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הגדרות.1
"תקופת הפעילות":

במאי,13ביוםותסתייםהתשפ"אאיירא',7:00בשעה2021באפריל,13ביוםתחלהפעילות
מועדאתלשנותרשאיתאסםהתשפ"א.בסיווןג'לאורסיוון)חודש(ראש,23:59בשעה2021

או לקטוע את תקופת הפעילות אותחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר
פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטהמועדים אחרים הקבועים בתקנון זה, ללא הודעה מראש, ועל

כל הודעה נוספת מצידה. האמוראסם לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש
הקורונה ובכפוף להנחיות גופיבסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף

התקהלויות ותנועה.המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו על פתיחת בתי עסק,
בהתאם להוראות תקנון זה,מובהר כי למרות האמור בסעיף זה לעיל, ההשתתפות בפעילות

לטלמסר המבצע, אולרבות רכישת מוצרי אסם המשתתפים במבצע ולרבות התקשרות
כניסה לטלמסר הפעילות תיעשה בימים א-ה בלבד.

"אסם" או "עורכת הפעילות":
.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת

"נקודות מכירה"
לתקנון זה;בנספח ב'סניפים / חנויות כמפורט

"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":
בסךזהבתקנוןכמפורטהמשתתפיםמהמוצריםהפעילותבתקופתהרוכש18גילמעלבגיר

להלן).כהגדרתההקניה,חשבוניתאת(ושומרזהתקנוןלהוראותבהתאםומעלה29.90₪

"המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים"
המפורטים בנספח א'.מגוון מוצרי בישול ואפייה המשווקים תחת המותג "אסם"
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"חשבונית הקניה" ו/או "החשבונית"
להלן.3.1בסעיףכהגדרתה

"טלמסר הפעילות" או "הטלמסר"
באמצעותובלבד,א-הבימיםפעילויהיה03-3739999שמספרוממוחשבטלפונישירות

פרטי החשבוניתיוכלו המשתתפים להשתתף בפעילות על ידי הזנת פרטיהם האישיים,
שיובאו בפניהם בטלמסר.ופרטי הרכישה ולהשיב על שאלות הטריוויה בהתאם להנחיות

מספר הטלפון אינו מספר חינם.

"הפרסים" ו/או "הפרס"
להלן.4בסעיףכמפורטבפרסיזכוהזכאיםהמשתתפים

"אתר אסם"
.כתובת אתר האינטרנט של אסם

כללי ונספחים.2
לכל דבר ועניין. התקנון ממצהתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה

הסכמה מלאה של המשתתףאת זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה

לכל האמור בו.

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר..2.1

והן מתייחסות גםהוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,.2.2

לנקבה.

הם שיחייבו לצורך בחינתמבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי אסם, או מי מטעמה,.2.3

ההוראות הכלולות בתקנון זה.

לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:רשימת נספחים:.2.4

– רשימת נקודות המכירה;נספח א'

– רשימת המוצרים המשתתפים בפעילות;נספח ב'

food"חנויותרשימת-ג'נספח appeal"הפרס;למימוש

השתתפות בפעילות.3
אחד אומשתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות באחת מנקודות המכירה.3.1

בסכום השווה אויותר מהמוצרים המשתתפים בפעילות, במסגרת רכישה בודדת,

ויקבל),המזכה""הרכישהאוהמינימלית""הרכישה(להלן:29.90₪עלהעולה

המשתתפיםחשבונית המעידה על הרכישה המינימלית עם פירוט המוצרים

יוכל)"החשבונית"בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור (להלן:

יתבקשו רוכשילהתקשר, במהלך תקופת הפעילות, לטלמסר. בטלמסר המבצע

החשבונית, פרטיהמוצרים, בהתאם להנחיות שיובאו בפניהם שם להקיש את מספר

טריוויה.הרכישה ואת פרטיהם האישיים ולהשיב נכונה על שתי שאלות
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על המשתתפים בפעילות מוטלת האחריות לוודא - טרם הרכישה - כי המוצרים.3.2

שהם מבקשים לרכוש הם אמנם "מוצרי אסם" המקנים זכאות להשתתפות במבצע

בהתאם לתקנון.

הקצרובזמןהשאלותשתיעלנכונהראשוניםשהשיבוהמשתתפים10שבועמידי.3.3

Foodמותגמתנתמטבחכלילרכישת500₪בסךשובריקבלוביותר appeal.

הוא מקבל עליובעצם ההשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי.3.4

לכל דבר ועניין.את הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו

להשתתפות פעם אחתלמען הסר ספק יובהר כי כל חשבונית מזכה מקנה אפשרות.3.5

וזכאות לפרס אחד בלבד בלא קשר לסכום הרכישה המופיע בחשבונית.

חשבוניותכן מובהר כי הגם שניתן להשתתף בפעילות מספר פעמים באמצעות.3.6

שונות, כל משתתף יוכל לזכות רק בפרס אחד במסגרת הפעילות.

והוא מתחייבההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית,.3.7

הפסד, אבדן רווח,לשפות את אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק,

תשלום או הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

חשבונית הקניה,תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על.3.8

תנאיביתרלפגועמבלילהלן.4סעיףלהוראותבהתאםלפרסזכאותוהוכחתלצורך

וקריא, לא יהיהתקנון זה, משתתף שלא יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין

זכאי לפרס, והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם בשל כך.

רשאית לבטל אתבכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא אסם.3.9

על כל דרישה ו/אוהשתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש

טענה ו/או תביעה כנגד אסם.

מהלך הפעילות ופרסים.3.1
או29.90₪בסךהמשתתפיםהמוצריםשלמזכהרכישהביצעואשרהמשתתפים.4.1

להשתתף בשאלוןיותר באחת מנקודות המכירה, בתקופת הפעילות יהיו זכאים

שאלותשתיעלנכונהשיענוהראשוניםהמשתתפים10הטלמסר.באמצעותיכולת

זוכים.40הכלובסךהפעילותבתקופתשבועכלבמהלךהטריוויה

כלילרכישתבשובריזכוביותר,הקצרובזמןהשאלותכלעלנכונההמשיבים4.2.40

Foodמותגמתנתמטבח appeal:הפרס""ספק(להלן.(

מול הזוכים. זוכהעורכת הפעילות או מי מטעמה יתאם את אסוף שובר הפקס אל.4.3

תיאום של קבלתשלא יאסוף את הפרס בהתאם למועד שתואם עמו ו/או לא יאפשר

הפעילות תהיההפרס מכל סיבה שהיא, יחשב כזוכה שויתר על הפרס ועורכת

רשאית לעבבור לזוכה הבא.

מול ספק הפרס.מימוש הפרס באמצעות השובר יעשה באופן ישיר בחנויות אל.4.4
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כל משתתף הזכאי לפרס בהתאם לאמור לעיל, יהא זכאי לפרס אחד בגין רכישה.4.5

אחת בלבד.

חשבונית קניה שהפרטיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו מועמד לזכייה הציג.4.6

די צרכו בין אם כתוצאהבה אינם מופיעים בשלמות, או שהמודפס עליה אינו ברור

"), יהיהפגומהחשבונית קניהמצילום לא ברור או מכל סיבה אחרת (להלן: "

לחילופין, להורותלעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי לפסול את הזכייה, או

מן המועמד לזכייהלמועמד לזכייה להמציא את החשבונית פעם נוספת, ו/או לבקש

לעורכת הפעילותלגשת לסניף בו בוצעה הרכישה, לבקש שחזור חשבונית ולספק

תקינה עד לתוםצילום חשבונית קניה תקינה. לא סיפק המועמד לזכייה חשבונית

דעתה הבלעדי של עורכתתקופת הפעילות, זכאותו לפרס תיפסל. יובהר, כי שיקול

או למי מטעמםהפעילות, כאמור לעיל, יהא בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים

לא תהא כל טענה בגין כך.

ההוצאות שיוציאומובהר כי הפרס כולל רק את השובר המוענק כפרס וכל יתר.4.7

נוספת, תהיינההזוכים במסגרת מימוש הפרס לרבות הוצאות נסיעות וכל הוצאה

באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.

שהיא ולזוכים לאעורכת הפעילות רשאית להחליף או לשנות את הפרס מכל סיבה.4.8

תהיינה טענות לגבי פרס חלופי כאמור.

ואינם ניתנים להחלפה אוהפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה.4.9

להמרה בכסף או בשווה כסף.

