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 : הגדרות

 :"תקופת המבצע"
ביום   יחל  בשעה    3.10.2021המבצע  התשפ"ב(  בתשרי  ביום    7:00)כז'  )כד'    30.10.2021ויסתיים 

עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את    .23:59בחשוון התשפ"ב( בשעה  
מועד סיומו, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול  
דעתה הבלעדי. החליטה עורכת המבצע לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן באתר עורכת המבצע ולא  

 תידרש כל הודעה נוספת מצידה. 
 

  :"המבצע"
הנערך   בטוב"  "בא  בשם  מכירות  לקידום  פרסים  נושא  זה. מבצע  תקנון  להוראות   בהתאם 

 
 ":"עורכת המבצע" או "אסם 

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

 ":אתר אסם "
https://www.osem-nestle.co.il/ . 

 
 : "העוזרת לעורכת המבצע"

, תל אביב. 150מרחוב דרך מנחם בגין    51-532660-1( בע"מ, מספר חברה  2015חברת טופ מרקום )
. העוזרת לעורכת המבצע תפעיל את קו המבצע ואת info@tmc.co.il; דוא"ל:  03-5555820טל':  

אתר המבצע, לרבות מערכות הרישום הקיימות בקו המבצע ובאתר המבצע. בין יתר פעילותיה, 
רכת המבצע תאגור גם את המידע המתקבל במערכות הרישום הקיימות בקו המבצע העוזרת לעו

 ובאתר המבצע. 

 :"משתתפי המבצע""/ משתתף"
( הרוכש מוצרים על פי תקנון זה )ושומר את חשבונית הקניה, כהגדרתה להלן(, 18בגיר )מעל גיל  

 והכל בהתאם להוראות תקנון. 
 

 : "המוצרים המשתתפים במבצע" או "המוצרים"
 לתקנון זה.  נספח א'מגוון מוצרי אסם המפורטים תחת 

 
 : "נקודות המכירה"  /""נקודות המכירה המשתתפות במבצע

 לתקנון זה.  נספח ג'סניפים / חנויות כמפורט ב
 

 : "חשבונית הקניה" או "החשבונית"
 להלן.   2.1כהגדרתה בסעיף 

 
 : "קו המבצע"

אשר יופעל על ידי העוזרת לעורכת המבצע ויהיה    079-969-2020שירות טלפוני ממוחשב שמספרו  
המשתתפים יוכלו  ובאמצעותו  המבצע,  תקופת  במהלך  וזמין  בתחרות   הזכאים  פעיל  להשתתף 

בתקנון   המאפשר כמפורט  באופן  פעיל  יהיה  לא  המבצע  קו  המבצע  תקופת  לאחר  כי  יובהר  זה. 
. עוד יובהר כי קו המבצע לא יהיה פעיל החל מכניסת השבת ועד לצאת השבת.  בתחרותהשתתפות  
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 למען הסר ספר מובהר, כי קו המבצע אינו מספר חינם. 
 

 :"אתר המבצע"
שר יופעל על ידי העוזרת לעורכת המבצע א  www.Ba-Betov.co.ilאתר אינטרנט ייעודי שכתובתו  

ויהיה פעיל וזמין במהלך תקופת המבצע, ובאמצעותו יוכלו המשתתפים להשתתף בתחרות כמפורט 
בתקנון זה. יובהר כי לאחר תקופת המבצע אתר המבצע לא יהיה פעיל באופן המאפשר השתתפות 

 .בתחרות
 

 : "שופטי התחרות"
בצע. אסם שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בזהות נציגים מטעמה של העוזרת לעורכת המ

 שופטי התחרות, ובכלל כך לאפשר לנציגים נוספים מטעמה של אסם לקחת חלק בשיפוט התחרות.
 

