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 הגדרות: .1

 "תקופת הפעילות":

  23:59בשעה  2021  אוגוסטבחודש  9ותסתיים ביום   7:00בשעה  2021 יוליבחודש  3הפעילות תחל ביום 
אסם רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או   , המוקדם מבין השניים.המלאי ההטב או עד גמר 

את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות, ללא הודעה מראש, ועל פי  
תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל    תפרסםסם לעשות כן,  שיקול דעתה הבלעדי. החליטה א

האמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה   הודעה נוספת מצידה.
 ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו. 

 :"אסם" או "עורכת הפעילות"

 .  60850, שהם 934, ת"ד  2קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת, רח' הרימון 

 או "נקודות המכירה"  "שופרסל"

, שופרסל שלי,  ההפעילות תתקיים בסניפי רשת שופרסל שלהלן: שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטר 
 . Onlineשופרסל אקספרס ושופרסל  

 :"משתתפי הפעילות" ו/או  "משתתף"
₪   902419.המפורטים בתקנון זה בסך  מחטיפי מותג אסםוכש בתקופת הפעילות הר  18בגיר מעל גיל 

 ₪ במעמד הרכישה; 5ומוסיף   ומעלה בהתאם להוראות תקנון זה

 "המוצרים" ו/או "המוצרים המשתתפים בפעילות" 

והכל לפי רשימת הברקודים  על סוגיהם השונים  " בייגלה, למעט מוצרי "מותג אסם חטיפיםמגוון 
 .א'המצורפת לתקנון זה כנספח  

 "החשבונית"  ו/או"חשבונית הקניה"  

 להלן.  2.1כהגדרתה בסעיף 

 "שרשור קופה"

 להלן.  2.1כהגדרתו בסעיף  

 "ההטבה"

גן   ם בגילאיהמיועד לילדי קופסאמשחק יקבלו לידם  תקנון זה הצרכנים הזכאים בהתאם להוראות 
המשחק מבוסס על תכני ארגון "בטרם" ומטרתו לעודד בטיחות בקרב ילדים   ומעלה ובני משפחותיהם.

 . הטבות 0003020,בסך הכל יחולקו עד ובני משפחותיהם. 

 " אתר אסם"



 .כתובת אתר האינטרנט של אסם

 "האתר המקוון"  או"אתר שופרסל" 

 . שופרסלכתובת אתר האינטרנט של  

 כללי ונספחים 

המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים "בטרם"  ובשיתוף  אסם  נערכת על ידי   הפעילות .1.1

 . להעלות מודעות לבטיחות ילדים בישראל המטרתושופרסל,  ורשת"( העמותה)להלן: "

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את   .1.2

זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל  

 האמור בו.

 אחר.   פרסוםהוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או  .1.3

 וראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה. ה .1.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי אסם, או מי מטעמה, הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות   .1.5

 . הכלולות בתקנון זה

 ההשתתפות בפעילות    .2

משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות מהמוצרים המשתתפים בפעילות, במסגרת  .2.1

יוסיף  ו ("הרכישה המינימלית"₪ )להלן:  902419.רכישה בודדת, בסכום השווה או העולה על 

וכן   לקבל את ההטבהיקבל שרשור קופה המעיד על זכאותו   ,₪ במעמד הרכישה 5סכום של 

חשבונית תקפה, המעידה על הרכישה המינימלית עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות  

יוכל לגשת מיד   . המשתתף("שרשור הקופה"שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור )להלן: 

)או   בו בוצעה הרכישה שופרסלבסניף  לקופה הראשיתלאחר ביצוע הרכישה המינימלית 

את   וולקבל לידשרשור הקופה  להציג את  נחיה של שופרסל(,למקום אחר בסניף בהתאם לה

 .  הטבהה

כאמור לעיל ובהתאם לתנאי התקנון, באופן מקוון באמצעות אתר  התבצעה הרכישה  ש ככל .2.2

  תלהוספ תמצית הפעילות והצעה   עם ("Pop Up"למשתתף על גבי המסך חלון ) יופיע, שופרסל

,  תוספת התשלום. באם יאשר את  לצורך קבלת ההטבה  ₪ לסל הקניות 5התשלום הנוסף בסך 

 תתווסף ההטבה למשלוח המוצרים.  

