכירהנקודתשלהראשיתבקופהתתאפשרהמתנהקבלת3.2
המתנותמלאיגמרועדהמכירה,נקודתשלהפעילותבשעותהרכישה
הזכותאתלממשניתןלאכי,יובהרהרכישה.בוצעהבההמכירהבנקודת
בוצעהשבההמכירהנקודתאיננהאשרהמכירהבנקודתהמתנהלקבלת

חשבוניתבהצגתמותניתהמתנהקבלתכי,יובהרעודכאמור.הרכישה
ושרשור קופה תקינים בגין הרכישה.

אשרהכל,סךמתנות4000שלכוללתלכמותמוגבלהמתנותמלאי3.3
שבובאופןזה,לתקנוןב'בנספחהמפורטותהמכירהנקודותביןתחולקנה

תהאאסםמתנות.10עליעמודמכירהנקודתבכלהמינימאליהמלאי
המלאיאתלשנותכךובכללהמינימאלי,המלאיאתלשנותרשאית

שיקולפיועלמראש,הודעהללאעת,בכלמכירהנקודתבכלהמינימאלי
דעתה הבלעדי.

בגיןאחתלמתנהזכאייהאלעיל,לאמורבהתאםלמתנההזכאימשתתףכל3.4
להחלפהניתניםאינםהמבצעבמסגרתשנרכשומוצריםבלבד.אחתרכישה

ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי.

לשלולו/אוהשתתפותלהפסיקו/אולמנועהזכותאתלעצמהשומרתאסם3.5
כלשהימשתתפיםקבוצתו/אוכלשהומשתתףשללמתנההזכאותאת

החלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקולפיעלבמבצע
אתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרועומבליכן,כמו

אתו/אובמבצעהשתתפותואתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראות
הפרתעבירה,מרמה,שלביצוענעשהכיסברהאםלרבותלמתנה,זכאותו
אתביטלשמשתתףבמקרההיתר,(וביןלבתוםחוסראודיןהפרתתקנון,
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עלמראשמוותרהמשתתףבעבורם).תשלוםביצעלאאוהמוצריםרכישת
.לעילכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור

אחריות.4

מערכותנפילתשגיאות,תקלות,ללאיתקייםהמבצעכימתחייבתאינהאסם4.1
לגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףטעויותאו

שלטעותעקבבמתנהיזכהלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,מכלליות
טענותכלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/אולבבתוםאירעהאשראסם

ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

משתתפיכלפיאחריותו/אוחבותבכליישאולאמטעמהמיו/אואסם4.2
תקינותה)אואיכותההמתנה,לסוגביחס(לרבותהמתנהעםבקשרהמבצע

הקשוראחרנזקאונפשעוגמתכלו/אולמתנההזכאותמימושאיו/או
לשביעותאינהוהמתנההיהפיצויכללמשתתףחייבתתהאולאבמתנה,

כלאיןלאסםמהאמור,לגרועמבלישהיא.סיבהמכלהמשתתףרצון
פרסוםבאיזהצויןכאמורהמתנהששוויככלהמתנה,לשוויביחסאחריות

של המבצע.

חוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל4.3
לאסםבמישריןתופנההמתנות,עםבקשרנפשעוגמתו/אורצוןשביעות

ממועדשעותוארבע)(עשרים24תוךהרלוונטית,המכירהלנקודתו/או
במבצעההשתתפותבנוסף,הקנייה).חשבוניתגביעל(כמפורטהרכישה
ו/אודרישהטענה,כלעלחוזרובלתיסופיויתורועניין,דברלכלמהווה,

לכך.תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר

מדיניות הפרטיות.5

(להלן:המשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהמטעמה,מיו/אואסם5.1
מוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלה.מידעבמאגריולאחסנו")מידע"

כימובהר,(אךכאמורמידעלחשוףאולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעל
למשתתףידוע(ב)כיוכןבמבצע);השתתפותלשםלהידרשעשויהדבר

עשויהאסםזה,תקנוןפיעלשיעשהבמידעלשימושבנוסףכיעליו,ומוסכם
(כהגדרתמידעבמאגריאותולאגורהעסקיים,לצרכיהבמידעשימושלעשות
קשוריםלתאגידיםלהעבירווכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח

בהתאםהכולעסקיים,ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות(לרבותלה
רשאיתתהאאסם(ג)כיוכןאסם;באתרהפרטיותולמדיניותהדיןלהוראות

.לגבולות המדינהלהעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ

אלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם5.2
איןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכוניםאתמצמצמים

כימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירהמוחלטבאופןלשלולכדיבהם
למידעבלתי-מורשיתגישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבמבצעהשתתפות

שייאסף בהקשרים אלה.