 : "מועדי הבחינה"
( בחינות בכל 4על פי תקנון זה יערכו במהלך תקופת המבצע ארבע )  בתחרות  לצורך קביעת הזוכים

)יא' בחשוון   17.10.2021  (2))ד' בחשוון התשפ"ב(;    10.10.2021  (1)ם:  שבוע עוקב בתאריכים הבאי
)להלןז)כ   31.10.2021  (4))יח' בחשוון התשפ"ב(;    24.10.2021  ( 3) התשפ"ב(;   ,  ' בחשוון התשפ"ב( 

הראשון"  :בהתאמה הבחינה  "שבוע  השני";  הבחינה  " שבוע  השלישי";  הבחינה  ושבוע   ;"-  
(. בכל "מועדי הבחינה"ארבעת שבועות הבחינה ייקראו להלן יחדיו:    ";שבוע הבחינה הרביעי"

יוכרזו   הבחינה  ממועדי  "  בתחרות  זוכים  5אחד  השבועיים)להלן:  עורכת בתחרות  הזוכים   .)"
הזוכים  במספר  לרבות  הבחינה,  במועדי  שינויים  לערוך  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המבצע 

 בכל מועד בחינה.  בתחרות השבועיים
 

 :"ההטבה"
  50, הנחה בגובה של  אשר יקנה למשתתפים במבצע על פי הוראות תקנון זהקופון הטבה ממוספר  

נספח )מאה( ש"ח ברשת חנויות נעמן בהתאם לרשימה המצורפת כ  100)חמישים( ש"ח בקנייה מעל  
זה.    ה' עלות. לתקנון  ללא  נעמן  ברשת  מועדון  חבר  כרטיס  לקבלת  זכות  ההטבה  תקנה  בנוסף, 

 ( 1)תתפים הזכאים לקבלת ההטבה יהיו רשאים לממש את ההטבה, בכפוף לתנאים הבאים: המש
)כו' בכסלו   30.11.2021)כז' בתשרי התשפ"ב( ועד ליום    3.10.2021מימוש ההטבה יתאפשר מיום  

על מנת שיתאפשר לממש את  (2)  התשפ"א( בלבד, בשים לב לשעות הפעילות של הסניף הרלוונטי;
לא   (3)את קופון ההטבה שניתן במעמד הרכישה כשקוד הקופון מודפס עליו;  ההטבה יש להציג  

יהיה ניתן לממש את ההטבה יחד עם הטבות/ מתנות שונות, על אף שההטבות/ המתנות כאמור 
מתנות(;   הטבות/  מבצעים/  כפל  )אין  לפעילות  קשור  שאינו  שלישי  צד  ידי  על  מנת    (4)ניתנו  על 

אי לממש את ההטבה עליו לרכוש מוצר )אחד או יותר( בסכום  שהמשתתף הזכאי להטבה יהיה זכ
מ יפחת  שלא  ההטבה;    100  -כולל  את  לממש  בחר  שבו  בסניף  ש"ח,  ניתן   (5))מאה(  יהיה  לא 

 . להשתמש ביותר מהטבה אחת במסגרת רכישה ספציפית
אחריות יובהר, כי מפרט ההטבה ותנאיה, לרבות תנאי ומפרט כרטיס חבר מועדון רשת נעמן, אינו ב

לעורכת המבצע שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את ספקית ההטבה  עורכת המבצע.  
מובהר כי כל משתתף   .מעת לעת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן 

 ההטבה למען הסר ספק יובהר כי  .  ( בלבד1הזכאי להטבה על פי תקנון זה, יהא זכאי להטבה אחת )
מלאי ההטבות מינימלי בתחרות.    ללא תלות בזכייה או באי זכייה  לשימוש פעם אחת בלבד  נתנית
סך )עשרת אלפים( הטבות    10,000ומלאי הטבות מקסימלי של    )שמונת אלפים( הטבות  8,000  של

בפועל  הכל הקופה  שרשור  עם  יחד  שהודפסו  ההטבות  במספר  תלות   נה תחולק  אשר,  ללא 
בכל עת,   ו/או המקסימלי  מינימאליה  מלאיאסם תהא רשאית לשנות את ה  למשתתפים במבצע.

 . ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

 : "הפרס/ים"
מועמד לזכייה בהתאם לשבוע    פרסים המשתנים כתלות בשבוע הבחינה הרלוונטי, אשר יוענקו לכל

לתקנון זה.   בנספח ב'הבחינה הרלוונטי בו השתתף בתחרות, על פי הוראות תקנון זה וכמפורט  
לעורכת המבצע שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את רשימת הפרסים מעת לעת ו/או  

סים, והכל לפי שיקול  את כמות הפרסים ו/או את שווי של הפרסים ו/או את הנקודות למימוש הפר
 דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן. 

 

 כללי ונספחים .1

והינו חוזה לכל דבר ועניין. )ובתחרות(  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע   .1.1
התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה 

 מלאה לכל האמור בו.