מדיניות פרטיות.5
בחירת הזוכיםעורכת הפעילות או מי מטעמה תקבל מידע מהמשתתפים לצורך.5.1

כל חובה שבדיןויצירת קשר עימם. מובהר, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים

כי מסירת / חשיפתלמסור או לחשוף או למסור את פרטיהם אך ידוע למשתתפים

במקרה של זכיה;פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת פרס

שימוש בפרטיםוכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי אסם עשויה לעשות

בחוק הגנת הפרטיות,שיתקבלו אצלה, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח

וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידיםלהעבירםוכן)1981התשמ"א-

כי (ג) אסם תהא רשאיתאחיות) ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן

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

אחריות.6
ללא תקלות, שגיאות,אסם ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים.6.1

כתוצאה מכך. מבלינפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה

ו/או לא יזכהלגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות
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בפרס עקב טעות של אסם, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין

כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

בקשר עםאסם או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות.6.2

מימושו, ולא תהאהפרסים, איכותם, שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן

מכל סיבה שהיא.חייבת למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו

קניין רוחני.7
הם קניינה של אסם אוכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות,

בפעילות אינם רשאיםקניינו של צד שלישי בו רשאית אסם לעשות שימוש. המשתתפים

לרבות להעתיק, להפיץ, להציגלעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור,

עם צד שלישי, בכל אמצעיבפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף

שהוא, שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב.

שונות.8
תקלה ו/או שיבוש ו/אומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל.8.1

מטעמה לא ייחשבואיחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם  או מי

זכות ו/או תרופה.הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או

לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה..8.2

ו/או לשנות את תנאיואסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה.8.3

מעבר לתקופהמפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה

דין. אסם תעדכן אתשנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל

באתר אסם.משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת

זכאות לפרס, אםאסם רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור.8.4

את הוראות הדין.לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או

לבין פרסום אחר כלשהובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה.8.5

של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

להוראות התקנוןמובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת הפרס בהתאם.8.6

בהנחיות ו/או הוראות גופיתלויות בין היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובין היתר

לאור האמורהמדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות.

ייתכן כי עורכתובהתאם לאילוצים כאמור הנובעים מהתפשטות וירוס הקורונה,

ו/או לשנות את הפרס,הפעילות או מי מטעמה ידרשו לשנות או לדחות את הפעילות

עתידי אחר, הכללהמירו בפרס חלופי או לדחות את המועד לקב הפרס למועד

הגופים הרלוונטיים.בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות

סופיות.לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנון זה והכרעותיה.8.7
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נספח א' - רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע
כתובתחנות/סניף

אדומיםמעלה,19מגדיםפריאדומיםמעלה2000מעיין

אדומיםמעלה,1הרכסאדומיםמעלהקניוןסניף2000מעיין

ירושלים,2אדםיקותיאל11מערבזאבפסגתובגדולזול

גבע בנימיןבנימיןשער2000מעיין

ירושלים,6יעקבאליאבזול ובגדול רוממה

ירושלים,113יפו16יהודהמחנהובגדולזול

ירושלים,3יוסףאוהליזול ובגדול אהלי יוסף

ירושלים,5אילןברזול ובגדול בר אילן

ירושלים,17סוףים2000מעיין

ירושלים,101סוףיםסנהדריה

ירושלים,7פארןשמואל שפע ברכה - רמות אשכול

שמשבית,1הנביאישעיהושפע ברכה בית שמש

אשקלון,38הלוייהודהזול ובגדול אשקלון עתיקות

אשקלון,21גוריוןבןשד'21סיטיאשקלוןובגדול

ירושלים,39הפיסגה6וגןביתהפסגהובגדולזול

ירושלים,30יוסףחכמי91סניף-מחסןהולילנדובגדולזול

אדומיםמעלה,1יהלוםפוד מרקט מעלה אדומים

אשדוד,12גולןהרי19אשדודובגדולזול

עזר,20השחף20עזרובגדולזול

ירושלים,212יפוקיסריפו2000מעיין

ירושלים,35הנביאשמואלהנביאשמואל2000מעיין

ירושלים,21שעריםמאהזול ובגדול מאה שערים

ירושלים,40אגריפס13כללמרכז2000מעיין

שבעבאר,76טבנקיןפוד מרקט

שומרייהכל בו אגש"ח-שומרייה

ירושלים,16חב"דמרכולית אמיר

ירושלים,1היהודיםדלישס מרכולים הרובע היהודי

ירושלים,2ישראלתפארתרובע מרקט

שמשבית,10החייםאורסופר גוט

ירושלים,8ישראלתפארתפיצוצית הרובע
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שמשבית,6הנשיאיהודהרבייוטא שורץ-ביליג

שמשבית,33אמתשפתמתוקי - בונבון

שמשבית,68חיאישבןבשפע קלצקי

שמשבית,11חיאישבןזול למשפחה בן איש חיי

שמשבית,41אלעזררביזול למשפחה

ברקבני,94עקיבארבי38ברקבניורשא2000מעיין

מלאכיקריית,2ויצמןבני יעקב סלי זול קריית מלאכי

אדומיםמעלה,41נבומצפהה. מ. ראובני שיווק ומסחר בע"מ

ירושלים,1ג'ורג'לוידדלישס מרכולים מושבה

ירושלים,48ישראלשבטי48ישראלשבטימרכוליםדלישס

ירושלים,35ג'ורג'המלךדלישס מרכולים מרכז העיר

מצפה יריחונ.ב. טלז סטון מצפה יריחו

כפר אדומיםסופר נוח כפר אדומים

אדומיםמעלה,36הצור26אדומיםמעלה2000מעיין

ירושלים,5הנציבצפתי

ירושלים,1ליכטנשטייןדלישס מרכולים הר חומה

ירושלים,38ניקנור1מרלוגדלישס

ירושלים,28בצלאלדלישס מרכולים בצלאל

לביאקיבוץ לביא - כלבו

058432980הושעיהצרכנית מצפה הושעיה ע.מ.

מצפה נטופהצרכניית מצפה נטופה

צפת,364עשראחדהמכולת של דני

שמונהקריית,21טשרניחובסקיפוד מרקט קריית שמונה

צפת,9הרצלכיף לקנות

צפת,107ארלוזורובמרכולית העתיקה

צפת,27ירושליםמקור הברכה

צפת,139שפרינצקסופר אחים לרדו בע"מ

העמקמגדל,11יזרעאלרמתפוד מרקט מגדל העמק

צפת,212שזרזלמןיהודית רופא רק מהדרין

צפת,918אלעזרדודשפע רב שמעוני דני

צפת,204השבעהמזוז דורון
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צפת,234שזרזלמןשיטרית בנימין

אפרתה,3הקטורתעמדי ידידי הסופר שלנו

ירושלים,4אליצורדלישס מרכולים ארנונה

ירושלים,1יצחקברויארדלישס מרכולים בית וגן

ירושלים,106הצדיקשמעוןא.ד.מ. שיווק ומסחר

ירושלים,24ישראלשבטי24ישראלשבטימרכוליםדלישס

ירושלים,47טשרניחובסקידלישס מרכולים טשרניחובסקי

ירושלים,17ישראלזאבבןסופר נוח

ירושלים,58שח"ל2000מעייןהגבעהסופר

שעלביםזול במרכול שעלבים

ירושלים,22סאליהבאבאסופר נוח סניף הר חומה

ירושלים,11משהקריתסופר ש.א.ר.ש

ירושלים,3מנחםגלרנטרשפע זול הר חומה

כפר עציוןסופר רוזמרין כפר עציון

ירושלים,39ניקנור2מרלוגדלישס

זאבגבעת,32יעריםקריתאף.אם. גרין מרקט

ירושלים,36ניקנורדלישס מרכולים ניקנור

ירושלים,13הארזיםדלישס מרכולים הארזים

ירושלים,3החייםגשרהחנווני בשכונה

ירושלים,15לאופיקרדמינימרקט חלב ודבש

נווה דניאלאחים מ.ש.מ. תורג'מן

זאבגבעת,32יעריםקריתנתיב החסד קרית יערים גבעת זאב

ציוןמבשרת,13מירון7ציוןמבשרתנוחסופר

צפתסופר נוף כנרת

צפת,13ירושליםמרדכי אסולין סחר בע"מ

צפתב,4ב'עליהשפע טוב (אסולין מרדכי)