מיסים.6

בתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהיההמתנהשקבלתיתכן
ההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאהמתנהמקבללמסירתה.הרלוונטיבמועד

הרשויותמולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעלבקבלתה,הכרוכיםוהתשלומים
.לכךהמתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר
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הדין וסמכות השיפוט.7

ולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין7.1
.יחול כל דין אחר

הימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות7.2
.מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד

שונות.8

אתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתאסם8.1
תקופתאתלקצרו/אועתבכלהמבצעאתלהפסיקו/אולפעםמפעםתנאיו

לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקולולפימיידיבאופןהכלהמבצע,
פרסוםזהולענייןהתקנון,שינויבדברהמבצעמשתתפיאתתעדכןאסםדין.

כאמור.התקנון המעודכן באתר אסם, אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון

מקורםאשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתף8.2
שלהפרהייחשבולאמטעמהמיו/אואסםשלבשליטתהשאינובאירוע

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

אובכלללציבוראסםמאתהצעהמהווהאינוזהתקנוןו/אוהמבצע8.3
להציעמשתתףלכלאסםמטעםהזמנהאלאאינםוהםכלשהו,למשתתף

זה,בתקנוןהמפורטיםובתנאיםבאופןוזאת,במבצע,השתתפותואתלה
.בשלמותם ובהם בלבד

הזכאותלמימושהנוגעבכלאחריותבכלנושאתאינהמטעמהמיו/אואסם8.4
אחרנזקאונפשעגמתלכלו/אולאי-מימושה,אוהמבצעפיעללמתנה
האמור,מןלגרועמבליבה.ובשימושלמתנההזכאותבמימושהקשור

ביחסאחריותאוחבותמכלמטעמהמיו/אואסםאתפוטריםהמשתתפים
.למתנה ולמבצע

התנאיםבכלעמדכיומאשרמצהירבמבצע,השתתפותובעצםמשתתף,כל8.5
.המפורטים בתקנון

פרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל8.6
.אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה

.אסםבאתרהמבצעבתקנוןלעייןניתן8.7

**
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נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

תיאורברקוד
76130398819

גרבר מחית גזר תפוח ומנגו65
76130398808

גרבר מחית תפוח גזר07
76130398815

גרבר מחית מנגו21
76130398793

גרבר מחית תפוח עץ82
76130368808

גרבר מחית תפוח עץ79
76130368781

גרבר מחית סלט פירות35
76130368806

גרבר מחית תפוח בננה ודגנ.מלא.95
76130368808

גרבר מחית תפוח עץ ובננה55
76130368805

גרבר מחית מרק ירקות מעורבים34
76130368805

10
חיטהעםעץתפוחמחיתגרבר
מלאה

76130370542
גרבר מחית סלט פירות55

76130370542
גרבר מחית תפוח עץ ובננה79
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נספח ב' - רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע
כתובת הסניףשם הסניףם הרשת

שלמהרמת54דרוקכל טוב-רכס2000מעיין
101סוףים101סוףים2000מעיין
17סוףיםסנהדריה2000מעיין
זאבפסגת46גרשוןמאירפסגת זאב2000מעיין
2ירמיהו2ירמיהו2000מעיין
זאבפסגת160דייןמשהמשה דיין2000מעיין
19מגדיםפרי03אדומיםמעלה2000מעיין
מרדכיגבעת58שחלגבעת מרדכי2000מעיין
212יפויפו2000מעיין
חומההר1רועיברשמנחםהר חומה2000מעיין
40אגריפסמרכז כלל2000מעיין
31הרכסקניון מעלה אדומים2000מעיין
1המרפאהר חוצבים2000מעיין
2ברוכייהושועגילה2000מעיין
3המדעקרייתקרית המדע2000מעיין
14היללהילל2000מעיין
35הנביאשמואלשמואל הנביא2000מעיין
17ישראלביתבית ישראל2000מעיין
רחביה12קק"לקק"ל2000מעיין
אזור תעשייה – שער בנימיןשער בנימין2000מעיין
הסלע)(נופי36הצור07אדומיםמעלה2000מעיין
טבריה7מיכאלטבריה2000מעיין
1טופזחריש2000מעיין
שלמהרמת34אישחזוןעדיף-רמת שלמה2000מעיין
העמקמגדל-4הזיתמגדל העמק2000מעיין
94עקיבארביגן ורשא2000מעיין
6אז"רסמטתסמטת אזר2000מעיין
5קוקהרבהרב קוק2000מעיין
אזור תעשיהרכסים2000מעיין

