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הגדרות.1

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

שירותטל'ברק.בני,8מצדהרח'בע"מ,ברהלקבוצת":המבצעלעורכתהעוזרת"
.0722796666-לקוחות

יהיההמבצעמוקד.osem@bhi.co.ilשכתובתה:דוא"לתיבת":המבצעמוקד"
פתוח בתקופת המבצע בלבד.

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

עםחטיפים"זמןבשםלהלן)(כהגדרתםהמוצריםמכירותלקידוםמבצע":המבצע"
הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.אסם"

והעשוי(משוער)מ"מ4עוביס"מ47בקוטר)1(אחדקירשעון":המתנה/ות"
.תריגחבורתתמונותעםיחדהזוכיםשישלחוהתמונותישולבובו,PVCמחומר
להחליףהזכותאתלעצמהשומרתאסםכן,כמולזה.זהזהיםיהיולאהשעוניםכימובהר

עלעת,בכלעליה),שיהיההמיתוגצבעה/את(לרבותהמתנהסוגאתו/אוהמתנהאת
שיופיעוהתמונותבבחירתהבלעדיהדעתשיקוללאסםהבלעדי.דעתהשיקולפי

במתנה.

אסםנציגיידיעלייערכוזהתקנוןפיעלהזוכיםקביעתלצורך":הבחינהמועדי"
-(ראשוןשבועכלבגיןבחינהמועדי(ארבעה)4המבצעלעורכתהעוזרתונציגי

(מאתיים250ייבחרובחינהמועדבכלשבוע.כלשלאחרראשוןביוםשבת),
שינוייםלערוךהזכותאתלעצמהשומרתהמבצעעורכתלזכייה.מועמדיםוחמישים)
במועדשבובמקרהכן,כמומועד.בכלשתיבחרהזוכיםבכמותאוהבחינהבמועדי
רשאיתתהאהמבצעעורכתזכאים,משתתפים250מ-פחותהשתתפוכלשהובחינה
אתלהםולחלקאחריםבחינהממועדי)250ל-(מעברנוספיםלזכייהמועמדיםלבחור

המתנות שלא חולקו במועד הבחינה כאמור.

המפורטיםאסם,חטיפימוצרימגוון":המוצרים"/"במבצעהמשתתפיםמוצרים"
.לתקנון זהנספח א'תחת
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ומשתתףחלקלוקחאשר18גילמעלבגיר":המבצעמשתתפי"/"משתתף"
במבצע, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

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

אסם.29.5.2021ביוםויסתיים,2.5.2021ביוםיחלהמבצע":המבצעתקופת"
אולהאריךלרבותסיומו,מועדאתו/אוהמבצעתחילתמועדאתלשנותרשאית
דעתהשיקולפיועלמראש,הודעהללאהמבצע,תקופתאתלקטועאולקצר

הבלעדי.

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'
- טופס אישור מועמד לזכייה.נספח ג'

השתתפות במבצע ומהלך המבצע.3

המכירהמנקודותבאחתהמבצעתקופתבמהלךירכושאשרמשתתףכל3.1
במסגרתבמבצע,המשתתפיםהמוצריםממגווןבמבצע,המשתתפות

וארבע(עשריםש"ח24.90עלהעולהאוהשווהבסכוםבודדת,רכישה
ויקבל),המינימלית""הרכישה(להלן:אגורות)ותשעיםחדשיםשקלים

המינימליתהרכישהעלהמעידהתקף,חשבוניתמספרעםתקפהחשבונית
עלשנרכשובמבצעהמשתתפיםהמוצריםפירוטעםהמבצעתקופתבמהלך

ו-הקניה""חשבוניתאו"החשבונית"(להלן:כאמורהרכישהבמסגרתידו
במהלךהמבצעלמוקדלשלוחמוזמןהעניין),לפי,החשבונית""מספר

תקופת המבצע:

אהובהכיאסםשלחטיףאיזה(א)המספרים:משפט/ים3.1.1
אותולאכולאוהביםהכי(המשפחה)אתםאיפה(ב)ו-במשפחה;

");המללומדוע (להלן: "

");התמונות"(להלן:משפחתיותתמונות(ארבע)3.1.24
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מיוםמינימליתרכישהשביצעומשתתפיםלמעטהקניה,חשבונית3.1.3
ללאגםתותרהשתתפותםאשר8.5.2021ליוםועד2.5.2021

קניהחשבוניתכייובהרספקהסרלמעןהקנייה.חשבוניתשליחת
תלותללאבלבד,אחתפעםלשימושניתניםהחשבוניתומספר

בזכייה או באי זכייה;

")הטופס"(להלן:מזההתעודהוצילוםטלפוןמספרמלא,שם3.1.4
למוקד המבצע.

בכלהמשתתףידיעליימסרוו/אושישלחוהפרטיםויתרהתמונותהמלל,
כתובת,טלפון,מספרשמו,לרבותבמבצע,ההשתתפותבמסגרתשלב

מדיניותלעניין.האישיים""הפרטיםלהלןיקראווכו',מזההתעודה
להלן.5סעיףראוהאישייםהפרטיםעלהחלההפרטיות

לעיל3.1בסעיףכמפורטהאישייםהפרטיםאתשלחואשרהמשתתפיםבין3.2
(להלן:התקנוןהוראותכלאחרמילאווכןהמבצעתקופתבמהלך

").התחרות"ולהלן:(לעילתחרותתתקיים"),הזכאיםהמשתתפים"
פיעלהמבצע,לעורכתוהעוזרתהמבצעעורכתיבחרוהתחרותבמסגרת

המשתתפיםמביןלזכייהמועמדים(אלף)1000הבלעדי,דעתןשיקול
(להלן:ביותרהמקוריו/אוהיצירתיהמללאתשלחולדעתןאשרהזכאים,

הבחינהבמועדיתיקבעלזכייההמועמדיםזהות").לזכייההמועמדים"
מועמדים)250(חמישיםייבחרובחינהמועדבכלכאשרלעיל,כאמור

לזכייה, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

לעורכתהעוזרתהרלוונטיהבחינהממועדימיםעשר)(ארבעה14תוך3.3
כזוכיםעליהםהכרזהלצורךלזכייה,המועמדיםעםקשרתיצורהמבצע

").הזוכיםותיאום משלוח המתנה אליהם (להלן: "

בסעיףכמפורטלזכייההמועמדיםאללפנותתפעלהמבצעלעורכתהעוזרת3.4
לאחרמענהיהיהשלאככלפנייה.ניסיונות)3(שלושהבלפחותלעיל3.3

למתנההמשתתףשלזכאותוהמבצע,לעורכתהעוזרתשלניסיונותיה
אתלהעניקחייבת,לאאךרשאית,תהאהמבצעלעורכתוהעוזרתתתבטל
תחתלעילשנקבעוהפרמטריםפיעלייקבעאשרחלופי,למשתתףהמתנה
זה.3סעיף

קנייהחשבוניתהציגלזכייהשמועמדבמקרהלעיל,מהאמורלגרועמבלי
שאינואוטושטשעליהשהמודפסאובשלמות,מופיעיםאינםבהשהפרטים

דעתשיקולהמבצעלעורכתלעוזרתו/אוהמבצעלעורכתצרכו,דיברור
לכלו/אוולמשתתפיםלגופומקרהלכלבהתאםהזכייה,אתלפסולבלעדי

מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

כי:ומאשר,לזכייההמועמדמצהירהאישייםהפרטיםמסירתבעצם3.5

להשתתףומבקשמקבלןהואוכיזהתקנוןהוראותאתבעיוןקרא3.5.1
מסכיםהתקנון,אתקראלאאםוגםלהן,בהתאםבמבצע

לכלויחייבועליויחולזהתקנוןכילהשתתףהרוצהו/אוהמשתתף
דבר ועניין.

הדוא"ללתיבתשלחאותןובתמונותבמללהזכויותמלואבעלהוא3.5.2

3



בזאתמצהירלעיל,האמורמכלליותלגרועמבליהמבצע.מוקדשל
הןבהן)המופיעהתחפושת(ולרבותוהתמונותהמללכיהמשתתף,

וכילשליחתם,אישורשנתןמטעמואדםשלו/אושלומקורירעיון
כלהאישיים,הפרטיםבשליחתאוברבים),בהצגתם(אובהםאין

איזושלו/אולפרטיותזכותמסחר,סימןיוצרים,זכויותשלהפרה
במללואיןבחו"לאובארץכלשהו,שלישילצדהעומדתאחרתזכות
תכניםאורמיזותגסות,פוגעניות,גזעניות,אמירותבתמונותו/או

ציבוראואדםברגשותלפגועשעלולהאמירהכלו/אומיניים
כלשהו.