צפת,4צהלמאור חיים

צפת,220ביסטריצקיהרבסופר חב"ד

צפת,11אי-ביקורסופר לב העיר צפת

הגליליתחצור,6פלדמןהרבמזון וברכה אחיעזר

שמשבית,8הנשיאג.מ. מעיין אלפיים בית שמש
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ירושלים,54דרוקזלמןשלמהרכס2000מעיין

ירושלים,46גרשוןמאירזאבפסגת2000מעיין

עיליתביתר,11המודעיאלעזר1זולשפע

ירושלים,21פרנקפורטרבני יעקב פרנקפורט

עיליתביתר,1עקיבארבימינימרקט שפע חיים

שמשבית,1ריב"לשמואל שפע ברכה ריב"ל

שמשבית,5גילהנחלשמואל שפע ברכה גילה

ירושלים,1הכהןעלי6אפיריוןאלפייםמעיין

ירושלים,160דייןמשהשד'זאבפסגת2000מעיין

שמשבית,4אמתשפתשמואל שפע ברכה שפת אמת

שמשבית,12אישחזוןשמואל שפע ברכה חזון איש

ירושלים,17ישראלביתישראלבית2000מעיין

ירושלים,1רועימנחםברש11חומההר2000מעיין

שמשבית,13מבעלזאהאדמו"רמילר מרקט

שמשבית,3הנשיאיהודהשד'16שמשביתרמת2000מעיין

ירושלים,3מדעקרית19מדעקרייתהחוצביםהר2000מעיין

ירושלים,1המרפא17החוצביםהר2000מעיין

ירושלים,12הקיימתהקרן23רחביהסניף2000מעיין

ירושלים,16הלל20הללסניף2000מעיין

שמשבית,23הנביאיחזקאלאפללו משה

ירושלים,2יהושעברוכי18גילהסניף2000מעיין

עיליתביתר,44מוצפיברכת טל

עיליתביתר,9מנדבורנההרביחסדי רפאל

שמשבית,15הנשיאיהודהרבי36הנשיאיהודה2000מעיין

עיליתביתר,8אוירבךהרבברכת ניסים לעד

עיליתביתר,8אוירבךהרבשיווק יהלום ספיר ביתר עילית

שדה אליהוקיבוץ שדה אליהו - כלבו

שלוחותקיבוץ שלוחות - כלבו

טירת צביקיבוץ טירת צבי - כלב

קשתצרכניית קשת

יונתןמושב יונתן - צרכניה
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נובבן חורין יאיר

מעלה גמלאסלמן אבנר

יבנאל,37ההסתדרותסופר לב המושבה

יבנאל,5תעשייהאיזורסופר יבניאל

חספיןגוטסופר

טבריה,7מיכאל27טבריהאלפייםמעייןג.מ.

רמת מגשימיםמושב רמת מגשימים - צרכנייה

יבנאלעל אם הדרך

קרני שומרוןבשר השומרון בע"מ

אריאל,3המלאכהבאזר רוסו

מורהאלון,51מורהאלוןאח שלי גיבור

אלקנהק,א,ל,י מזון בע"מ

נופים,5האיריססופר זול נופים

עלימרכז מסחרי עלי

עפרהמינימרקט עופרה

שילהצרכנית שילה

השרוןהוד,5הידידותסופר הכיכר מגדיאל

עמנואלצרכנית יוסף את יעקב בע"מ

שומרוןקרני,1הקוממיותתנובת הארץ קרני שומרון

אריאל,13הגולןרמתדרךהאחים בן עיון שיווק וסחר

קדומיםסופר מתחמי קמעונאות

כפר תפוחמדקונף

קדומיםמינימרקט קדומים

שומרוןקרני,1הגפןסופר גינות שומרון

מעלה שומרוןגלסנר מעלה שומרון

ברקןמינימרקט ברקן

ברכהברכה משמיים

קריית נטפיםסופר זול קריית נטפים

שילהירקניית הגוש

מורהאלון,4ברכהגבעתמורהאלון1998בניההמקוה

יקיר,71הראשוניםשד'מכולת יקיר
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מעלה לבונהמקווה בניה מעלה לבונה

עמנואל,6מוילנההגאוןרפי ששון שיווק חסד

שילהסופר מנחם

יצהראלקטרודאק

א'חסידיםכפר,2האלוניםצרכנית עזרה הדדית

רכסים41רכסים2000מעיין

חיפה,10ברוךמקורעזרה לכל עם ישראל

מעלה אפריםצרכנית מעלה אפרים

בנימיןגבע,1הכלניתבני יעקב סלי זול אדם

כוכב השחרמרכולית כוכב בע"מ

יעריםקריית,9טלזסטוןברכת יוסף טלז' מרכז

יפית32הבקעהובגדולזול

יעריםקריית,27יצחקברכת יוסף - טלז'

בית אלצרכניית בית אל א'

נריה1998בניההמקווה

נעלה,1טורקיזסופר ביג נעלה

העמקמגדל,1הזית35העמקמגדלסניף2000מעיין

חריש,40ארץדרךצרכניית מזל וברכה סופר סטור

חריש,18מרגליתחריש2000מעיין

קריית ארבעמינימרקט עדי

ירושלים,46המכביםרחמים אליעזר ובניו כלבו מזון בע"מ

קריית ארבעחרסינה

ציוןמבשרת,3החושןשד'25ציוןמבשרתובגדולזול

ארבעקריית,39841חדשמסחרימרכזי.ד.י כהן בע"מ

אדומיםמעלה,1העירית00031אדומיםמעלהובגדולזול

ירושלים,30יוסףחכמיזול ובגדול הולילנד

אדומיםמעלה,15האבןזול ובגדול במעלה אדומים

שמשבית,31חיאישבןזול ובגדול בית שמש חפציבה

ירושלים,16הפסגהזול ובגדול - הפסגה

ירושלים,10היםשירתזול ובגדול רמות

ירושלים,57שאולזוןהרבזול ובגדול - הר נוף
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ירושלים,31אורוגואיזול ובגדול קריית יובל

ירושלים,24החזןדודצרכניית החסד

ירושלים,61הרצוגהרב27ניותובגדולזול

ירושלים,109צונדקזול ובגדול רמות בצונדק

ירושלים,39לואיליפסקי23א'רמותובגדולזול

שמשבית,2המלאכהזול ובגדול מרלו''ג בית שמש

ירושלים,21הנוריתזול ובגדול קרית מנחם

כרמי צורמינימרקט כרמי צור

ירושלים,5יליןאבינועםזול ובגדול גאולה

ירושלים,15האוירחיל89ובגדולזול

ירושלים,2אליהומרידור37ובגדולזול

ירושלים,1יואל5יואלסניףובגדולזול

ירושלים,8קוקהרב7ירושליםקוקהרבסניףובגדולזול

ירושלים,117חברוניפסח26חברוניפסחסניףובגדולזול

ארבעקריית,1אשכולנחלמפגש התאומים

כפר עציוןסופר סטוק

ציונהנס,2משהלררסופר שפע ארגמן

ציונהנס,2משהלררסופר נוח נס ציונה

נתיבות,15יםרפיח272נתיבותטובברכל

עיליתמודיעין,1הריטב"אשפע ברכה ריטבא מודיעין עילית

עיליתמודיעין,19אישחזוןשפע ברכה מודיעין עילית חזון איש

גתקריית,10הבוניםשמואל שפע ברכה

עיליתמודיעין,23עקיבארבירבי עקיבא שמואל שפע ברכה

עיליתמודיעין,29יוחאיברשמעוןרבירשב"י שמואל שפע ברכה

ברקבני,6אז"ר39אזר2000מעיין

ברקבני,5קוקהרב40ברקבניקוקהרב2000מעיין

ברקבני,97ז'בוטינסקיש.מ.ש איט מרקט

ברקבני,23הפלמ"חסופר ללזרי רפאל

ברקבני,10קוקהרבמכולת שמוליק

יהוד,5חתוכהסעדיהסיטונאות מאיר

רחובות,13העליהבני יעקב סלי זול רחובות
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ירושלים,28חברוןדרך1חברוןדרךדילסופר