ירושלים6אהליאברוממהזול ובגדול
ירושליםחבקוקפינת21שעריםמאהמאה שעריםזול ובגדול
ירושלים1יואליואלזול ובגדול
ירושלים39הפסגההפסגהזול ובגדול
ירושלים8קוקהרבהרב קוקזול ובגדול
ירושלים30חכמייוסףבית וגןזול ובגדול
אדומיםמעלה07אזור15האבןמעלה אדומיםזול ובגדול
ירושלים10היםשירתרמותזול ובגדול
ירושלים2אדםיקותיאלפסגת זאב הגדולזול ובגדול
ירושלים16הפסגההפסגהזול ובגדול
ירושלים57שאולוזוןהר נוףזול ובגדול
ירושלים2מרידוראליהופסגת זאב-מרידורזול ובגדול
ירושלים31אורווגאיקריית יובלזול ובגדול
ירושלים113יפוהשוקזול ובגדול
אשקלון38הלוייהודהאשקלון עתיקותזול ובגדול
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אשדודי"ארובע12הגולןהריאשדודזול ובגדול
אמוניםעזר20השחףמסחרימרכזכפר עזרזול ובגדול
אשקלון21גוריוןבןאשקלון סיטיזול ובגדול
ירושלים39ליפסקילואירמות א'זול ובגדול
ירושלים109צונדקרמות ב'זול ובגדול
ציוןמבשרת3החושןמבשרת ציוןזול ובגדול
ירושלים117חברוניפסחפסח חברוניזול ובגדול
ירושלים61הרצוגניות-הרצוגזול ובגדול
ירושלים21הנוריתקריית מנחםזול ובגדול
אדומיםמעלה1העירית2אדומיםמעלהזול ובגדול
מפגש הבקעה (מפגש יפית) בקעתהבקעהזול ובגדול

הירדן
שמשבית31חיאישבןבית שמשזול ובגדול
ירושלים3יליןאבינועםגאולהזול ובגדול
ירושלים5אילןברכל זולזול ובגדול
ירושלים3יוסףאוהליאוהלי יוסףזול ובגדול
ירושלים15האווירחילפסגת זאבזול ובגדול
ירושלים30יוסףחכמימחסןזול ובגדול

שמואל-3252935שמואל שפע ברכה
שמשבית1ריבלריבלברכהשפע

שפע-3331700שמואל שפע ברכה
עיליתמודיעיןברכה

עליתמודיעין10אישחזוןאישחזון
שמואל-3371854שמואל שפע ברכה

שמשבית5גילהנחלגילהברכהשפע
שמואל-3708572שמואל שפע ברכה

שפתברכהשפע
שמשבית4אמתשפתאמת

שמואל-3708573שמואל שפע ברכה
שמשבית12אישחזוןאישחזוןברכהשפע

שמואל-5019958שמואל שפע ברכה
גתקרית10הבוניםברכהשפע

שמואל-5191324שמואל שפע ברכה
רמות-ברכהשפע

ירושלים7אשכולרמותאשכול
רבי-5366209שמואל שפע ברכה

שפעשמואלעקיבא
עליתמודיעין23עקיבארביברכה

רשב"י-5843452שמואל שפע ברכה
עליתמודיעין29יוחאיברשמעוןרביברכהשפעשמואל

שפע-6132078שמואל שפע ברכה
שמשבית1הנביאישעהיושמשביתברכה

-שפע2807058שפע ברכת השם
ברכת השם תל ציון

יעקבכוכב36ישראלאהבתציוןתל36ישראלאהבת
-שפע2816437שפע ברכת השם

ברכת השם מודיעין
עליתמודיעין5-7עקיבארבי39

-שפע2816438שפע ברכת השם
ברכת השם סורצקין

ירושלים14סורצקין33
-שפע2819098שפע ברכת השם

ברכת השם בית וגן
ירושלים10וגןבית31
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-שפע3027818שפע ברכת השם
ברכת השם כף