אחריותועלנעשיתמשתתףידיעלוהתמונותהמללשליחת3.5.3
העוזרתו/אוהמבצעעורכתאתלשפותמתחייבוהואהבלעדית,
נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,המבצע,לעורכת
שכ"טזהובכלל-להןשייגרמוהוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,
שתועלהדרישהו/אותביעהטענה,כלבגין-משפטוהוצאותעו"ד
המללעםבקשרכלשהושלישיצדעל-ידיהתמונותו/אוהמללנגד

ו/או התמונות ו/או השימוש שיעשה בהם.

ביןהמשתתף,מקנההמבצעלמוקדוהתמונותהמללשליחתבעצם3.5.4
סיבהמכלבמבצעהשתתפותובוטלהאםואףלאו,אםוביןזכהאם

הרוחני)הקנייןזכויות(לרבותבמללהזכויותמלואאתשהיא,
אםלעשות,המבצעלעורכתהואמאשרזהובכללהמבצע,לעורכת
שיווקו,הפצתו,העתקתו,לרבותבמלל,שימושכלבכך,תבחר

בהדרךבכלוזאתכיוצ"ב,וכלעריכתועיבודו,לציבור,מסירתו
ללא-והכלהבלעדידעתהשיקוללפיהמבצע,עורכתתבחר
תעמודלאלמשתתףכיספק,הסרלמעןמובהר,למשתתף.תמורה

כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור במלל ו/או בפרטיו האישיים.

יחתוםאסם,ידיעלשיתבקשככלכיומתחייב,מצהירהמשתתף
לאסם.במללהזכויותולהקנייתמידעלמסירתהסכמהכתבעל

בכלטענהכלתעמודלאלמשתתףכיספק,הסרלמעןמובהר,
הקשור בשימוש כאמור במלל ו/או בפרטיו האישיים.

כלבלבד.אחתפעםבמבצעלהשתתףיוכלמשתתףכלהמבצעבתקופת3.5
בגיןאחתלמתנהזכאייהאלעיל,לאמורבהתאםלמתנההזכאימשתתף
המבצעבמסגרתשנרכשומוצריםבלבד.אחת)(וחשבוניתאחתרכישה
כייובהר,כספי.החזרבגינםיינתןולאהחזרהו/אולהחלפהניתניםאינם

בגיןתקיניםקופהושרשורחשבוניתבהצגתמותניתהמתנהקבלת
הרכישה.

לשלולו/אוהשתתפותלהפסיקו/אולמנועהזכותאתלעצמהשומרתאסם3.6
כלשהימשתתפיםקבוצתו/אוכלשהומשתתףשללמתנההזכאותאת

החלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקולפיעלבמבצע
אתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרועומבליכן,כמו

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

אחריות.4

אינןמטעמן,מיו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת4.1
טעותאומערכותנפילתשגיאות,תקלות,ללאיתקייםהמבצעכימתחייבות,
מכלליותלגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתף

במתנהיזכהלאו/אובמבצעישתתףלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,
אירעהאשרהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכתשלטעותעקב
ו/אותביעותו/אוטענותכלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/אולבבתום

.דרישות כנגד עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע

אחראיותאינןמטעמן,מיו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת4.2
הטלפוןהאינטרנט,מערכותהמבצע,מוקדשלהתקינהלפעילות

שוםלהןתהיהולאואיןכלשהן,ממוחשבותמערכותו/אווהתקשורת
ו/אוהודעותו/אושיחותשלמשובשתקליטהו/אוקליטהאיבגיןאחריות
תקלהכלבגיןו/אואחרשיבושכלו/אוהודעותבקליטתשיבושו/אונתונים
והםבשליטתםאינואשראחרציודלכל וכןאלה,במערכותהקשורהאחרת

לחלקיגרמואשרבשירותהפרעותו/אולהפסקותבאחריותיישאולא
מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

המבצעשלהתקינהלהתנהלותתפריעאשרכלשהיתקלהשלבמקרה4.3
אולבטלברצונההאםלהחליטהמבצעלעורכתמלאדעתשיקוליינתן

.לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע

בכליישאולאמטעמןמיו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת4.4
חייביםיהיוולאהמתנות,עםבקשרהמבצעמשתתפיכלפיאחריות

סיבה שהיא.למשתתף כל פיצוי היה והמתנה אינו לשביעות רצונו מכל

חוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל4.5
תופנההמתנות,אוהמבצעעםבקשרנפשעוגמתו/אורצוןשביעות
ו/אולפניהצדתהיהלאהמבצעועורכתהמבצעלעורכתלעוזרתבמישרין
סופיויתורועניין,דברלכלמהווה,במבצעההשתתפותבנוסף,בה.לטיפול
חברתו/אוהמבצעעורכתנגדתביעהו/אודרישהטענה,כלעלחוזרובלתי

בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר למבצע ולמתנות.

מדיניות הפרטיות.5

שכללכךמסכיםהואבמבצע,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף5.1
(להלן:האישייםהפרטיםכללרבותהמבצע,במהלךנמסרואשרהפרטים

לצורךהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכתאתישמשו")המידע"
כפגיעהייחשבשכזהששימושמבליהמתנות,והענקתהמבצעניהול

בפרטיות.

רצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתף5.2
החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

לאסוףאולקבלעשויותהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת5.3
מובהרשלהן.המידעבמאגריולאחסנוהמשתתפיםאודותמידע
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למסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשרים
כאמורפרטיםחשיפת/מסירתכימובהר,(אךהמידעאתלחשוףאו

עליו,ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכןבמבצע);השתתפותלשםמתחייבת
עורכתזה,תקנוןפיעלוהעברתואגירתובמידע,שיעשהלשימושבנוסףכי

אותולאגורכאמור,במידעשימושלעשותרשאיתותהאעשויההמבצע
וכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח(כהגדרתמידעבמאגרי
אחיות)וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידיםלהעבירו

(אותההמבצעעורכתשלהפרטיותבמדיניותכמפורטעסקיים,ולשותפים
עורכת(ג)כיוכןהדין;להוראותבכפוףוהכולאסם)באתרלמצואניתן

המבצע תהא רשאית להעביר את המידע אל מחוץ לגבולות המדינה.

ונהליםמערכותמיישמותהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת5.4
הסיכוניםאתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחת
באופןלשלולכדיבהםאיןידן,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירה
אינןהמבצעמפעילתו/אוהמבצעעורכתלכן,כאמור.חדירהמוחלט

גישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבמבצעהשתתפותכימתחייבות,
בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

באמצעימסוקריםלהיותעשוייםזהתקנוןנשואיהמתנותומתןהמבצע5.5
מביעבמבצעבהשתתפותומכירות.קידוםלצורךלרבותשונים,תקשורת
זהותולפרסוםמותניתוהבלתיחוזרתהבלתיהסכמתואתהמשתתף
תקשורתבאמצעילידיוהמתנהמסירתולסיקורהמלל)פרסום(לרבות

תקנון זה).שונים, ללא כל תמורה (זולת המתנה שתוענק לו לפי הוראות

מיסים.6

בתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהיההמתנהשקבלתיתכן
ההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאהמתנהמקבללמסירתה.הרלוונטיבמועד

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

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,
זהולענייןהתקנון,שינויבדברהמבצעמשתתפיאתתעדכןאסםדין.

עדכוןייחשבשיפורסם,וככלאםאסם,באתרהמעודכןהתקנוןפרסום
כאמור.

מקורםאשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתף8.2
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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

משקתאור פריטברקוד
ל

729000006
6332

50אפרופו

729000006
6349

100אפרופו

7290106571
563

200אפרופו

729010068
1138

*50אפרופו
3

729010657
2959

*25אפרופו קלאסי
5

729010450
0572

50אפרופו איטליאנו

729011296
5660

25פיטנס חטיף מולטיגריין מלח פלפל

729011296
5684

25פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול

729011296
5707

25פיטנס חטיף מולטיגריין צ'ילי מעודן

729000046
8747

55ביסלי גריל

729000046
7511

55ביסלי ברביקיו

729000046
8877

55ביסלי בצל

729000046
7887

55ביסלי פיצה

729000130
2194

55ביסלי פלאפל

729010935
1339

55אח של ביסלי סלסה פיקנטית

729010787
4502

*55ביסלי גריל
4

729010787
5271

*55ביסלי ברביקיו
4

7290112967
244

201ביסלי גריל
0

729010068
6164

*35ביסלי ברביקיו
6

729010068
6171

*35ביסלי גריל
6

7290112967
220

201ביסלי ברביקיו
0

7290115201
741

70ביסלי בצל

7290115201
680

70ביסלי ברביקיו
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729000006
6141

70ביסלי גריל

729000006
6172

70ביסלי פיצה

729000006
6134

70ביסלי פלאפל

7290115201
727

200ביסלי בצל

7290115201
703

200ביסלי ברביקיו

729000006
6196

200ביסלי גריל

729000006
6226

200ביסלי פיצה

729000006
6189

200ביסלי פלאפל

729010935
1315

70אח של ביסלי סלסה פיקנטית

7290111564
819

70אח של ביסלי מעושן

7290111564
932

70אח של ביסלי ספייסי צ'ילי

7290111568
206

150ביסלי פארטי מיקס

729010787
6889

45במבה במילוי קרם נוגט

729010787
7619

*30במבה במילוי קרם נוגט
5

729010787
9798

151במבה יומולדת
0

729000006
8787

25במבה יום הולדת

729010068
4764

25במבה יום הולדת

729010569
3341

251במבה
0

729000665
2027

152במבה יום הולדת
0

729000130
2279

60במבה קלאסי

729010787
5158

*60במבה קלאסי
4

729000006
6318

80במבה קלאסי

729010450
8943

200במבה קלאסי

729000226
0059

60במבה יום הולדת

729000006
8770

80במבה יום הולדת
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729010068
7109

60במבה במילוי קרם נוגט

7290111565
656

150במבה נוגט

729000007
2067

60במבה במילוי קרם חלבה

7290111564
956

200במבה ביסלי מיקס

729010657
8692

80במבה ביסלי מיקס

729010787
4526

60במבה בומבה

729011296
5882

60במבה במילוי קרם עוגיות

729011520
4544

150במבה במילוי קרם עוגיות

7290111566
066

80במבה ביסלי בצל מיקס

729000006
6295

30במבה מתוקה

729010068
5242

30במבה מתוקה

7290112967
206

151במבה מתוקה
0

729011296
6445

100במבה מתוקה

729000006
6264

40דובונים

729010450
4228

*20דובונים
5

729010657
8241

100דובונים

729000006
2242

40דובונים שמנת בצל

729010657
2614

40דובונים פיצה

729000665
3857

40דובונים ארנבונים

729010657
2652

40דובונים גן חיות

729000006
6431

80פופקו חמאה ודבש

729010787
5004

201פופקו חמאה ודבש
2

7290112967
978

60פופקו מלח ים

7290112967
992

*20פופקו מלח ים
8

7290115201
376

60פופקו מיקס מתוק מלוח
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729000007
1008

60אסם בייגלה שטוחים עם מלח

729010657
4977

300אסם בייגלה שטוחים עם מלח

729010657
4953

300אסם בייגלה שטוחים שומשום

729011520
0881

בייגלה שטוחים שומשום במליחות
מעודנת

300

729000007
6126

80אסם בייגלה שמיניות קטנות

729011296
5905

400אסם בייגלה שמיניות במליחות מעודנת

7290112967
138

250אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן

729000007
6133

400אסם בייגלה שמיניות קטנות

7290111568
961

400אסם בייגלה טבעות מלח

729000008
1663

300אסם בייגלה טבעות שומשום

729000007
0919

400אסם בייגלה רשתות מלח

729000006
0088

400אסם בייגלה מקלות מלוחים

7290112961
266

300אסם בייגלה כפיות פיזור איטלקי

729011296
6025

60אסם בייגלה כפיות כפרי

7290112961
327

300אסם בייגלה כפיות פיזור כפרי

729011296
3321

300גרטיפי בייגלה שטוח הכל ללא גלוטן

729011296
5929

250אסם בייגלה דובלה

7290112961
280

300בייגלה כפיות בצל
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נספח ב' - רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע

כתובתחנות/סניף
אדומיםמעלה,19מגדיםפריאדומיםמעלה2000-מעיין3704326

אדומיםמעלה,1הרכסאדומיםמעלהקניוןסניף2000-מעיין5306973
ירושלים,2אדםיקותיאל11מערבזאבפסגתובגדול-זול2808942

, גבע בנימיןבנימיןשער2000-מעיין5909841
ירושלים,6יעקבאליאברוממהובגדול-זול2807958

ירושלים,113יפו16יהודהמחנהובגדול-זול5222800
ירושלים,3יוסףאוהלייוסףאהליובגדול-זול3553399

ירושלים,5אילןבראילןברובגדול-זול4321928
ירושלים,17סוףים2000-מעיין2809936

ירושלים,101סוףים-סנהדריה2809938
ירושלים,7פארןאשכולרמות-ברכהשפע-שמואל5191324

שמשבית,1הנביאישעיהושמשביתברכה-שפע6132078
אשקלון,38הלוייהודהעתיקותאשקלוןובגדול-זול3853379
אשקלון,21גוריוןבןשד'21סיטיאשקלוןובגדול-זול3953519
ירושלים,39הפיסגה6וגןביתהפסגהובגדול-זול5355921

ירושלים,30יוסףחכמי91סניף-מחסןהולילנדובגדול-זול6172396
אדומיםמעלה,1יהלוםאדומיםמעלהמרקט-פוד6230593

אשדוד,12גולןהרי19אשדודובגדול-זול3883902
עזר,20השחף20עזרובגדול-זול3883903

ירושלים,212יפוקיסריפו2000-מעיין3915929
ירושלים,35הנביאשמואלהנביאשמואל2000-מעיין4102063

ירושלים,21שעריםמאהשעריםמאהובגדול-זול3170364
ירושלים,40אגריפס13כללמרכז2000-מעיין4459866

שבעבאר,76טבנקין994מרקט-פוד5881873
אגש"ח-שומרייהבו-כל2807664

570046862
, שומרייה

ירושלים,16חב"דאמיר-מרכולית2811989
ירושלים,1היהודיםהיהודיהרובעמרכולים-דלישס3882559

ירושלים,2ישראלתפארתמרקט-רובע3893696
שמשבית,10החייםאורגוט-סופר4149345

ירושלים,8ישראלתפארתהרובע-פיצוצית4481205
שמשבית,6הנשיאיהודהרבישורץ-ביליג-יוטא4830018

שמשבית,33אמתשפתבונבון--מתוקי5098616
שמשבית,68חיאישבןקלצקי-בשפע5134133

שמשבית,11חייאישבןחייאישבןלמשפחה-זול6196546
שמשבית,41אלעזררבילמשפחה-זול6196556

ברקבני,94עקיבארבי38ברקבניורשא2000-מעיין2808252
מלאכיקריית,2ויצמןמלאכיקרייתזולסלייעקב-בני2813733
אדומיםמעלה,41נבומצפהבע"מומסחרשיווקראובנימ.-ה.2806914

ירושלים,1ג'ורג'לוידמושבהמרכולים-דלישס2807650
ירושלים,48ישראלשבטי48ישראלשבטימרכולים-דלישס2807658

ירושלים,35ג'ורג'המלךהעירמרכזמרכולים-דלישס3004383
, מצפה יריחויריחומצפהסטוןטלז-נ.ב.3611066

12



, כפר אדומיםאדומיםכפרנוח-סופר4153926
אדומיםמעלה,36הצור26אדומיםמעלה2000-מעיין4237513

ירושלים,5הנציב-צפתי4473429
ירושלים,1ליכטנשטייןחומההרמרכולים-דלישס4572158

ירושלים,38ניקנור1מרלוג-דלישס4958389
ירושלים,28בצלאלבצלאלמרכולים-דלישס5372331

, לביאכלבו-לביא-קיבוץ2809592
ע.מ.הושעיהמצפה-צרכנית2814413

058432980
, הושעיה

, מצפה נטופהנטופהמצפה-צרכניית2817507
צפת,364עשראחדדנישל-המכולת2808608

שמונהקריית,21טשרניחובסקישמונהקרייתמרקט-פוד2809013
צפת,9הרצללקנות-כיף2810349

צפת,107ארלוזורובהעתיקה-מרכולית2812798
צפת,27ירושליםהברכה-מקור2814088

צפת,139שפרינצקבע"מלרדואחים-סופר2818455
העמקמגדל,11יזרעאלרמתהעמקמגדלמרקט-פוד2819987
צפת,212שזרזלמןמהדריןרקרופא-יהודית3348466

צפת,918אלעזרדודדנישמעונירב-שפע4363496
צפת,204השבעהדורון-מזוז5410038

צפת,234שזרזלמןבנימין-שיטרית5627052
אפרתה,3הקטורתשלנוהסופרידידי-עמדי2807642
ירושלים,4אליצורארנונהמרכולים-דלישס2807649
ירושלים,1יצחקברויארוגןביתמרכולים-דלישס2807652