ירושלים,74לחםביתדרך2לחםביתדילסופר

אשקלון,3הנגר1הנגר-רחמיםסיטונאות

אשקלון,7גוריוןבןשד'7גוריוןבןרחמיםסיטונאות

עיליתביתר,16זכאיבןחסד לאלפים עוזר יבוא ושיווק

עיליתביתר,22סאליהבבאחסד לאלפים עוזר באבא סאלי

עיליתביתר,34שךהרבחסד לאלפים הרב ש''ך מרלוג

עיליתביתר,36שךהרב101שךהרבלאלפיםחסד

גתקריית,16השלוםנתיבות3מהדריןרחמיםסיטונאות

עיליתביתר,13עקיבארביחסד לאלפים רבי עקיבא

שמשבית,39חיאישבן22חיאישבןהשםברכתשפע

עיליתביתר,7בן-ציוןברוקהרב2עיליתביתרברוקהשםברכתשפע

עיליתביתר,38ממזריטשהמגיד18המגידהשםברכתשפע

ירושלים,10וגןבית31וגןביתהשםברכתשפע

ירושלים,801כיסופיםמעלותחסד לאלפים רמות

שמשבית,19הדולבשביל2דולבמרקטבסט

שמשבית,2הבשורנחל1הבשורנחלוזולדיל

ברקבני,37המכביםאדוארד ובניו סיטונאות מזון וחומרי

ירושלים,1רענןזית35רענןזיתהשםברכתשפע

רכסים,34הכלניתהחסדנתיבמקבוצת249כלניותברכל

ירושלים,62רפאיםעמקאש.ינ. עסק מזון

אתאקריית,5הציונותשד'החסדנתיבמקבוצת264אתאקרייתברכל

ירושלים,8קוקהרבמינימרקט הרב קוק

הגלילנוף,1יצחקמעלה34עליתנצרתסניף2000מעיין

-יפואביבתל/א,74אברבנאלסבן אילבן מרקט פלורנטין

כפר חב"דצרכנית ליפסקר

תקווהפתח,21בגיןמנחםהיפר מור בע"מ

מזור,43המייסדיםהיפר מור מחסן

ברקבני,3נזראבניצרכנית אחיעזר-חברה לתועלת הציבור

ברקבני,8המלךשלמההחסדנתיבמקבוצת221המלךשלמהברכל

ברקבני,2הכהןמאיריצחקהחסדנתיבמקבוצת247אלחנןרמתברכל
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אלעד,35יאירבןפנחסרביהחסדנתיבמקבוצת215אלעדיאירבןברכל

תקווהשערי,25יהלוםטופ מרקט בסיטונאות וליחידים בע"מ

תקווהפתח,49ונחמיהעזראעזרה וחסד בע"מ

שמשבית,12הבנאי39מרלוג-שמשביתכלבר

, כפר קאסםנתיב החסד כפר קאסם

נקופהבית,14נקופהביתעזרה וחסד בית נקופה

גןרמת,1לנדרסהרבהחסדנתיבמקבוצת230עמידרהחסדברכל

אשדוד,10ינאיהחסדנתיבמקבוצת212אשדודברכל

אשדוד,6הילל25אשדודהחסדנתיב

אשדוד,8הורקנוסבןאליעזראשדוד8הורקנוסהחסדנתיב

נתניה,5חייםצברישערי חסד בע"מ

נתניה,29שוהם39נתניההחסדנתיב

נתניה,13לילינבלום42לילינבלוםנתניההחסדנתיב

נתניה,20הארי43הארינתניההחסדנתיב

ברקבני,15נויפלדנתיב החסד קרית הרצוג

ברקבני,23גניחובסקינתיב החסד פרדס כץ

אלעד,7הצדיקשמעוןמ219אלעדהגדולהצדיקשמעוןברכל

ברקבני,16השלושה21ברקבניהשםברכתשפע

כפר חב"דבייץ שאול

צפת,55ארלוזורובמשתלם נקודה צפת

ערד,11מכביםאחיעזר ערד בע"מ

ירושלים,10לאופיקרדחומההר94דילסופר

אפרתה,8הדקלסופר דיל סניף אפרתה

, זכריה22זכריהמושבבכפרמרקטבסט

, נחושהבסט מרקט בכפר נחושה

, קריית ארבעסופר אחים יעקובי קריית ארבע

ירושלים,24החזןדודמשתלם נקודה

ירושלים,30נדבהיוסף2-זאבפסגתיעקוביהאחים

ירושלים,22חייםהלרהאחים יעקובי הלר

ירושלים,28משהאיגרותיעקובי איגרות משה

ירושלים,4זאבחקלאיהאחים יעקובי חקלאי זאב
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ירושלים,1יוסףנדבההאחים יעקובי פסגת זאב

ירושלים,5מלובביץהאדמו"רהאחים יעקובי ליבוביץ

ירושלים,9ורבורג60יובלקרייתיעקביאחיםסופר

יםבת,44ניסנבאוםשפע אביב

אשדוד,3המכבייהודהסופר מכבי אבוקדו פלוס

נתניה,1מברטנוראעובדיההרבמרגלית דייטש

אופקים,7-7הרצלהחסדנתיבמקבוצת210אופקיםברכל

נתיבות,8הכהןחלפוןמשההרב6נתיבותלאלפיםחסד

תפרחצרכנית תפרח בע"מ

נתיבות,10בונייךשלוםהחסדנתיבמקבוצת245נתיבותברכל

נתיבות,170ירושליםשד47נתיבותהחסדנתיב

ירושלים,9יחזקאלסופר זול גאולה

ירושלים,1ולנשטייןאליסיאן תקוה

ירושלים,10הכהןעלימכולת דוד ויוסף

ירושלים,10אחינועםאברהם יחזקאל

ירושלים,35צפניהאברהמי שמואל

ירושלים,20בלוקבן אהרון גבריאל

ירושלים,31ישראלשבטימכולת בן שושן

ירושלים,5הכהןאדניהובע"מ)2002(בשרמוצריבנטל

ירושלים,43וגןביתברגר יהודה

ירושלים,6מינץבע"מ2001יחיאלחסדבית

ירושלים,40אישחזוןברכת יעקב - ניאזוב בע"מ

ירושלים,1הישיבהמכלת השלום

ירושלים,31נשריםכנפיצ'יפרכל בע"מ

ירושלים,10העלוימינימרקט העילוי

ירושלים,5הכהןאדוניהוגבאי אליהו

ירושלים,132ראובןמינימרקט אילוז

ירושלים,22יליןדודיצחקי יוסף

ירושלים,2שלוםדוברבע"מ1998בתאבוןמזוןמ.צ.

ירושלים,5אבינדבמגן אפרים

ירושלים,43הפסגהבע"מ2000הפסגהמרכול

15



ירושלים,20יצחקמנחתמינימרקט מנחת יצחק בע"מ

ירושלים,18תורהעזרתנעימי שרה

ירושלים,4חסדתורתמינימרקט קרית צאנז

ירושלים,2יעקבאבירצרכניית אביר יעקב

ירושלים,10מאירותפניםברכת תומר

ירושלים,330-1אידלסוןשרעבי שלמה

ירושלים,508קמיניץהעבריהכפרנמקבוצת242ירושליםיעקבנווהברכל

ירושלים,12שאולגבעתמינימרקט סיני

ירושלים,1שמואלניימןמינימרקט סיני דורון

ירושלים,74שעריםמאהברכת יוסף

ירושלים,8מאירותפניםזאדה גבריאל

ירושלים,45קימתקרןזאדה יחזקאל

ירושלים,113וגןביתחלב ודבש

ירושלים,16שמגרטבע אקספרס

ירושלים,29אגסיעיני אברהם

ירושלים,1יעקבזכרוןבן יהודה

ירושלים,48הבירהארזיסופר ארזי הבירה

ירושלים,111עוזיאלמינימרקט עוזיאל

ירושלים,41הקבלןהקבלן מרקט

ירושלים,129נטרקרלמעלות דפנה מינימרקט

ירושלים,81פוליןרמותמינימרקט רמות פולין

ירושלים,55רש"יסופר זול מקור ברוך

ירושלים,47הבירהארזימכולת ורד יעקב

ירושלים,15משהקרייתמינימרקט קרית משה

ירושליםא',1זלמןשלמהדרוקאור יוסף-מרכז תורה וחסד

ירושלים,128/3דפנהמעלותאחים אברהמי

ירושלים,6זוננפלדמינימרקט ברכת יוסף

ירושלים,113וגןביתמכולת חלב ודבש

ירושלים,2אצ"גהמשוררשפע זול רמות

ירושלים,12צארלסלוץתמיד זול נווה יעקב

ירושלים,10היםשירתצרכניית מרזייב
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ירושלים,8יעקבסולםמינימרקט א.א.י.