מובהר כי קבלת ההטבה על ידי משתתף בפעילות תתאפשר רק במועד ביצוע הרכישה  .2.3

המינימלית ומשתתף אשר יבקש להשתתף בפעילות ולאסוף את ההטבה במועד או בתאריך  

 . קבלת ההטבהיותר ממועד ביצוע הרכישה, לא תתאפשר מאוחר  

 למען הסר ספק יובהר כי כל חשבונית קניה ושרשור קופה ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד. .2.4

 , מצהיר ומאשר המשתתף, כי: ההשתתפותבעצם  .2.5

 הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.  .2.5.1

את כל הוראותיו,   יומסכים לכל האמור בו ומקבל על  הואבעיון וכי  תקנון זה כי קרא .2.5.2

 לרבות כל שינוי שיעשה בו.

ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את   .2.6

בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח,   ןאו מי מטעמ ן, מנהליהן, עובדיה ו/או שופרסל ו/או בטרם אסם

בגין כל טענה, בקשר  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט   -ו להן תשלום או הוצאה שייגרמ

 עם השתתפותו. 

http://www.osem.co.il/
https://www.shufersal.co.il/online/
https://www.shufersal.co.il/online/
https://www.shufersal.co.il/online/


חשבונית  שרשור הקופה בצמוד ל תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על  .2.7

להלן. מבלי לפגוע ביתר תנאי    4בהתאם להוראות סעיף  הטבההקניה, לצורך הוכחת זכאותו ל

במצב תקין וקריא להנחת  כשהן החשבונית שרשור הקופה ותקנון זה, משתתף שלא יציג את 

ו/או שופרסל  , והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם  הטבה, לא יהיה זכאי ל ה של שופרסלדעת

 בשל כך.  ו/או בטרם 

ת  ושומרו/או שופרסל , ואינו מוצע לסיטונאים. אסם המבצע מיועד לצרכנים פרטיים בלבד .2.8

את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה   ןלעצמ

כל חובה    ןהבלעדי ובלא שתוטל עליה  ןו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעת

 . ןלנמק החלטת 

 . אותה ו/או להחזירסופית ולא ניתן להחליף ההטבה היא מכירת  .2.9

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו   .2.10

בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  

 בקשר עם האמור לעיל.  ו/או שופרסל ו/או בטרם אסם 

 וקבלת ההטבה מהלך הפעילות  .3

  1כהגדרתה בסעיף כל אחד,  אחת הטבהמשתתפים    00020,עד  יקבלו המבצעבמהלך תקופת  .3.1

 לתקנון. 

יהיה זכאי  תקנה זכאות  עמוד בתנאי התקנון ת יאשר חשבונית משתתף  כל מובהר כי  ..3.13.2

 . דבלב ת אח הטבה לקבלת

בסניף  יעשה על ידי המשתתפים באופן עצמאי בהתאם להנחיות שיקבלו   הטבהאיסוף ה ..3.23.3

 . ובמועד הרכישה בלבד )זאת פרט למשתתפים שביצעו רכישה מקוונת( בוצעה הרכישה שבו 

שרשור קופה ו/או   מסר לקבלת הטבהבו מועמד  שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה  ..3.33.4

אינו ברור די צרכו בין   ןו שהמודפס עליהאינם מופיעים בשלמות, א  ןחשבונית קניה שהפרטים בה 

(, תהא  "חשבונית קניה פגומה"אם כתוצאה מצילום לא ברור או מכל סיבה אחרת )להלן: 

, או לחילופין, להורות למועמד  הבקבלת ההטשיקול דעת בלעדי לפסול את ו/או לשופרסל לאסם 

ולא סיפק המועמד   במידה)פעם נוספת שרשור הקופה ולהמציא את החשבונית   לקבלת ההטבה

תיפסל. יובהר, כי שיקול    הטבהבמועד האמור, זכאותו ל תקיניםשרשור קופה וחשבונית   להטבה

, כאמור לעיל, יהא בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים  ו/או שופרסל דעתה הבלעדי של אסם

 או למי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

וכל יתר ההוצאות שיוציאו    הטבהרק את המוצר המוענק כ תכולל הטבהמובהר כי ה ..3.43.5