ירושלים,106הצדיקשמעון514914902ומסחרשיווק-א.ד.מ.2807657
ירושלים,24ישראלשבטי24ישראלשבטימרכולים-דלישס2807661

ירושלים,47טשרניחובסקיטשרניחובסקימרכולים-דלישס2807666
ירושלים,17ישראלזאבבןנוח-סופר2814743

ירושלים,58שח"ל2000מעייןהגבעה-סופר3831481
, שעלביםשעלביםבמרכול-זול4374556

ירושלים,22סאליהבאבאחומההרסניףנוח-סופר4577736
ירושלים,11משהקריתש.א.ר.ש-סופר4635041

ירושלים,3מנחםגלרנטרחומההרזול-שפע4789187
, כפר עציוןעציוןכפררוזמרין-סופר4955507

ירושלים,39ניקנור2מרלוג-דלישס4958388
זאבגבעת,32יעריםקריתמרקטגרין-אף.אם.5032402

ירושלים,36ניקנורניקנורמרכולים-דלישס5141223
ירושלים,13הארזיםהארזיםמרכולים-דלישס5141224

ירושלים,3החייםגשרבשכונה-החנווני5313086
ירושלים,15לאופיקרדודבשחלב-מינימרקט5523260
, נווה דניאלתורג'מןמ.ש.מ.-אחים5910466

זאבגבעת,32יעריםקריתזאבגבעתיעריםקריתהחסד-נתיב6154282
ציוןמבשרת,13מירון7ציוןמבשרתנוח-סופר6241320

, צפתכנרתנוף-סופר2810639
צפת,13ירושליםבע"מסחראסולין-מרדכי2818532
צפתב,4ב'עליהמרדכי)(אסוליןטוב-שפע2818533
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צפת,4צהלחיים-מאור3082533
צפת,220בוסטריצקיהרבחבד-סופר3082534

צפת,11איביקורצפתהעירלב-סופר4159240
הגליליתחצור,6פלדמןהרבאחיעזרוברכה-מזון5523950

שמשבית,8הנשיאשמשביתאלפייםמעיין-ג.מ.2809090
ירושלים,54דרוקזלמןשלמהרכס2000-מעיין2809935

ירושלים,46גרשוןמאירזאבפסגת2000-מעיין2809937
עיליתביתר,11המודעיאלעזר1זול-שפע2810541

ירושלים,21פרנקפורטרפרנקפורטיעקב-בני2813732
עיליתביתר,1עקיבארביחייםשפע-מינימרקט2817306

שמשבית,1ריבלריבלברכהשפע-שמואל3252935
שמשבית,5גילהנחלגילהברכהשפע-שמואל3371854
ירושלים,1הכהןעלי6אפיריוןאלפיים-מעיין3418381
ירושלים,160דייןמשהשד'זאבפסגת2000-מעיין3527586

שמשבית,4אמתשפתאמתשפתברכהשפע-שמואל3708572
שמשבית,12אישחזוןאישחזוןברכהשפע-שמואל3708573

ירושלים,17ישראלביתישראלבית2000-מעיין4102081
ירושלים,1רועימנחםברש11חומההר2000-מעיין4151596

שמשבית,13מבעלזאהאדמו"רמרקט-מילר4154983
שמשבית,3הנשיאיהודהשד'16שמשביתרמת2000-מעיין4480884

מדעקרייתהחוצביםהר2000-מעיין4543935
19

ירושלים,3מדעקרית

ירושלים,1המרפא17החוצביםהר2000-מעיין4684952
ירושלים,12הקיימתהקרן23רחביהסניף2000-מעיין4712630

ירושלים,16הלל20הללסניף2000-מעיין4722807
שמשבית,23הנביאיחזקאלמשה-אפללו4892462

ירושלים,2יהושעברוכי18גילהסניף2000-מעיין4963706
עיליתביתר,44מוצפיטל-ברכת5483932
עיליתביתר,9מנדבורנההרבירפאל-חסדי5503012

שמשבית,15הנשיאיהודהרבי36הנשיאיהודה2000-מעיין5806488
עיליתביתר,8אוירבךהרבלעדניסים-ברכת6017924

עיליתביתר,8אוירבךהרבעיליתביתרספיריהלום-שיווק6076564
, שדה אליהוכלבו-אליהושדה-קיבוץ2809600

, שלוחותכלבו-שלוחות-קיבוץ2809602
, טירת צביכלב-צביטירת-קיבוץ2809607

, קשתקשת-צרכניית2809613
, יונתןצרכניה-יונתן-מושב2809615

, נוביאירחורין-בן2813693
, מעלה גמלאאבנר-סלמן2816935

יבנאל,37ההסתדרותהמושבהלב-סופר2817992
יבנאל,5תעשייהאיזוריבניאל-סופר3561804

, חספין-גוטסופר3660262
טבריה,7מיכאל27טבריהאלפייםמעיין-ג.מ.4335002
, רמת מגשימיםצרכנייה-מגשימיםרמת-מושב4776518

, יבנאלהדרךאם-על5130411
, קרני שומרוןבע"מהשומרון-בשר2808361
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אריאל,3המלאכהרוסו-באזר2811269
מורהאלון,51מורהאלוןגיבורשלי-אח2811543

, אלקנהבע"ממזון-ק,א,ל,י2812741
נופים,5האיריסנופיםזול-סופר2813302
, עליעלימסחרי-מרכז2817547
, עפרהעופרה-מינימרקט2817548

, שילהשילה-צרכנית2817549
השרוןהוד,5הידידותמגדיאלהכיכר-סופר2817624

, עמנואלבע"מיעקבאתיוסף-צרכנית2819159
שומרוןקרני,1הקוממיותשומרוןקרניהארץ-תנובת3171501
אריאל,13הגולןרמתדרךוסחרשיווקעיוןבן-האחים3197751

, קדומיםקמעונאותמתחמי-סופר3953540
, כפר תפוח-מדקונף3997265

, קדומיםקדומים-מינימרקט4261603
שומרוןקרני,1הגפןשומרוןגינות-סופר4350638
, מעלה שומרוןשומרוןמעלה-גלסנר4350665

, ברקןברקן-מינימרקט4787222
, ברכהמשמיים-ברכה4899586

, קריית נטפיםנטפיםקרייתזול-סופר5157859
, שילההגוש-ירקניית5224753

מורהאלון,4ברכהגבעתמורהאלון1998בניה-המקוה5513986
יקיר,71הראשוניםשד'יקיר-מכולת5564959

, מעלה לבונהלבונהמעלהבניה-מקווה5637101
עמנואל,6מוילנההגאוןחסדשיווקששון-רפי5720029

, שילהמנחם-סופר5859675
, יצהר-אלקטרודאק5982685

א'חסידיםכפר,2האלוניםהדדיתעזרה-צרכנית2807996
, רכסים41רכסים2000-מעיין3232525

חיפה,10ברוךמקורישראלעםלכל-עזרה5363009
, מעלה אפרים512584772אפריםמעלה-צרכנית2807665

בנימיןגבע,1הכלניתאדםזולסלייעקב-בני2812391
, כוכב השחרבע"מכוכב-מרכולית2813871
יעריםקריית,9טלזסטוןמרכזטלז'יוסף-ברכת2814741
, יפית32הבקעהובגדול-זול4480899

יעריםקריית,27יצחקטלז'-יוסף-ברכת4696716
, בית אלא'אלבית-צרכניית5499218
, נריה1998בניה-המקווה5568205

נעלה,1טורקיזנעלהביג-סופר5637102
העמקמגדל,1הזית35העמקמגדלסניף2000-מעיין5341021

חריש,40ארץדרךסטורסופרוברכהמזל-צרכניית5394637
חריש,18מרגליתחריש2000-מעיין5439123

, קריית ארבעעדי-מינימרקט2807215
ירושלים,46המכביםבע"ממזוןכלבוובניואליעזר-רחמים2816351

, קריית ארבע-חרסינה2816416
ציוןמבשרת,3החושןשד'25ציוןמבשרתובגדול-זול2818523
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קריית,39841חדשמסחרימרכזבע"מכהן-י.ד.י2819412
ארבע

אדומיםמעלה,1העירית00031אדומיםמעלהובגדול-זול3170363
ירושלים,30יוסףחכמיהולילנדובגדול-זול3330586

אדומיםמעלה,15האבןאדומיםבמעלהובגדול-זול3466128
שמשבית,31חיאישבןחפציבהשמשביתובגדול-זול3487553