ירושלים,87שעריםמאהזול כאן

ירושלים,2בלויהרבזול כאן ירמיהו

ירושלים,16יליןאבינועםשיווק יהלום ספיר אבינועם ילין

ירושלים,14נחמיהסופר דה בסט

ירושלים,9שמואלברוכיםמינימרקט ברוכים

ירושלים,48חיטייבהרבסופר בני תורה

ירושלים,8אורוגואיסל זול יובל

ירושלים,2ישראלבית2014דפנהזולסופרתומר

ירושלים,1הדפוסביתטלמרקט

ירושלים,106חפץארץברכה-שערי5160668

ירושלים,47הבירהארזיורד מנחם מני

ירושלים,51הנביאשמואלסופר שמואל הנביא

ירושלים,82רפאלקצנלבוגןהרבא.א.מ סחר

ירושלים,15פארןסופר פארן

בית חורוןשרון קלה מרקט

ירושלים,24שאולגבעתהפינה

ירושלים,12מציוןתורהמכולת עובדיה

ירושלים,2ישראלביתסופר זול דפנה

ירושלים,40גרשוםרבנושיווק יהלום רבנו גרשום

ירושלים,92שעריםמאהכאן זול מאה שערים

ירושלים,12ריקהקוסטהסל קוסטה ריקה

ירושלים,117אגריפסבס"ד ע.א.ע.א.

ירושלים,39ירמיהואדיר מרקט

ירושלים,2יעקבאבירצרכניית אביר יעקב

ירושלים,8מאירותפניםמיני מרקט זדה

ירושלים,34אישחזון37שלמהרמתעדיף2000מעיין

ירושלים,12מציוןתורהמכולת עובדיה

ירושלים,62רפאיםעמקארזי הבירה עמק רפאים

ירושלים,62רפאיםעמקזקן רועי - עמק רפאים

ירושלים,48הבירהארזיסופר ארזי הבירה

17



ירושלים,1יעקבזכרוןבן יהודה ר.מ.א

ירושלים,1יעקבנוהשד'מינימרקט גבריאל

ירושלים,21אהליאבי.מ.ר. סחר ושיווק

ירושלים,18שבתעונגצרכניה ברסלב

ירושלים,117אגריפססופר זול גאולה מחנה יהודה

ירושלים,10אמוניםשומריכאן זול שומר אמונים

שמשבית,2הרטובמרכז החנויות והישיבות

יעריםקריית,7התאנהרוטמניס כאן זול קריית יערים

נווה אילןכהן אברהם

ירושלים,31נשריםכנפי2020צ'יפרסופר

ירושלים,9החייםכףמינימרקט גבריאל

אשדוד,30הנגבחטיבתאחיעזר אשדוד בע"מ

גתקריית,21ענתותאחיעזר קרית גת

עיליתמודיעין,21חייםחפץאהבת חסד

עיליתמודיעין,14הנשיאיהודהאהבת חסד יהודה הנשיא

תקווהפתח,9גריןיונהבן ציון בר שליט

אלעד,44עוזיאלבןיונתןצרכנית ברכת המזון

ברקבני,63יעקבקהילותלוי אבנר

עיליתמודיעין,5-7עקיבארבי39מודיעיןהשםברכתשפע

תקווהפתח,9יונהגריןשפע זול

ברקבני,163השומרשוק השומר בע"מ

ברקבני,5פוברסקיסופר רמת אהרון

ברקבני,50הנשיאיהודהיקובוב דבורה

ברקבני,8תורהשלמעיינהסופר בני תורה

אלעד,94הנשיאיהודהצרכנית מזל וברכה

רחובות,37עזרא1והמיטיבטובסופר

ברקבני,20נורוקמינימרקט קליין-ליבוביץ

ברקבני,6ז'בוטינסקיסיטונאות בני את יוני

עיליתמודיעין,11/10מפונוביץהרבשד'גרין מרקט

אלעד,19שמעיהנתיב החסד אלעד

אשדוד,1הנסבעלאור לישראל מ.ח
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רחובות,37ההגנהסופר טוב והמיטב

ברקבני,11באריסופר בני תורה

עיליתמודיעין,21החייםאוראהבת חסד

נחליםשפע זול נחלים

ברקבני,48ירושליםמעיינה של תורה

עיליתמודיעין,5התלמודעיןאהבת חסד - עין התלמוד

רחובות,144הרצל3והמיטיבטובסופר

אלעד,1שמאי38אלעדהשםברכתשפע

עיליתמודיעין,23רמב"םברכת הרשב"י

רחובות,2יוסףוינר4והמיטיבטובסופר

ברקבני,101אברבנאלמשביר לעמו

לוד,4צדקצמחסופר רמת אהרון לוד

אשדוד,29הרותםמונטג אברהם

אשדוד,12הרותםמרום מזון אשדוד

ברקבני,89אישחזוןסופר בני תורה חזון איש

ברקבני,14ראובןאהרונוביץשיווק ישיר מזון

רחובות,45טשרניחובסקיזול מרקט חלום מתוק

נתיבות,7יעקבקהילותאור לישראל נתיבות

רחובות,105הרצלזול מרקט

אלעד,42גבירולאבןמוצרי צריכה בזול

עיליתמודיעין,14תשובהשעריאהבת חסד - שערי תשובה

ברקבני,5פוברסקיהרבסופר בני תורה פוברסקי

אשדוד,8הנשיאיהודהרביבנצלוביץ ברוך שמחה

גתקריית,1יוסףביתשיווק יהלום ספיר

רחובות,10גולומבסופר טוב והמיטיב גולומב

עיליתמודיעין,5השל"ההולצנברג ישראל

גןרמת,4נגבהדרךי.ר. נגבה מרקט

עיליתמודיעין,7יוסףמסילתכל בו לשבת

עיליתמודיעין,30עקיבארבילחם וחלב בבוקר

ברקבני,13דודגוריוןבן2יוניאתבניסיטונאות

ברקבני,9ירושליםמשביר לעמו ירושלים
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עיליתמודיעין,3דודחזוןשיווק החסד

לוד,12האיילוןהאחים יעקובי אחיסמך

אלעד,18שמעיהסופר שוק מהדרין

זאבגבעת,23הכינורמזל וברכה גבעת זאב

יעריםקריית,5הדגןסופר טוב והמיטיב קריית יערים

מלאכיקריית,88גוריוןבןשד'נתיב החסד קריית מלאכי

יבנהגן,26הכישורסופר ברקת גן יבנה

יבנהגן,26הכישור10יבנהגןיעקוביאחיםסופר

ברקבני,20חצירהאבונתימקבוצת226ברקבניכץפרדסברכל

רחובות,8ליטנימבצעהחסדנתיבמקבוצת237אושיותברכל

עיליתמודיעין,10חייםחפץמקבוצת225ספרקרייתחייםחפץברכל

עיליתמודיעין,5המשפטנתיבות229עיליתמודיעיןהמשפטנתיבותברכל

רחובות,27זכריהמדרהרבמקבוצת213הגדולרחובותברכל

אלעד,41הצדיקשמעוןנתמקבוצת235אלעדהצדיקשמעוןברכל

ברקבני,10מתתיהוהחסדנתיבמקבוצת238מתתיהוברכל

עיליתמודיעין,21יוסףמסילתנתיבמקבוצת231קטןיוסףמסילתברכל

עיליתמודיעין,64המשפטנתיבות23עיליתמודיעיןהמשפטנתיבותברכל

עיליתמודיעין,34יוסףמסילתעיליתמודיעין233הגדוליוסףמסילתברכל

חשמונאים,17רמההחסדנתיבמקבוצת234חשמונאיםברכל

עיליתמודיעין,23הנשיאיהודההחסדנתיבמקבוצת241ברכפלדברכל

עיליתמודיעין,18נזראבנימקב224עיליתמודיעיןנזראבניברכל

ברקבני,18קוטלנתיב החסד - סופר חסד בני ברק

אלעד,23אבטליוןהחסדנתיבמקבוצת248אלעדאבטליוןברכל

, בני ברקנתיב החסד ירמיהו

אלעד,1הריף2אלעדהחסדנתיב

רחובות,8פרץנתיב החסד

עיליתמודיעין,34הנשיאיהודהרביברכל יהודה הנשיא גדול מודיעין עילית

יםבת,25יצחקניסנבויםהרבנתיב החסד בת ים

ברקבני,151כהנמןהרבנתיב החסד כהנמן

ברקבני,6סוקולובהחסדנתיבמקבוצת260סוקולובברכל

אשדוד,22הורקנוסבןאליעזראשדוד22הורקנוסהחסדנתיב
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ברקבני,12יגאלאלוןהשר28החסדנתיב