 ברנה על כל מודעה או פרסום אחר. הוראות תקנון זה תג .1.2
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 הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.  .1.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי אסם, או מי מטעמה, הם שיחייבו לצורך בחינת  .1.4
 ההוראות הכלולות בתקנון זה. 

 לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים: .1.5
 המוצרים המשתתפים במבצע.  - נספח א' 
 סוגי הפרסים ורשימת הנקודות למימוש הפרסים.  - נספח ב' 
 רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.  - נספח ג' 
 טופס אישור קבלת פרס. - נספח ד' 
 לממש את ההטבה. סניפי רשת נעמן בהם יהא ניתןרשימת  - נספח ה' 

 השתתפות במבצע  .2

אש .2.1 ירכמשתתף,  המשתתפות ור  המכירה  מנקודות  באחת  המבצע  תקופת  במהלך  ש 
במבצע, ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע, במסגרת רכישה בודדת, בסכום השווה 

"(, ויקבל חשבונית תקפה עם הרכישה המינימלית ש"ח )להלן: "  24.90או העולה על  
עם  המבצע  תקופת  במהלך  המינימלית  הרכישה  על  המעידה  תקף,  חשבונית   מספר 
,  פירוט המוצרים המשתתפים במבצע שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור )להלן

"בהתאמה "החשבונית:  או  הקניה"  החשבונית"  -ו "  חשבונית  זכאי   "(מספר  יהיה 
חשבונית  עם  שיודפס  נפרד  קופון הטבה  לעיל( באמצעות  )כהגדרתה  ההטבה  לקבלת 

 "(. משתתף זכאיהקנייה )להלן: "

מלאי   כי  הינו מובהר  המינימלי  ומלאי   8,000  ההטבות  הטבות  אלפים(  )שמונת 
הינו   המקסימלי  הטבות  10,000ההטבות  אלפים(    נה תחולק  אשר,  הכלסך    )עשרת 

 למשתתפים במבצע. 

מוזמן לטלפן, במהלך תקופת המבצע, לקו המבצע בו יועמד לרשותו כל משתתף זכאי   .2.2
קופת המבצע, לאתר המבצע בו  , או לחילופין להיכנס, במהלך תמענה טלפוני אוטומטי

)להלן:  המבצע  שאלת  על  לענות  מנת  על  והכל  השתתפות,  טופס  למלא  יצטרך 
ניתנים "(התחרות" החשבונית  ומספר  קניה  חשבונית  כי  יובהר  ספק  הסר  למען   .

 לשימוש פעם אחת בלבד, ללא תלות בזכייה או באי זכייה. 

להנחיות שתושמענה בפניו  , בין היתר, בהתאם  הזכאי  בקו המבצע יתבקש המשתתף .2.3
הפעולות הבאות: )א( להקיש את מספר החשבונית; )ב( להגיד בקול רם   כללבצע את  

על שאלת )ד( להשיב    -את שמו ואת שם משפחתו; )ג( להקיש את מספר הטלפון שלו; ו
 . המבצע

בפניו    שתוצגנה, בין היתר, בהתאם להנחיות  הזכאי  יתבקש המשתתףבאתר המבצע  
  - ; ולמלא באופן נכון ומדויק את טופס ההשתתפותפעולות הבאות: )א( ה כללבצע את 

  .על שאלת המבצע ( להשיב ב)

הזכאי, בין במסגרת קו המבצע ובין   הפרטים שישלחו ו/או יימסרו על ידי המשתתף .2.4
המבצע, אתר  מספר   במסגרת  שמו,  לרבות  במבצע,  ההשתתפות  במסגרת  שלב  בכל 

". לעניין מדיניות הפרטים האישייםיקראו להלן "טלפון, כתובת, תעודה מזהה וכו',  
 להלן.  4הפרטיות החלה על הפרטים האישיים ראו סעיף 

בעצם מסירת הפרטים האישיים מצהיר המשתתף ומאשר, כי קרא בעיון את הוראות  .2.5
, וגם אם לא קרא את םבהתאם לה  בתחרותתקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף  

 יו ויחייבו לכל דבר ועניין. כי תקנון זה יחול עלהזכאי התקנון, מסכים המשתתף 

להשתתפות   .2.6 בסיסי  תנאי  כי  המשתתף   בתחרותמובהר  כי  על    הזכאי  הוא  ישמור 
להלן. מבלי   3חשבונית הקניה, לצורך הוכחת זכאותו לפרס בהתאם להוראות סעיף  