ירושלים,16הפסגההפסגה-ובגדול-זול3631689
ירושלים,10היםשירתרמותובגדול-זול3631717
ירושלים,57שאולזוןהרבנוףהר-ובגדול-זול3701932
ירושלים,31אורוגואייובלקריתובגדול-זול3753219

ירושלים,24החזןדודהחסד-צרכניית3774434
ירושלים,61הרצוגהרב27ניותובגדול-זול3875596

ירושלים,109צונדקבצונדקרמותובגדול-זול3943888
ירושלים,39לואיליפסקי23א'רמותובגדול-זול3952908

שמשבית,2המלאכהשמשביתמרלו''גובגדול-זול4035349
ירושלים,21הנוריתמנחםקריתובגדול-זול4067464

, כרמי צורצורכרמי-מינימרקט4111353
ירושלים,5יליןאבינועםגאולהובגדול-זול4312163

ירושלים,15האוירחיל89ובגדול-זול4933427
ירושלים,2אליהומרידור37ובגדול-זול5047925

ירושלים,1יואל5יואלסניףובגדול-זול5355919
ירושלים,8קוקהרב7ירושליםקוקהרבסניףובגדול-זול5707961

ירושלים,117חברוניפסח26חברוניפסחסניףובגדול-זול5859677
ארבעקריית,1אשכולנחלהתאומים-מפגש6189848

, כפר עציוןסטוק-סופר6212083
ציונהנס,2משהלררארגמןשפע-סופר5804665
ציונהנס,2משהלררציונהנסנוח-סופר6133637

נתיבות,15יםרפיח272נתיבותטוב-ברכל6220623
עיליתמודיעין,1הריטב"אעיליתמודיעיןריטבאברכה-שפע3331674
עיליתמודיעין,19אישחזוןאישחזוןעיליתמודיעיןברכה-שפע3331700

גתקריית,10הבוניםברכהשפע-שמואל5019958
עיליתמודיעין,23עקיבארביברכהשפעשמואלעקיבא-רבי5366209

מודיעין,29יוחאיברשמעוןרביברכהשפעשמואל-רשב"י5843452
עילית

ברקבני,6אז"ר39אזר2000-מעיין2808250
ברקבני,5קוקהרב40ברקבניקוקהרב2000-מעיין2808262

ברקבני,97ז'בוטינסקימרקטאיט-ש.מ.ש6146775
ברקבני,23הפלמ"חרפאלללזרי-סופר6219024

ברקבני,10קוקהרבשמוליק-מכולת6219029
יהוד,5חתוכהסעדיהמאיר-סיטונאות2807160

רחובות,13העליהרחובותזולסלייעקב-בני4057613
ירושלים,28חברוןדרך1חברוןדרךדיל-סופר2818474
ירושלים,74לחםביתדרך2לחםביתדיל-סופר2818475

אשקלון,3הנגר1הנגר-רחמים-סיטונאות2816358
אשקלון,7גוריוןבןשד'7גוריוןבןרחמים-סיטונאות5811926
עיליתביתר,16זכאיבןושיווקיבואעוזרלאלפים-חסד3450369
עיליתביתר,22סאליהבבאסאליבאבאעוזרלאלפים-חסד4854677
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עיליתביתר,34שךהרבמרלוגש''ךהרבלאלפים-חסד5539176
עיליתביתר,36שךהרב101שךהרבלאלפים-חסד6170422
גתקריית,16השלוםנתיבות3מהדריןרחמים-סיטונאות4626266

עיליתביתר,13עקיבארביעקיבארבילאלפים-חסד4105002
שמשבית,39חיאישבן22חיאישבןהשםברכת-שפע5513052

עיליתביתר,7בן-ציוןברוקהרב2עיליתביתרברוקהשםברכת-שפע3953504
עיליתביתר,38ממזריטשהמגיד18המגידהשםברכת-שפע5482330
ירושלים,10וגןבית31וגןביתהשםברכת-שפע2819098

ירושלים,801כיסופיםמעלותרמותלאלפים-חסד5150422
שמשבית,19הדולבשביל2דולבמרקט-בסט3205758
שמשבית,2הבשורנחל1הבשורנחלוזול-דיל3256374

ברקבני,37המכביםוחומרימזוןסיטונאותובניו-אדוארד2810829
ירושלים,1רענןזית35רענןזיתהשםברכת-שפע2816436
נתיבמקבוצת249כלניות-ברכל3630563

החסד
רכסים,34הכלנית

ירושלים,62רפאיםעמקמזוןעסק-אש.ינ.4048356
נתיבמקבוצת264אתאקריית-ברכל4481983

החסד
אתאקריית,5הציונותשד'

ירושלים,8קוקהרבקוקהרב-מינימרקט5119029
הגלילנוף,1יצחקמעלה34עליתנצרתסניף2000-מעיין5341022

-יפואביבתל/א,74אברבנאלפלורנטיןמרקטאילבן-סבן5815435
, כפר חב"דליפסקר-צרכנית2813477
תקווהפתח,21בגיןמנחםבע"ממור-היפר2812360
מזור,43המייסדיםמחסןמור-היפר4932217

לתועלתאחיעזר-חברה-צרכנית2807332
הציבור

ברקבני,3נזראבני

מקבוצת221המלךשלמה-ברכל2808256
נתיב החסד

ברקבני,8המלךשלמה

נתיבמקבוצת247אלחנןרמת-ברכל3183816
החסד

ברקבני,2הכהןמאיריצחק

מקבוצת215אלעדיאירבן-ברכל2808269
נתיב ה

אלעד,35יאירבןפנחסרבי

תקווהשערי,25יהלוםבע"מוליחידיםבסיטונאותמרקט-טופ2811356
תקווהפתח,49ונחמיהעזראבע"מוחסד-עזרה2811150

שמשבית,12הבנאי39מרלוג-שמשביתכל-בר3809586
, כפר קאסםקאסםכפרהחסד-נתיב3978266
נקופהבית,14נקופהביתנקופהביתוחסד-עזרה5339501

מקבוצת230עמידרהחסד-ברכל2808274
נתיב החס

גןרמת,1לנדרסהרב

נתיבמקבוצת212אשדוד-ברכל2808263
החסד

אשדוד,10ינאי

אשדוד,6הילל25אשדודהחסד-נתיב3205667
אשדוד,8הורקנוסבןאליעזראשדוד8הורקנוסהחסד-נתיב3899419

נתניה,5חייםצבריבע"מחסד-שערי2817314
נתניה,29שוהם39נתניההחסד-נתיב5196537

נתניה,13לילינבלום42לילינבלוםנתניההחסד-נתיב5405997
נתניה,20הארי43הארינתניההחסד-נתיב5405998

ברקבני,15נויפלדהרצוגקריתהחסד-נתיב2814887
ברקבני,23גניחובסקיכץפרדסהחסד-נתיב3574497
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219אלעדהגדולהצדיקשמעון-ברכל2808273
מ

אלעד,7הצדיקשמעון

ברקבני,16השלושה21ברקבניהשםברכת-שפע5103746
, כפר חב"דשאול-בייץ2808772

צפת,55ארלוזורובצפתנקודה-משתלם5631091
ערד,11מכביםבע"מערד-אחיעזר2807330

ירושלים,10לאופיקרדחומההר94דיל-סופר2813734
אפרתה,8הדקלאפרתהסניףדיל-סופר2815973

, זכריה22זכריהמושבבכפרמרקט-בסט4354182
, נחושהנחושהבכפרמרקט-בסט4553824

, קריית ארבעארבעקרייתיעקוביאחים-סופר5666622
ירושלים,24החזןדודנקודה-משתלם5991610

ירושלים,30נדבהיוסף2-זאבפסגתיעקובי-האחים2813737
ירושלים,22חייםהלרהלריעקובי-האחים3267631
ירושלים,28משהאיגרותמשהאיגרות-יעקובי3547247

ירושלים,4זאבחקלאיזאבחקלאייעקובי-האחים3709570
ירושלים,1יוסףנדבהזאבפסגתיעקובי-האחים4043248

ירושלים,5מלובביץהאדמו"רליבוביץיעקובי-האחים4069353
ירושלים,9ורבורג60יובלקרייתיעקביאחים-סופר5866581