ברקבני,15רשב"ם29רשב"םהחסדנתיב

ברקבני,11קוקהרב31קוקהרבהחסדנתיב

ברקבני,24מלצרהרב30מלצרהחסדנתיב

ברקבני,1משהפרדוהרב32פרדוהרבהחסדנתיב

אשדוד,15רשב"י33רשב"יהחסדנתיב

ברקבני,15חבקוק34חבקוקהחסדנתיב

עיליתמודיעין,37יוחאיברשמעוןרבי35ברכפלדהחסדנתיב

ברקבני,1חייםתורת37חייםתורתהחסדנתיב

ברקבני,17קלישר38קלישרהחסדנתיב

עיליתמודיעין,40המשפטנתיבות40ספרקריתהחסדנתיב

אופקים,33ברקתאיש לרעהו יעזור

שבעבאר,1הורקנוסיוחנןפוד מרקט גילת

שבעבאר,1הורקנוסיוחנן996גילתמרקטפוד

ברקבני,13גרונרדבאבייב רוז'ה

ברקבני,6ורבאאבייאמינוב ניסן

ברקבני,2שלמהיוסףבןג. ש. צ. שווק ומסחר

ברקבני,116ז'בוטינסקיסופרמרקט השקדיה

ברקבני,98המכביםמכולת מרינה

ברקבני,18הרצוגבוטרשוילי מרדכי

ברקבני,14טבריהכהן שמואל

ברקבני,18הרצלחלביה

ברקבני,24חברוןחמלינצקי רומן

ברקבני,38דנגוריצחק בנימין

ברקבני,5דסלרכהנא אלי

תקווהגני,7פרוינדמרכזקליין יצחק

ברקבני,72המכביםכוהנוב פנחס

ברקבני,10מראדיזמיןאדמורלוריא אשר

ברקבני,22אילןברמרכול מכלוף

ברקבני,4החיילמדר עמוס

ברקבני,64השומרמינימרקט מתוקים מדבש
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ברקבני,14הרצלרוחמקין אברהם

ברקבני,67אישחזוןשמעון שמואל

ברקבני,39סוקולובשמשון משה

ברקבני,44השומרשולומון אליהו

ברקבני,16יצחקניסיםהרבסירי ציון

ברקבני,64זכאיבןטפלר נפתלי

ברקבני,19פנחסגבעתצרכנית ככר קסירר בע"מ

ברקבני,33אישחזוןמכולת סאטמר

ברקבני,27החייםאורמילר טילא

ברקבני,11ישראלגבורימינימרקט רמת אלחנן

ברקבני,84ז'בוטינסקימינימרקט טל

ברקבני,8מוהליברמינימרקט מוהליבר

ברקבני,6אליעזרדמשקברכה בככר

ברקבני,2ירושליםסופר מוישה

ברקבני,56כהנמןהרבהחסדנתיבמקבוצת258כהנמןברכל

ברקבני,36עקיבארביסופרזול יהודה

ברקבני,4עקיבארביסיטונאות אפרים א.י.א

גבעתיים,41הרצוגהמכולת השכונתית שלי

ברקבני,17סופרחת"םהחסדנתיבמקבוצת267סופרחתםברכל

ברקבני,4שלוםאהבתמדר עמוס סניף אהבת שלום

ברקבני,36יעקבקהילותזול טוב

ברקבני,22רוזנהייםדהאן אפרת

ברקבני,2משהפרדוהרבמינימרקט אור חיים

ברקבני,23אישחזוןמישאל משה

ברקבני,24עקיבארבילוי בורה מאיר

ברקבני,24קוקהרבשולומון שמעון אברהם-הרב קוק

ברקבני,97ז'בוטינסקיי. ליבשיץ

ברקבני,142עקיבארביפצוצית פרסקו

ברקבני,8הקישוןגט אופיס בעיר

ברקבני,33אישחזוןסטמאר מרקט

גבעתיים,41הרצוגנתן תל גנים גבעתיים
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ברקבני,16מהרש"לכל זול

ברקבני,25רימוןמכולת ציון

ירושלים,39אליהוקורןאריק אבו צדקה

העמקמגדל,5השקד68העמקמגדלכלבר

שמשבית,305הברושהאחים יעקובי הברוש

שמשבית,8חיד"אכאן זול בית שמש

נווה מיכאלתמיד זול נווה מיכאל

ירושלים,22דודיליןמכולת לוי יצחק

לציוןראשון,4לויןמיכאליצחק אמיר

יהודהאור,82ההגנהחיו רחמים

יעקבכוכב,1ישראלאהבת36ישראלאהבתציוןתלהשםברכתשפע

עמנואל,1סופרחתםנתיב החסד עמנואל

חדרה,52הגבוריםהחסדנתיבמקבוצת262חדרהברכל

רבבה,1השומרוןהרנתיב החסד רבבה

כפר חסידים א'מקבוצת228חסידיםכפרברכל

חיפה,54טרומפלדורשד'החסדנתיבמקבוצת216שאנןנווהברכל

חיפה,16מיכאלהחסדנתיבמקבוצת250מיכאלברכל

חיפה,9מיכאל24מיכאלהחסדנתיב

רכסים,1הרימוניםהחסדנתיבמקבוצת261רימוניםברכל

צפת,8צה"ל244צפתצהלהחסדנתיב

אור הגנוזהחסדנתיבמקבוצת243הגנוזאורברכל

צפת,1פרומצ'נקוהחסדנתיבמקבוצת266מרכזצפתברכל

רחובות,5וייסבורגסופר מכבי

רחובות,33ההגנהרחובות של חסד

ירושלים,39סורוצקיןנתימקבוצת240ירושליםסרוצקיןברכל

ירושלים,47אריהאליעזרבןהחסדנתיבמקבוצת218גילהברכל

ירושלים,14סורצקין33סורצקיןהשםברכתשפע

עיליתביתר,38החייםכף1החייםכףהשםברכתשפע

שמשבית,11שורקנחלהחסדנתיבמקבוצת246שמשביתברכל

עיליתביתר,11החידא5החידההשםברכתשפע

ירושלים,21הכהןעלי3הכהןעליהשםברכת
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ירושלים,28תורהעזרת34תורהעזרתהשםברכתשפע

ירושלים,14יואל6יואלהשםברכתשפע

שמשבית,1הרצוגהרב37שמשביתהשםברכתשפע

ירושלים,4מרדכיתכלת32מרדכיתכלתהשםברכתשפע

ירושלים,10מאירותפנים44מאירותפניםהחסדנתיב

זאבגבעת,14האיילות17האיילותהשם-ברכתשפע

עיליתביתר,6יחזקאלכנסתשפע ברכת השם כנסת יחזקאל

ירושלים,801כיסופיםמעלותסופר דיל רמות

שמשבית,1טובהרביכורי ניסים בית שמש

שמשבית,16הנביאהמרים46מריםשמשביתהחסדנתיב

שמשבית,3גרוסמןישראלהרבשמשביתגרוסמן2000מעיין

שאןבית,2הנגבהחסדנתיבמקבוצת251שאןביתברכל

ירושלים,218הגננתפיצוצית גילה

ירושלים,116הכפראחודמכלת אל רחמה

ירושלים,2קניגפיירמרקט אורנים

שמשבית,5הרמבםמכולת לוי מאיר

ירושלים,7זכאיבןיוחנןמרכז הפיצוח

ירושלים,55יועזרבןיוסי55בר

ברקבני,163השומרשוק השומר בע"מ

שמשבית,5הרצלמזל טוב

בית שמשממתקי קובי

שמשבית,25החרשאימפריית השמש

ירושלים,3המוזיאוניםשד'שירותי מזנון המדע

ירושלים,34האומן2010ממתקיםמ.ד.ש

שמשבית,12הדקלפיצוצית הגבעה

שמשבית,15הרצוגהרבשפע שבת

ביתר עיליתצפיחית בדבש

ירושלים,1ג'וזאלואדימיני מרקט אלקדמאני

עיליתביתר,4בריםהרבממתקי אלי חיים

ירושלים,22אברהםשטרןשוק השומר ירושלים

שמשבית,17העליהסוכה מתוקה
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שמשבית,3הרטובהמכירה לקהילה שלך