עליתביתר38חייםכף1החיים
-שפע3205669שפע ברכת השם

עליתביתר11החידא5החידההשםברכת
-שפע3953504שפע ברכת השם

ברכת השם ברוק
עליתביתר7קוקהרב2עיליתביתר

-שפע4054668שפע ברכת השם
אלעד1שמארי38אלעדהשםברכת

-ברכת4255038שפע ברכת השם
ירושלים21הכהןעלי3הכהןעליהשם

-שפע4464624שפע ברכת השם
ברכת השם עזרת

ירושלים28תורהעזרת34תורה
-שפע4709650שפע ברכת השם

ירושלים14יואל6יואלהשםברכת
-שפע4774064שפע ברכת השם

ברכת השם בית
שמשבית1הרצוגהרב37שמש

-שפע4774564שפע ברכת השם
ברכת השם תכלת

ירושלים4מרדכיתכלת32מרדכי
-שפע4984930שפע ברכת השם

ברכת השם- האיילות
זאבגבעת14האיילות17

-שפע5103746שפע ברכת השם
ברכת השם בני ברק

21
בני35אהרונוביץפינת16השלושה

ברק
-שפע5256095שפע ברכת השם

ברכת השם כנסת
עליתביתר6יחזקאלכנסתיחזקאל

-שפע5482330שפע ברכת השם
ברכת השם המגיד

עליתביתר38ממזריטשהמגיד18
-שפע5513052שפע ברכת השם

ברכת השם בן איש
שמשבית39חיאישבן22חי

עמנואל/1סופרחתםעמנואלנתיב החסד-בר כל
ברקבני/18קוטלרקוטלרנתיב החסד-בר כל
ברקבני/ק.הרצוג15נויפלדנויפלדנתיב החסד-בר כל
ברקבני/ירמיהופ.34עקיבארביירמיהונתיב החסד-בר כל
אלעד/1הרי"ף2אלעדנתיב החסד-בר כל
ברקבני/23גניחובסקיגניחובסקינתיב החסד-בר כל
ברקבני/25ניסנבאוםבת-יםנתיב החסד-בר כל
ברקבני/151כהנמןכהנמןנתיב החסד-בר כל
חיפה/9מיכאלחיפהנתיב החסד-בר כל
אשדוד/8הללהלל / אשדודנתיב החסד-בר כל
אשדוד/(שמחי)22הורקנוס22הורקנוסנתיב החסד-בר כל
אשדוד/8הורקנוס8הורקנוסנתיב החסד-בר כל
ברקבני/12אלוןיגאליגאל אלוןנתיב החסד-בר כל
ברקבני/15רשב"םרשבםנתיב החסד-בר כל
ברקבני/24מלצרמלצרנתיב החסד-בר כל
ברקבני/11קוקקוקנתיב החסד-בר כל
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ברקבני/2פרדופרדונתיב החסד-בר כל
אשדוד/15רשב"ירשב"ינתיב החסד-בר כל
ברקבני/25חבקוקחבקוקנתיב החסד-בר כל
ברכפלד/35רשביברכפלדנתיב החסד-בר כל
ברקבני/1חייםתורתתורת חייםנתיב החסד-בר כל
ברקבני/17קלישרשיכון הנתיב החסד-בר כל
נתניה/29שוהםנתניהנתיב החסד-בר כל
ספרק./40המשפטנתיבותקרית ספרנתיב החסד-בר כל
נתניה/15לילנבלאוםנתניהנתיב החסד-בר כל
הארי / נתניהנתניהנתיב החסד-בר כל
שמשבית/16הנביאהמריםבית שמשנתיב החסד-בר כל
לוד/18ישראלשבטיאחיסמך גני אילוןנתיב החסד-בר כל
/חיפה,54טרומפלדורנתיב החסד-בר כל

חיפה/54טרומפלדורברכל

/בתי11שורקנחלנתיב החסד-בר כל
שמשבית/11שורקנחלשמש, ברכל

/חיפה,16מיכאלנתיב החסד-בר כל
חיפה/16מיכאלברכל

חדרה/52הגיבורים/חדרה,52הגיבוריםנתיב החסד-בר כל
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