יםבת,44ניסנבאוםאביב-שפע2808329
אשדוד,3המכבייהודהפלוסאבוקדומכבי-סופר4152164

נתניה,1מברטנוראעובדיההרבדייטש-מרגלית3764082
נתיבמקבוצת210אופקים-ברכל2808265

החסד
אופקים,77הרצל

נתיבות,8הכהןחלפוןמשההרב6נתיבותלאלפים-חסד2808267
, תפרחבע"מתפרח-צרכנית2819158

נתיבמקבוצת245נתיבות-ברכל3020347
החסד

נתיבות,10בונייךשלום

נתיבות,170ירושליםשד47נתיבותהחסד-נתיב6155222
ירושלים,9יחזקאלגאולהזול-סופר2806840
ירושלים,1ולנשטייןתקוה-אליסיאן2807434
ירושלים,10הכהןעליויוסףדוד-מכולת2807481
ירושלים,10אחינועםיחזקאל-אברהם2808026
ירושלים,35צפניהשמואל-אברהמי2808034
ירושלים,20בלוקגבריאלאהרון-בן2808440
ירושלים,31ישראלשבטישושןבן-מכולת2808597

ירושלים,5הכהןאדניהובע"מ)2002(בשרמוצרי-בנטל2808670
ירושלים,43וגןביתיהודה-ברגר2808682

ירושלים,6מינץבע"מ2001יחיאלחסד-בית2808729
ירושלים,40אישחזוןבע"מניאזוב-יעקב-ברכת2808813

ירושלים,1הישיבההשלום-מכלת2809354
ירושלים,31נשריםכנפיבע"מ-צ'יפרכל2809933

ירושלים,10העלויהעילוי-מינימרקט2810996
ירושלים,5הכהןאדוניהואליהו-גבאי2811371

ירושלים,132ראובןאילוז-מינימרקט2812523
ירושלים,22יליןדודיוסף-יצחקי2812652

ירושלים,2שלוםדוברבע"מ1998בתאבוןמזון-מ.צ.2813581
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ירושלים,5אבינדבאפרים-מגן2813659
ירושלים,43הפסגהבע"מ2000הפסגה-מרכול2813867
ירושלים,20יצחקמנחתבע"מיצחקמנחת-מינימרקט2814290

ירושלים,18תורהעזרתשרה-נעימי2814818
ירושלים,4חסדתורתצאנזקרית-מינימרקט2815434

ירושלים,2יעקבאביריעקבאביר-צרכניית2816540
ירושלים,10מאירותפניםתומר-ברכת2816878
ירושלים,3301אידלסוןשלמה-שרעבי2817246

מקבוצת242ירושליםיעקבנווה-ברכל2817641
נ

ירושלים,508קמיניץהעבריהכפר

ירושלים,12שאולגבעתסיני-מינימרקט2818032
ירושלים,1שמואלניימןדורוןסיני-מינימרקט2818036

ירושלים,74שעריםמאהיוסף-ברכת2818761
ירושלים,8מאירותפניםגבריאל-זאדה2819857
ירושלים,45קימתקרןיחזקאל-זאדה2819864

ירושלים,113וגןביתודבש-חלב3004668
ירושלים,16שמגראקספרס-טבע3101980

ירושלים,29אגסיאברהם-עיני3195086
ירושלים,1יעקבזכרוןיהודה-בן3219374

ירושלים,48הבירהארזיהבירהארזי-סופר3301433
ירושלים,111עוזיאלעוזיאל-מינימרקט3477435

ירושלים,41הקבלןמרקט-הקבלן3495169
ירושלים,129נטרקרלמינימרקטדפנה-מעלות3545603

ירושלים,81פוליןרמותפוליןרמות-מינימרקט3589014
ירושלים,55רש"יברוךמקורזול-סופר3611940

ירושלים,47הבירהארזייעקבורד-מכולת3630248
ירושלים,15משהקרייתמשהקרית-מינימרקט3634952

ירושליםא',1זלמןשלמהדרוקוחסדתורהיוסף-מרכז-אור3681085
ירושלים,128/3דפנהמעלותאברהמי-אחים3681166

ירושלים,6זוננפלדיוסףברכת-מינימרקט3771771
ירושלים,113וגןביתודבשחלב-מכולת3791163

ירושלים,2אצ"גהמשורררמותזול-שפע3848764
ירושלים,12צארלסלוץיעקבנווהזול-תמיד3978577

ירושלים,10היםשירתמרזייב-צרכניית4150368
ירושלים,8יעקבסולםא.א.י.-מינימרקט4194280

ירושלים,87שעריםמאהכאן-זול4305196
ירושלים,2בלויהרבירמיהוכאן-זול4306427

ירושלים,16יליןאבינועםיליןאבינועםספיריהלום-שיווק4329774
ירושלים,14נחמיהבסטדה-סופר4359228

ירושלים,9שמואלברוכיםברוכים-מינימרקט4484628
ירושלים,48חיטייבהרבתורהבני-סופר4549688

ירושלים,8אורוגואייובלזול-סל4622086
ירושלים,2ישראלבית2014דפנהזולסופר-(תומר)4706974

ירושלים,1הדפוסבית-טלמרקט4753037
ירושלים,106חפץארץברכה-שערי5160668
ירושלים,47הבירהארזימנימנחם-ורד5183756
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ירושלים,51הנביאשמואלהנביאשמואל-סופר5219815
ירושלים,82רפאלקצנלבוגןהרבסחר-א.א.מ5225206
ירושלים,15פארןפארן-סופר5257512

, בית חורוןמרקטקלה-שרון5416223
ירושלים,24שאולגבעת-הפינה5425186

ירושלים,12מציוןתורהעובדיה-מכולת5483931
ירושלים,2ישראלביתדפנהזול-סופר5538880

ירושלים,40גרשוםרבנוגרשוםרבנויהלום-שיווק5633901
ירושלים,92שעריםמאהשעריםמאהזול-כאן5638241

ירושלים,12ריקהקוסטהריקהקוסטה-סל5645207
ירושלים,117אגריפסע.א.ע.א.-בס"ד5739951

ירושלים,39ירמיהומרקט-אדיר5823496
ירושלים,2יעקבאביריעקבאביר-צרכניית5846332

ירושלים,8מאירותפניםזדהמרקט-מיני5857811
ירושלים,34אישחזון37שלמהרמתעדיף2000-מעיין5876061

ירושלים,12מציוןתורהעובדיה-מכולת5885368
ירושלים,62רפאיםעמקרפאיםעמקהבירה-ארזי5885383
ירושלים,62רפאיםעמקרפאיםעמק-רועי-זקן5895511

ירושלים,48הבירהארזיהבירהארזי-סופר5897179
ירושלים,1יעקבזכרוןר.מ.איהודה-בן5900055
ירושלים,1יעקבנוהשד'גבריאל-מינימרקט5974089
ירושלים,21אהליאבושיווקסחר-י.מ.ר.5974112

ירושלים,18שבתעונגברסלב-צרכניה5994621
ירושלים,117אגריפסיהודהמחנהגאולהזול-סופר5994774

ירושלים,10אמוניםשומריאמוניםשומרזול-כאן6007267
שמשבית,2הרטובוהישיבותהחנויות-מרכז6046039

יעריםקריית,7התאנהיעריםקרייתזולכאן-רוטמניס6177704
, נווה אילןאברהם-כהן6190974

ירושלים,31נשריםכנפי2020צ'יפר-סופר6215111
ירושלים,9החייםכףגבריאל-מינימרקט6256644

אשדוד,30הנגבחטיבתבע"מאשדוד-אחיעזר2807184
גתקריית,21ענתותגתקרית-אחיעזר2807185

עיליתמודיעין,21חייםחפץחסד-אהבת2807326
עיליתמודיעין,14הנשיאיהודההנשיאיהודהחסד-אהבת2807327

תקווהפתח,9גריןיונהשליטברציון-בן2808615
אלעד,44עוזיאלבןיונתןהמזוןברכת-צרכנית2812469

ברקבני,63יעקבקהילותאבנר-לוי2813336
עיליתמודיעין,57עקיבארבי39מודיעיןהשםברכת-שפע2816437

תקווהפתח,9יונהגריןזול-שפע2817341
ברקבני,163השומרבע"מהשומר-שוק2817900
ברקבני,5פוברסקיאהרוןרמת-סופר2818790

ברקבני,50הנשיאיהודהדבורה-יקובוב2819501
ברקבני,8תורהשלמעיינהתורהבני-סופר3004614

אלעד,94הנשיאיהודהוברכהמזל-צרכנית3080093
רחובות,37עזרא1והמיטיבטוב-סופר3104277

ברקבני,20נורוקקליין-ליבוביץ-מינימרקט3131738
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ברקבני,6ז'בוטינסקייוניאתבני-סיטונאות3163658
מודיעין,11/10מפונוביץהרבשד'מרקט-גרין3172524