שריגים (לי-און)פלוס מרקט שריגים

ירושלים,1בית"רספורטאגודתקנדי מול

תקווהפתח,1שפרינצקלוי מורן

שמשבית,10זוהרנחלמתוק זה אנחנו

שמשבית,27אמתשפתפעמי קל

שמשבית,1יצחקרביןדרךפיצוצית אור

שמשבית,2הזיתיםעמקאון רחמים

שמשבית,2הזיתיםעמקרימון חזן

שמשבית,1בהרטובעולם הממתקים חבילות השי

שמשבית,11יצחקרביןדרךהבית של פיסטוק

שמשבית,1הירדןנהרחסד מתוק

ירושלים,48כרםעיןסופרית עין כרם

עין נקובאמכולת אלנחול

נקובאעין,11התאניםמכולת רים

ירושלים,10התחמושתגבעתקיוסק הגבעה

ירושלים,3שטרואסי.מ. עולם הממתקים

תקווהפתח,16הסתדרותקואלה לחיות מחמד

ירושלים,240הגננתגיי.אל.אם משקאות

ירושלים,27קורןאליהוגלידה מתוקה

בית שמשממתקי קובי

ירושלים,10רביןדרךאלירן סיבוני יזמות והשקעות

ירושלים,1יבנהמעגליגרסון איתמר

ירושלים,34האומןבוכריות קופ

עיליתביתר,2ישראלישמחרגע מתוק

שמשבית,4אמתשפתפעמי קל

שמשבית,8ניצניםנחלממתקי קובי

אריאל,13הגולןרמתדרךהאחים בן עיון שיווק וסחר

ירושלים,26הטוריםמטעמי שבת

ברקבני,69ירושליםאינהורן שמואל

ברקבני,2נחמיהקיוסק עונג שבת
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לציוןראשון,54אופירהחיו בארי אימפלס

נספח ב' – רשימת המוצרים המשתתפים בפעילות

מוצרברקוד
גרם500*12איטלקיצינורותפסטהאסם12399426
גרם500ספגטיאסם6909314

גרם500מסולסליםפסטהאסם12399425
גרם500בינוניותקרנייםפסטהאסם6909341
גרם500תלתליםפסטהאסם6909343
גרם500גדוליםצדפיםפסטהאסם6909317
גרם500מקרוניאסם12399411
גרם24500קטניםצדפיםפסטהאסם6909318
גרם500מקרונימיניאסם6916121

גרם500הכנהמהירספגטיאסם12400878
גרם500גלגליםפסטהאסם6916122
גרם250ספגטיאסם12401160
גרם400*24פלוסספגטיאסם12336940
גרם400*16פלוסמסולסליםפסטהאסם12336909
גרם400*16פלוסצינורותפסטהאסם12352485
גרם400*24חלבוןיותר50%ספגטיפלוסאסם12363422
גרם400*16חלבוןיותר50%פנהפלוסאסם12362512
גרם400*16סיביםעתירמסולסליםפלוסאסם12372533
גרם3500ספגטיפרפקטו12399422
גרם-חדש500*12ריגאטהפנהפרפקטו12323741
גרם500*10פפרדלהאטריותפרפקטו12320276
גרם-חדש500*220ספגטיניפרפקטו12323724
גרם-חדש500*12טריוספירליפרפקטו12320301
גרם500*12פארפאלהפרפקטו12399420
גרם500אדמהתפוחניוקיפרפקטו12323722
גרם500*12טריקולורניוקימיניפרפקטו12477111
גרם500*20בסיביםעתירספגטיפרפקטו12317693
גרם-חדש500*12ספירליפרפקטו12323742
גרם500פטוצ'יניפסטהפרפקטו12399412
גרם-חדש500*20לינגויניפסטהפרפקטו12323723
חדשגרם500*12צדפיםניוקיפרפקטו12323726
גרם.חדש500*12ריגאטיקיפריפרפקטו12323719
גרם500לזאניהפרפקטו12323720
500X12קסרצ'הפסטהפרפקטו12423245
500X12נוציאולהפסטהפרפקטו12435725
גרם400*10גלוטןללאספירליפרפקטו12361828
גרם400*15גלוטןללאספגטיפרפקטו12361827
גרם500קוסקוסאפוייםפתיתיםאסם6902225
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גרם500אורזאפוייםפתיתיםאסם6902232
גרם500כוכביםאפוייםפתיתיםאסם6916012
גרם500טבעותאפוייםפתיתיםאסם6916011
גרם500צבעים3קוסקוספתיתיםאסם6920773

גרם400*12תרדפתיתיםקונכיותאסם12409778
גרם400*12קלאסיפתיתיםקונכיותאסם12409773
גרם400*12עגבניותפתיתיםקונכיותאסם12463325
גרם500בצלעםקוסקוספתיתיםאסם6920777
ג500אטריותעםאורזאפוייםפתיתיםאסם6927774
גרם400בורגולפלוסאפוייםפתיתיםאסם6929005
400ירקותפלוסאפוייםפתיתיםאסם6928998
גרם400מלאהחיטהפלוסאפוייםפתיתיםאסם6928967
גרם400*12עדשיםפלוספתיתיםאסם6929470
גרם400דקיקותאטריותאסם6910508
גרם400דקותאטריותאסם6905532
גרם400בינוניותאטריותאסם6905635
גרם400רחבותאטריותאסם6913624
גרם200דקותביציםאטריותאסם6902258
גרם250דקיקותאטריותאסם6910509

גרם330*16פלוסדקיקותאטריותאסם12336908
גרם350*10להקפצהאטריותנודלסאסם12373150
גרם300*12שטוחותביציםנודלסאסם6908510
גרם200*12מסולסלותאטריותנודלסאסם6908509

ג400*10מאדרחבותביציםאטריותנודלסאסם12373129
גרם300*16רחבותאורזאטריותנודלסאסם12373139
גרם300*12תרדעםאטריותנודלסאסם12373165
גרם350אמיתיקוסקוסאסם6901426
גרם350דקקוסקוסאסם6912420
גרם350ישראליקוסקוספתיתיאסם6910091
גרם350מלאהחיטהעםקוסקוסאסם6927300

גרם330*12סיביםפלוסקוסקוסאסם12337106
גרם180קלותבקליפלאפלאסם6912644
גרם350*12זהבפירוריתאסם6914257
גרם350*20פירוריתאסם6914258
גרם200*12זהבלחםפירוריפירוריתאסם6901110
גרם200*12שומשוםזהבפירוריתאסם6927610
גרם200*12מתובלפירוריתאסם6901132
גרם200*12מלאהחיטהזהבפירוריתאסם6917509

גרם200*12כוסמיןזהבפירוריתאסם12367844
גרם300*12פנקופירוריתאסם12373166
קג1עוףטעםמרקאסם12325534
גרם400אמיתיעוףמרקאסם6907873
גרם400טבעיםרכיביםעוףטעםזךמרקאסם6917287

גרם400טבעייםרכיביםעוףמרקאסם12325927
גרם400טבעייםרכיביםבצלמרקאבקתאסם6920765
גרם400*6עוףטעםזךעדיףאסם6920207
ג400*6טבעייםרכיביםפטריותאב.מרקאסם6920764
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גרם220*6קטןר.טבעי.מיכלבצלאב.מרקאסם6927764
ג220*6קטןר.טבעי.מיכלפטריותאב.מרקאסם6927763

גרם220*6ר.טבעייםשורשירקותאב.מרקאסם12348366
גרם300*6נתרןדל33%ר.ט.אמיתיעוףאסם12356826
גרם300*6נתרןדל33%ר.ט.עוףטעםאסם12356825
אסם בישולים מיקס קלאסי12437291
אסם בישולים מיקס איטלקי12437290
אסם בישולים מיקס בצלים12437274
גרם30*312פטריותרוטבאבקתאסם6919928
גרם22*312לבשרצלירוטבאבקתאסם6919930
מל600סיניבסגנוןסויהרוטבאסם6930312
מל600מתוקצ'ילירוטבאסם6916457
מל290טריאקירוטבאסם6926389
מל290סיניבסגנוןסויהרוטבאסם6930306
מל290פיצהרוטבאסם6926390
מל290מתוקצ'ילירוטבאסם6926401

מל290ברביקיורוטבאסם12435095
רטבים5להכנתלבישולבסיסרוטב6929706

מ"ל290נתרןסימוןללאסוכרמופחתסיניסויה12400642
מ"ל290סימוןללאוסוכרנתרןמופחתטריאקירוטב12373408
מ"ל290סימוןללאונתרןסוכרמופחתצ'ילירוטב12400877
מ"ל290נתרןמופחתקלאסיסויהרוטב12435319
מל290*9סויהרוטבאסם6927953