לרבות הוצאות נסיעות, הובלה, ביטוחים, אחריות וכל    הטבהבמסגרת מימוש ה המשתתפים

 בלבד ועל חשבונם.  המשתתפיםהוצאה נוספת, תהיינה באחריות 

, צבעו או סוגו  הטבהו/או את דגם ה  הטבהאסם רשאית להחליף או לשנות את ה  ..3.53.6

 , גודלו, צבעו או כל פרט אחר. הניתן כהטבה לא תהיינה טענות לגבי דגם המוצר תפיםמשתול

 בלבד ואינם ניתנים להעברה.  למשתתפים תאישי ההינ   ההטבה ..3.63.7

שינוי, להחליף צבע או דגם או   האו לערוך ב הטבהלא יהיה רשאי להחליף  משתתף ..3.73.8

 .  הלבקש תמורה כספית בגינ



 אחריות  .4

, כי הפעילות תתקיים ללא  אינן מתחייבות, ןו/או מי מטעמו/או שופרסל ו/או בטרם אסם  .4.1

תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.  

  הטבהמבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה ב

, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו  שופרסל ו/או בטרםו/או   עקב טעות של אסם

 . ו/או שופרסל ו/או בטרם בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם

בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות   ויישאלא מטעמן  או מי ו/או שופרסל ו/או בטרם אסם  .4.2

שביעות רצונם של  ם הגיעה באמצעות משלוח( מצבה הפיזי )לרבות א,  ה, איכותההטבהבקשר עם 

אינו   הטבה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההומאופן מימוש הטבהמה המשתתפים

 לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא. 

מובהר כי מדובר בהטבה לשם השעשוע והמסופקת בחסות אסם במטרה לקדם מודעות לבטיחות   .4.3

לתקלה ו/או אי התאמה   בקשרו/או שופרסל ו/או בטרם ולכן בין היתר, לא תהיה אחראית אסם 

 . הומימושההטבה  ו/או פגם ו/או טענה בקשר עם 

 מיסים  .5

תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק, כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי   הטבהככל שקבלת 

יישאו בכל העלויות, המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת   המשתתפיםלמסירתו. 

 . הובמימושההטבה  

 קניין רוחני  .6

לרבות זכויות היוצרים  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות,

הם קניינה של אסם או קניינו של צד שלישי בו רשאית אסם לעשות שימוש.   בהטבה

המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור,  

צד   לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם

 שלישי, בכל אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב. 

 שונות .7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר   .7.1

לא ייחשבו הפרה של    ןמטעמאו מי   ו/או בטרם  מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם

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

אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם   .7.2

ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה  

ובכפוף לכל דין. אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי   המוחלט והבלעדי

 מעת לעת באתר אסם.  שיתפרסם

, אם לדעתה קיים  הטבהאסם רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות ל .7.3

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

אחר כלשהו של  הפרסוםאמה בין הוראות תקנון זה לבין בכל מקרה של סתירה או אי הת .7.4

 הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. 

בהתאם להוראות התקנון תלויות בין   הטבהמובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת ה  .7.5

בהשלכות של נגיף הקורונה ובהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על   היתר



קינה של הפעילות. לאור האמור ובהתאם לאילוצים כאמור הנובעים מהתפשטות  התנהלותה הת

ידרשו לשנות או    ןאו מי מטעמו/או שופרסל ו/או בטרם וירוס הקורונה, ייתכן כי עורכת הפעילות 

, הכל בהתאם  הטבהאו לדחות את המועד לקבלת ה הטבהלדחות את הפעילות ו/או לשנות את ה

 של עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים.  הלשיקול דעת

 לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות.  