עילית
אלעד,19שמעיהאלעדהחסד-נתיב3299071
אשדוד,1הנסבעלמ.חלישראל-אור3384241
רחובות,37ההגנהוהמיטבטוב-סופר3475580

ברקבני,11באריתורהבני-סופר3517657
עיליתמודיעין,21החייםאורחסד-אהבת3565789

, נחליםנחליםזול-שפע3622531
ברקבני,48ירושליםתורהשל-מעיינה3940986

עיליתמודיעין,5התלמודעיןהתלמודעין-חסד-אהבת3942989
רחובות,144הרצל3והמיטיבטוב-סופר3989248

אלעד,1שמאי38אלעדהשםברכת-שפע4054668
עיליתמודיעין,23רמב"םהרשב"י-ברכת4055438

רחובות,2יוסףוינר4והמיטיבטוב-סופר4201800
ברקבני,101אברבנאללעמו-משביר4329944

לוד,4צדקצמחלודאהרוןרמת-סופר4432932
אשדוד,29הרותםאברהם-מונטג4466481

אשדוד,12הרותםאשדודמזון-מרום4579374
ברקבני,89אישחזוןאישחזוןתורהבני-סופר4618510

ברקבני,14ראובןאהרונוביץמזוןישיר-שיווק4901779
רחובות,45טשרניחובסקימתוקחלוםמרקט-זול4982880
נתיבות,7יעקבקהילותנתיבותלישראל-אור4991488

רחובות,105הרצלמרקט-זול5265809
אלעד,42גבירולאבןבזולצריכה-מוצרי5265810

עיליתמודיעין,14תשובהשעריתשובהשערי-חסד-אהבת5337413
ברקבני,5פוברסקיהרבפוברסקיתורהבני-סופר5342963
אשדוד,8הנשיאיהודהרבישמחהברוך-בנצלוביץ'5387827

גתקריית,1יוסףביתספיריהלום-שיווק5395392
רחובות,10גולומבגולומבוהמיטיבטוב-סופר5477843

עיליתמודיעין,5השל"הישראל-הולצנברג5633511
גןרמת,4נגבהדרךמרקטנגבה-י.ר.5682855

עיליתמודיעין,7יוסףמסילתלשבתבו-כל5741133
עיליתמודיעין,30עקיבארביבבוקרוחלב-לחם5813379

ברקבני,13דודגוריוןבן2יוניאתבני-סיטונאות5998942
ברקבני,9ירושליםירושליםלעמו-משביר6017967

עיליתמודיעין,3דודחזוןהחסד-שיווק6162429
לוד,12האיילוןאחיסמךיעקובי-האחים6188323

אלעד,18שמעיהמהדריןשוק-סופר6190955
זאבגבעת,23הכינורזאבגבעתוברכה-מזל6194413

יעריםקריית,5הדגןיעריםקרייתוהמיטיבטוב-סופר6213339
מלאכיקריית,88גוריוןבןשד'מלאכיקרייתהחסד-נתיב3395746

יבנהגן,26הכישוריבנהגןברקת-סופר3946009
יבנהגן,26הכישור10יבנהגןיעקוביאחים-סופר5622590

מקבוצת226ברקבניכץפרדס-ברכל2808251
נתי

ברקבני,20חצירהאבו
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נתיבמקבוצת237אושיות-ברכל2808255
החסד

רחובות,8ליטנימבצע

225ספרקרייתחייםחפץ-ברכל2808260
מקבוצת

עיליתמודיעין,10חייםחפץ

עיליתמודיעיןהמשפטנתיבות-ברכל2808261
229

עיליתמודיעין,5המשפטנתיבות

רחובות,27זכריהמדרהרבמקבוצת213הגדולרחובות-ברכל2808264
235אלעדהצדיקשמעון-ברכל2808271

מקבוצת נת
אלעד,41הצדיקשמעון

נתיבמקבוצת238מתתיהו-ברכל2808272
החסד

ברקבני,10מתתיהו

מקבוצת231קטןיוסףמסילת-ברכל2808275
נתיב

עיליתמודיעין,21יוסףמסילת

עיליתמודיעיןהמשפטנתיבות-ברכל2808276
23

עיליתמודיעין,64המשפטנתיבות

מודיעין233הגדוליוסףמסילת-ברכל2808277
ע

עיליתמודיעין,34יוסףמסילת

נתיבמקבוצת234חשמונאים-ברכל2808278
החסד

חשמונאים,17רמה

נתיבמקבוצת241ברכפלד-ברכל2808282
החסד

עיליתמודיעין,23הנשיאיהודה

224עיליתמודיעיןנזראבני-ברכל2808283
מקב

עיליתמודיעין,18נזראבני

ברקבני,18קוטלברקבניחסדסופר-החסד-נתיב2814885
מקבוצת248אלעדאבטליון-ברכל3242721

נתיב ה
אלעד,23אבטליון

, בני ברקירמיהוהחסד-נתיב3350354
אלעד,1הריף2אלעדהחסד-נתיב3390697

רחובות,8פרץהחסד-נתיב3691453
עיליתמודיעין,34הנשיאיהודהרביעילימודיעיןגדולהנשיאיהודה-ברכל3745033

יםבת,25יצחקניסנבויםהרביםבתהחסד-נתיב3832394
ברקבני,151כהנמןהרבכהנמןהחסד-נתיב3889591

נתיבמקבוצת260סוקולוב-ברכל4117072
החסד

ברקבני,6סוקולוב

אשדוד,22הורקנוסבןאליעזראשדוד22הורקנוסהחסד-נתיב4130229
ברקבני,12יגאלאלוןהשר28החסד-נתיב4199549

ברקבני,15רשב"ם29רשב"םהחסד-נתיב4306423
ברקבני,11קוקהרב31קוקהרבהחסד-נתיב4337597

ברקבני,24מלצרהרב30מלצרהחסד-נתיב4337599
ברקבני,1משהפרדוהרב32פרדוהרבהחסד-נתיב4354900

אשדוד,15רשב"י33רשב"יהחסד-נתיב4426619
ברקבני,15חבקוק34חבקוקהחסד-נתיב4777742
מודיעין,37יוחאיברשמעוןרבי35ברכפלדהחסד-נתיב4827646

עילית
ברקבני,1חייםתורת37חייםתורתהחסד-נתיב4829734

ברקבני,17קלישר38קלישרהחסד-נתיב4971267
עיליתמודיעין,40המשפטנתיבות40ספרקריתהחסד-נתיב5306432

אופקים,33ברקתיעזורלרעהו-איש3777455
שבעבאר,1הורקנוסיוחנןגילתמרקט-פוד6139530

שבעבאר,1הורקנוסיוחנן996גילתמרקט-פוד6216345
ברקבני,13גרונרדברוז'ה-אבייב2807018
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ברקבני,6ורבאאבייניסן-אמינוב2807558
ברקבני,2שלמהיוסףבןומסחרשווקצ.ש.-ג.2807791
ברקבני,116ז'בוטינסקיהשקדיה-סופרמרקט2807792

ברקבני,98המכביםמרינה-מכולת2808793
ברקבני,18הרצוגמרדכי-בוטרשוילי2809315

ברקבני,14טבריהשמואל-כהן2810178
ברקבני,18הרצל-חלביה2811582

ברקבני,24חברוןרומן-חמלינצקי2812029
ברקבני,38דנגורבנימין-יצחק2812631

ברקבני,5דסלראלי-כהנא2812753
תקווהגני,7פרוינדמרכזיצחק-קליין2813033
ברקבני,72המכביםפנחס-כוהנוב2813075

ברקבני,10מראדיזמיןאדמוראשר-לוריא2813496
ברקבני,22אילןברמכלוף-מרכול2813625

ברקבני,4החיילעמוס-מדר2813642
ברקבני,64השומרמדבשמתוקים-מינימרקט2816564

ברקבני,14הרצלאברהם-רוחמקין2816613
ברקבני,67אישחזוןשמואל-שמעון2817457
ברקבני,39סוקולובמשה-שמשון2817472
ברקבני,44השומראליהו-שולומון2817617

ברקבני,16יצחקניסיםהרבציון-סירי2818042
ברקבני,64זכאיבןנפתלי-טפלר2818836

ברקבני,19פנחסגבעתבע"מקסיררככר-צרכנית2819156
ברקבני,33אישחזוןסאטמר-מכולת3004644

ברקבני,27החייםאורטילא-מילר3037404
ברקבני,11ישראלגבוריאלחנןרמת-מינימרקט3098641

ברקבני,84ז'בוטינסקיטל-מינימרקט3156724
ברקבני,8מוהליברמוהליבר-מינימרקט3212765

ברקבני,6אליעזרדמשקבככר-ברכה3298098
ברקבני,2ירושליםמוישה-סופר4070899

ברקבני,56כהנמןהרבהחסדנתיבמקבוצת258כהנמן-ברכל4117071
ברקבני,36עקיבארבייהודה-סופרזול4272944