מל290*9למוקפץאסיאתירוטבאסם12373460
מל290*9למוקפץחריףאסיאתירוטבאסם12373462
מל290*9תאילפאדרוטבאסם12410881
מל290*9סצואןבנוסחרוטבאסם12410901
אסם בישולים רוטב חרדל ודבש12448671
אסם בישולים רוטב לדג12448664
אסם בישולים רוטב סילאן ובצל12448663
ג400*6לבולונזפרפקטועגבניותרוטב12319737
ג400*6ולפסטהלבישולפרפקטועגבניותרוטב12319906
ג400*6לשקשוקהפלפליםחתיכותעםפרפקטועגבניותרוטב12319904
ג400*6פרפקטוובזיליקוםעגבניותרוטב12319903
גרם400*6לפיצהעגבניותרוטבפרפקטו12370567
גרם750לחיץבקבוקקטשופאסם6929362
גרם750חריףקטשופאסם6929696

גר710*9סוכרמופחתקטשופאסם12340715
גרם690*9סוכרמופחת56%קטשופאסם12483705
ליטר1משומרלימוןמיץעסיס6913127
חדשליטר5%1טבעיחומץעסיס6920074

גרם600האייםאלףלסלטרוטבאסם12410880
גרם290האייםאלףלסלטרוטבאסם12410436
גרם290שוםלסלטרוטבאסם12410498
גרם295קיסרלסלטרוטבאסם12410890
גרם295וינגרטלסלטרוטבאסם12410409
גרם295ודבשחרדללסלטרוטבאסם12411218
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גרם295לייט האייםאלףרוטבאסם12410870
גרם310לייטשוםרוטבאסם12410900
גרם310לייטויניגרטרוטבאסם12410202
גרם400טבעייםרכיביםמרקשקדיאסם6909334
גרם100טבעייםרכיביםמרקשקדיאסם6912903
גרם400*10מיכלטבעייםרכיביםמרקשקדיאסם6909330

גרם350*12מלאחיטהקמח30%מרקשקדיאסם12381588
גרם400וסלטלמרקקרוטוניםמיניאסם6907951
גרם400מתובליםקרוטוניםאסם6912647
גרם250וסלטלמרקקרוטוניםמיניאסם6922112
גרם250מתובליםקרוטוניםאסם6913471
ג180*12ביתיבתיבולאפוייםקרוטוניםאסם6930297

גרם60*12עגבניותנמסמרקזוגאסם12414487
גרם52*10בדצעוףטעםנמסמרקזוגאסם12414540
גרם30*14בדצאפונהנמסמרקזוגאסם12414531
גרם48*14בדצפטריותנמסמרקזוגאסם12414378
גרם30*10בדצירקותנמסמרקזוגאסם12414516
2020ג50*12בדצעגב.פיקנטינמסמרקזוגאסם12451356
מרק בישול ערבי בטעם עוף עם אטריות12433273
מרק בישול ערבי ירקות12433280
גרם136*7ועדשיםאורזמג'דרהאסם12414247
גרם-חדש143*6מוקרםפטריותברוטבפסטהאסם12414363
גרם128*6ספרדיאורזאסם12414541
גרם130*7ירקותעםאפוייםפתיתיםאסם12414379
גרם130*6נודלסעםסיניאורזאסם12414404
גרם139*7ירקותעםקוסקוסאסם12414381
גרם260פירהאסם6916025
גרם670אטר.+ירק.ט.עוףנודלסחמהמנה6907025
גרם670אטר.+ירק.ט.בקרנודלסחמהמנה6907026
גרם676ט.סצ'ואןנודלס+ירקותחמהמנה6914234
גרם.70*66פיקנטיאטר+ירקנודלסחמהמנה6907027
גרם676תאילנדינודל.+ירקותחמהמנה6914233

ג70*616בקרטעםאטר.נדלספאוצ'חמהמנה12477131
ג70*616עוףטעםאטר.נדלספאוצ'חמהמנה12477118
ג70*616ספייסי פאוצ'.נדלסחמהמנה12477129
גרם65בולונזספגטיחמהמנה6910410
גרם61פיצהברוטבפסטהחמהמנה6910415
גרם56תפוא.ובצלפירהחמהמנה6910421
גרם55וירקותפירהחמהמנה6910418
ג62*12בדץר.טבע.עגבניותעםפסטהחמהמנה6930437

גרם84*12בדצוירקותקוסקוסחמהמנה12336613
גרם55*12בדץמוקרמתפסטהחמהמנה6930435

גרם87*12ועדשיםקוסקוסחמהמנה12321640
גרם87*12פיקנטיעגבניותקוסקוסחמהמנה12341725
קג1מאליותופחעוגהקמחאסם6901677
גרם350מאליותופחעוגהקמחאסם6901679
קג1*10ופוקצ'הלפיצהשמריםקמחאסם6928625
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גרם350*12גלוטןללאשמריםקמחאסם12318982
קג1*10שמריםקמחאסם6927363

קג1*10מלאהחיטה30%עםתופחקמחאסם12341593
גרם80ונילאינסטנטפודינגאסם6922515

קג1ונילאינסטנטפודינגאסם12432074
גרם80צרפתיונילבטעםפודינגאסם6925971

גרם95שוקולדאינסטנטפודינגאסם12430973
גרם320ונילפודינגאינסטנטאסם6920622
ג110שקלד.פדנג.אינס.ונל.פצפוציאסם6917185
גרם84חלבריבתאינסטנטפודינגאסם6922517

גרם95מרירשוקולדבטעםפודינגאסם12431605
גרם90טבעייםצבעיםשדהתותג'ליאסם6922528
גרם85טבעייםצבעיםפטלג'ליאסם6922521

קג1טבעייםצבעיםתותג'ליאסם12432249
גרם85טבעייםצבעיםאננסג'ליאסם6922523
גרם85טבעייםצבעיםמשמשג'ליאסם6922518

גרם400*12דגיגיםמרקשקדיאסם12391028
גרם350*12מלאחיטהקמח30%מרקשקדיאסם12381588
גרם710*9טוסטקטשופאסם12451212
גרם56*10בדצירקותנמסמרקזוגאסם12414516
גרם52*14בדצאפונהנמסמרקזוגאסם12414531
2020ג50*12בדצעגב.פיקנטינמסמרקזוגאסם12451356
גרם75*66חריףקוריאנינודלסחמהמנה12450542
גרם75*66חריףתאילנדינודלסחמהמנה12450514
גרם75*66חריףויאטנמינודלסחמהמנה12450534
גרם600ג'ירףקוסקוספתיתים12403371
גרם600ג'ירףאורזפתיתים12405202
ג600*20%16מ.מיוחדתריגאטהפנהפרפקטו12349958
ג600*20%16מיוחדתמהדורהפארפלהפרפקטו12349955
אסם פסטה לבבות מהדורה12423287
אסם פתיתים לבבות12392990
גרם400*12עגבניותפתיתיםקונכיותאסם12463325

food"חנויותרשימת-ג'נספח appeal"
כתובתשם סניף

ברקבני12אהרונוביץבני ברק

ברקבני-49עקיבארביבני ברק

ירושלים24ירמיהו:כתובתירושלים

אתאקרית,30חיפהדרךקרית אתא

4התקווההממשלה,קרייתקניוןבאר שבע
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נספח ד' - טופס אישור קבלת פרס

שם פרטי: _____________________.1

שם משפחה: _____________________.2

ת.ז.: _____________________.3

גיל: _____________________.4

כתובת: _____________________.5

טלפון: _____________________.6

מספרי החשבונית:.7

____________________________________

Food"בחנויותלרכישהש"ח500בסךשוברהפרס: appeal"

".אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון פעילות " לכל סיר יש זוכה.1
וכןזכאימשתתףהגדרתעלעונהאניכיומאשרהתקנוןשלתנאיולמלואמסכיםאני.2

על הגדרת זוכה, בהתאם לתנאי התקנון.
ו/אוטענותכללייהיוולאליאיןכיומאשר/תמצהיר/המטההחתום/חתומהאני.3

קומפעילתו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכתכלפיתביעותו/אודרישות
המבצע ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

אני מאשר כי קיבלתי את הפרס..4
שתסוקריכולזכייתיכילי,ידועכיבזאתאנימצהיר/הבמבצע,זכייתיבדברבאישורי.5

לשימושהמלאההסכמתיאתנותן/תהנניהשונים.התקשורתבאמצעיותפורסם
החופשימרצונימועברמעביר/ה,שאניהמידעכימצהיר/האניוכןלעילכאמורבפרטיי

וכי אינני מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.
ו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתשלו/אוהמבצעעורכתשלעובד/תאינניכימצהיר/האני.6

עובדיהםשלראשונהמדרגהמשפחהקרוב/תואיניהמבצע,קומפעילתשל
ומנהליהם.

____________________חתימה:2021,____________תאריך:
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