 

  



 רשימת המוצרים המשתתפים בפעילות  –נספח א' 

 גרם 50*36אפרופו  6901287 7290000066332

 גרם 100*20אפרופו  6901292 7290000066349

 גרם  200*20אפרופו  6928288 7290106571563

 במחיר מיוחד 3ג.קדמ.50*3 6אפרופו מאח. 12340631 7290100681138

 גרם  25* 5  8אפרופו קלאסי מאח  6928623 7290106572959

 גרם50*36אפרופו איטליאנו  6925783 7290104500572

 ג 25*24פלפל פיטנס חטיף מולטיגריין מלח  12423938 7290112965660

 ג 25*24פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול  12423960 7290112965684

 ג 25*24פיטנס חטיף מולטיגריין צ'ילי מעודן  12423962 7290112965707

 גרם 25*24שום ופלפל  חט.מולטיגריין  פיטנס 12483309 7290115203882

 גרם   55*4 10ביסלי גריל קדמ. מארז אחיד  6930077 7290107874502

 גרם  55* 4 10ביסלי ברביקיו קדמ. מארז אחיד  6930192 7290107875271

 גרם 35*6 8ביסלי ברביקיו מאח. 6917755 7290100686164

 גרם35*6 8ביסלי גריל מאח. 6917753 7290100686171

 גרם 70*24ביסלי בצל  12468570 7290115201741

 גרם70*48ברביקיו ביסלי  12468551 7290115201680

 גרם  70*48ביסלי גריל  6929281 7290000066141

 גרם  70*24ביסלי פיצה  6929284 7290000066172

 גרם 70*24ביסלי פלאפל  6929288 7290000066134

 גרם  200*25ביסלי בצל  12468523 7290115201727

 גרם200*25ביסלי ברביקיו  12468545 7290115201703

 גרם  200*25ביסלי גריל  6930925 7290000066196

 גרם 200*25ביסלי פיצה  6930923 7290000066226

 גרם 200*25ביסלי פלאפל  6930924 7290000066189

 גרם  70*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית  12309973 7290109351315

 גרם  70* 30אח של ביסלי מעושן  12355974 7290111564819

 גרם  70*30אח של ביסלי ספייסי צ'ילי  12356205 7290111564932

 גרם 150*24ביסלי פארטי מיקס  12372997 7290111568206

 גרם 60*24ביסלי פריסטייל חריף חמוץ  12424091 7290112965806

 גרם  60*24ביסלי פריסטייל בצל מעושן  12424058 7290112965745

 גרם  BBQ  24*60ביסלי פריסטייל הוט  12424085 7290112965783

 גרם 30*5 10במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד  6930551 7290107877619

 גרם 25*108במבה יום הולדת  6901353 7290000068787

 גרם 25*8  6במבה יום הולדת סרט 6916952 7290100684764

 גרם  25* 10 15במבה מאח  6927518 7290105693341

 גרם מולטיפק15*20 12במבה יום הולדת קדמ.מארז אחיד  6925377 7290006652027

 גרם 50*5 8במבה קלאסי מארז אחיד  12458133 7290115200713

 גרם 80* 40במבה קלאסי  6919901 7290000066318

 גרם 200* 18קלאסי במבה  6926822 7290104508943

 גרם80*40במבה יום הולדת  6919903 7290000068770

 גרם60*36במבה במילוי קרם נוגט  6923634 7290100687109



 גרם 60*36במבה במילוי קרם חלבה  6925354 7290000072067

 גרם 80*36במבה ביסלי מיקס  6930782 7290106578692

 גרם 60*36במילוי קרם בייגלה במבה  12469041 7290115201901

 גרם 150*24במבה במילוי קרם בייגלה  12492049 7290115204919

 גרם30*40במבה מתוקה  6920896 7290000066295

 גרם 30* 8 6במבה מתוקה סרט  6917259 7290100685242

 גרם 100*40במבה מתוקה אריזה גדולה  12428743 7290112966445

 גרם 20*5 8דובונים קדמ.מארז אחיד  6926301 7290104504228

 גרם  100*16דובונים  6929252 7290106578241

 גרם   40*30דובונים שמנת בצל  6930057 7290000062242

 גרם 40*30דובונים פיצה  6930055 7290106572614

 גרם 40* 30תפוא.דובונים ארנבונים חטיף  6912382 7290006653857

 גרם  40*30דובונים גן חיות  6930056 7290106572652

 גרם חדש40*30דובונים כדורגל  12306209 7290109350554

 גרם 80* 40פופקו חמאה ודבש  6920973 7290000066431

 ג 20* 12 12פופקו חמאה ודבש מארז  6930155 7290107875004

 גרם 80*40פופקורן במבה פופקו  12480140 7290115203134

 גרם60*24פופקו מלח ים  12475254 7290112967978

 גרם 20*8 8פופקו מלח ים מארז  12440830 7290112967992

 