ברקבני,4עקיבארביא.י.אאפרים-סיטונאות4328158
גבעתיים,41הרצוגשליהשכונתית-המכולת4440851

נתיבמקבוצת267סופרחתם-ברכל4682835
החסד

ברקבני,17סופרחת"ם

ברקבני,4שלוםאהבתשלוםאהבתסניףעמוס-מדר4939044
ברקבני,36יעקבקהילותטוב-זול5036139

ברקבני,22רוזנהייםאפרת-דהאן5110233
ברקבני,2משהפרדוהרבחייםאור-מינימרקט5151259

ברקבני,23אישחזוןמשה-מישאל5182953
ברקבני,24עקיבארבימאירבורה-לוי5183508

ברקבני,24קוקהרבקוקאברהם-הרבשמעון-שולומון5192159
ברקבני,97ז'בוטינסקיליבשיץ-י.5238908

ברקבני,142עקיבארביפרסקו-פצוצית5410090
ברקבני,8הקישוןבעיראופיס-גט5627509
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ברקבני,33אישחזוןמרקט-סטמאר5880026
גבעתיים,41הרצוגגבעתייםגניםתל-נתן6116552

ברקבני,16מהרש"לזול-כל6136039
ברקבני,25רימוןציון-מכולת6185705

ירושלים,39אליהוקורןצדקהאבו-אריק3910846
העמקמגדל,5השקד68העמקמגדלכל-בר5586241
שמשבית,305הברושהברושיעקובי-האחים4945192

שמשבית,8חיד"אשמשביתזול-כאן6007268
, נווה מיכאלמיכאלנווהזול-תמיד6066144

ירושלים,22דודיליןיצחקלוי-מכולת6189407
לציוןראשון,4לויןמיכאלאמיר-יצחק2820389
יהודהאור,82ההגנהרחמים-חיו3946007

אהבתציוןתלהשםברכת-שפע2807058
36ישראל

יעקבכוכב,1ישראלאהבת

עמנואל,1סופרחתםעמנואלהחסד-נתיב2814889
חדרה,52הגבוריםהחסדנתיבמקבוצת262חדרה-ברכל4151455

רבבה,1השומרוןהררבבההחסד-נתיב5306421
, כפר חסידים א'מקבוצת228חסידיםכפר-ברכל2808258
נתיבמקבוצת216שאנןנווה-ברכל2808266

החסד
חיפה,54טרומפלדורשד'

נתיבמקבוצת250מיכאל-ברכל3707663
החסד

חיפה,16מיכאל

חיפה,9מיכאל24מיכאלהחסד-נתיב4108611
נתיבמקבוצת261רימונים-ברכל4139128

החסד
רכסים,1הרימונים

צפת,8צה"ל244צפתצהלהחסד-נתיב2815416
נתיבמקבוצת243הגנוזאור-ברכל2815421

החסד
, אור הגנוז

נתיבמקבוצת266מרכזצפת-ברכל4348965
החסד

צפת,1פרומצ'נקו

רחובות,5וייסבורגמכבי-סופר3644469
רחובות,33ההגנהחסדשל-רחובות5500630

מקבוצת240ירושליםסרוצקין-ברכל2808257
נתי

ירושלים,39סורוצקין

ירושלים,47אריהאליעזרבןהחסדנתיבמקבוצת218גילה-ברכל2808270
ירושלים,14סורצקין33סורצקיןהשםברכת-שפע2816438
עיליתביתר,38החייםכף1החייםכףהשםברכת-שפע3027818

נתיבמקבוצת246שמשבית-ברכל3118598
החסד

שמשבית,11שורקנחל

עיליתביתר,11החידא5החידההשםברכת-שפע3205669
ירושלים,21הכהןעלי3הכהןעליהשם-ברכת4255038

ירושלים,28תורהעזרת34תורהעזרתהשםברכת-שפע4464624
ירושלים,14יואל6יואלהשםברכת-שפע4709650

שמשבית,1הרצוגהרב37שמשביתהשםברכת-שפע4774064
ירושלים,4מרדכיתכלת32מרדכיתכלתהשםברכת-שפע4774564

ירושלים,10מאירותפנים44מאירותפניםהחסד-נתיב4851928
זאבגבעת,14האיילות17האיילותהשם-ברכת-שפע4984930
עיליתביתר,6יחזקאלכנסתיחזקאלכנסתהשםברכת-שפע5256095

ירושלים,801כיסופיםמעלותרמותדיל-סופר5335096
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שמשבית,1טובהרשמשביתניסים-ביכורי5648340
שמשבית,16הנביאהמרים46מריםשמשביתהחסד-נתיב5972714

שמשבית,3גרוסמןישראלהרבשמשביתגרוסמן2000-מעיין6226081
נתיבמקבוצת251שאןבית-ברכל3365017

החסד
שאןבית,2הנגב

ירושלים,218הגננתגילה-פיצוצית2806818
ירושלים,116הכפראחודרחמהאל-מכלת2807423

ירושלים,2קניגפייראורנים-מרקט2811005
שמשבית,5הרמבםמאירלוי-מכולת2813370

ירושלים,7זכאיבןיוחנןהפיצוח-מרכז2813981
ירושלים,55יועזרבןיוסי55-בר2816704

ברקבני,163השומרבע"מהשומר-שוק2817900
שמשבית,5הרצלטוב-מזל3004147

, בית שמשקובי-ממתקי3004263
שמשבית,25החרשהשמש-אימפריית3004293
ירושלים,3המוזיאוניםשד'המדעמזנון-שירותי3046642

ירושלים,34האומן2010ממתקים-מ.ד.ש3549421
שמשבית,12הדקלהגבעה-פיצוצית3728392

שמשבית,15הרצוגהרבשבת-שפע3889511
, ביתר עיליתבדבש-ציפחית4054632

ירושלים,1ג'וזאלואדיאלקדמאנימרקט-מיני4137513
עיליתביתר,4בריםהרבחייםאלי-ממתקי4160362

ירושלים,22אברהםשטרןירושליםהשומר-שוק4243383
שמשבית,17העליהמתוקה-סוכה4270453

שמשבית,3הרטובשלךלקהילה-המכירה4270465
, שריגים (לי-און)שריגיםמרקט-פלוס4460864

ירושלים,1בית"רספורטאגודתמול-קנדי4542176
תקווהפתח,1שפרינצקמורן-לוי4681193

שמשבית,10זוהרנחלאנחנוזה-מתוק4839556
שמשבית,27אמתשפתקל-פעמי4898429

שמשבית,1יצחקרביןדרךאור-פיצוצית5094186
שמשבית,2הזיתיםעמקרחמים-און5167247
שמשבית,2הזיתיםעמקחזן-רימון5184914

שמשבית,1בהרטובהשיחבילותהממתקים-עולם5277756
שמשבית,11יצחקרביןדרךפיסטוקשל-הבית5323495

שמשבית,1הירדןנהרמתוק-חסד5594199
ירושלים,48כרםעיןכרםעין-סופרית5651615

, עין נקובאאלנחול-מכולת5656949
נקובאעין,11התאניםרים-מכולת5687331
ירושלים,10התחמושתגבעתהגבעה-קיוסק5687334

ירושלים,3שטרואסהממתקיםעולם-י.מ.5723129
תקווהפתח,16הסתדרותמחמדלחיות-קואלה5826062
ירושלים,240הגננתמשקאות-גיי.אל.אם5852686

ירושלים,27קורןאליהומתוקה-גלידה5886387
, בית שמשקובי-ממתקי5889564

ירושלים,10רביןדרךוהשקעותיזמותסיבוני-אלירן5911308
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ירושלים,1יבנהמעגליאיתמר-גרסון5990349
ירושלים,34האומןקופ-בוכריות5992591

עיליתביתר,2ישראלישמחמתוק-רגע6136199
שמשבית,4אמתשפתקל-פעמי6143358

שמשבית,8ניצניםנחלקובי-ממתקי6248405
אריאל,13הגולןרמתדרךוסחרשיווקעיוןבן-האחים3197751

ירושלים,26הטוריםשבת-מטעמי3910622
ברקבני,69ירושליםשמואל-אינהורן2808072
ברקבני,2נחמיהשבתעונג-קיוסק2811545
לציוןראשון,54אופירהאימפלסבארי-חיו4404995
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