שלא יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין   זכאי  לפגוע ביתר תנאי תקנון זה, משתתף
, לא יהיה זכאי לפרס כלשהו, ו/או העוזרת לעורכת המבצע  להנחת דעת עורכת המבצע

 בשל כך.   ו/או העוזרת לעורכת המבצע והוא מוותר על כל טענה כנגד עורכת המבצע

המבצע .2.7 עורכת  כי  רשאיות   יובהר,  מטעמן  מי  ו/או  המבצע  לעורכת  העוזרת  ו/או 
להסתמך על חשבוניות הקניה שתומצאנה על ידי המשתתפים במבצע כפי שהן וככאלו 

 שהוצאו כדין, ולא מוטלת עליהן כל אחריות ו/או חובה לבחון את תקינות הנפקתן. 

ן בגינם מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינת .2.8
 החזר כספי.  

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף  .2.9
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כלשהו / קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש 
לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף 

עורכת המבצע רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את הוראות תקנון זה, תהא  
את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת 

   המבצע בקשר עם האמור לעיל.

 ופרסים   התחרותמהלך  .3

משתתפים .3.1 לאותם  המבצע  זכאים  ביחס  לקו  המבצע  תקופת  במהלך  או   שטלפנו 
מסרו את מספר החשבונית, כן  ו  לחילופין מילאו את טופס ההשתתפות באתר המבצע,

פרטיהם האישיים ומילאו אחר כל ההוראות וההנחיות שהובאו בפניהם בקו המבצע  
 (. התחרות"משתתפ/י  "תתאפשר השתתפות בתחרות )להלן:  -או באתר המבצע 

בגין    ( בלבד1פעם אחת )  תחרותיהא זכאי להשתתף בבתחרות  משתתף  ל  כ, כי  מובהר .3.2
מינימלית רכישה  זכייה. כל  באי  או  בזכייה  תלות  ללא  בתקופת   ,  כי  מובהר,  עוד 

ללא תלות  ( בלבד,  1התחרות כל משתתף בתחרות יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד )
בתחרות  השתתף  בו  הפעמים  המינאו  ו/  במספר  הרכישות  שביצע במספר  ימליות 

 בתקופת התחרות. 

התחרות   .3.3 התחרותמשתתפי    ישיבובמסגרת  שאלת  על  אסם   -  התחרות  מוצרי  "איך 
בטוב?"   לך  בהתאמה)להלןבאים  התחרות":  ,  ושאלת  לשאלת "  -"  התשובה 

 (."התחרות

לא תכיל אמירות או התבטאויות גזעניות, פוגעניות, גסות,   התשובה לשאלת התחרות .3.4
 ניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף רמיזות או תכנים מי

, ו/או כל אמירה ו/או כיתוב ו/או פעולה שעלולים לפגוע ברגשות אדם ו/או בתחרות
ציבור כלשהו, ו/או תכנים העשויים להביך ו/או לפגוע בצופים בתגובה ו/או בכל צד ג'  

כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר אחר ו/או בציבור הרחב, ו/או כל ביטוי שיש בו  
 "(. תוכן אסוראו כל זכות אחרת של צד ג' כלשהו, בארץ או בחו"ל )להלן: "

שלא לכלול בתגובה תוכן   בתחרות  השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף .3.5
 אסור.

 ומאשר, כי: בתחרות מצהיר המשתתף מתן התשובה לשאלת התחרותבעצם  .3.6
 נון זה וכי הוא מקבלן )לרבות כל שינוי שיעשה בהן(. קרא בעיון את הוראות תק .א
לכך   .ב מודע  אינשהוא  ב  האסם  שימוש  איזה  לעשות  לשאלת  מתחייבת  תשובה 

 . התחרות
היא יצירה מקורית שלו ו/או של   התשובה לשאלת התחרותהוא מצהיר בזאת, כי   .ג

אדם מטעמו שנתן אישור לשליחתה, וכי אין בו )או בהצגתה ברבים( כל הפרה של 
זכויות יוצרים, סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, 

 כל תוכן אסור. בתגובהבארץ או בחו"ל וכי אין 
מסירת הפרטים האישיים, מתן התשובה ,  בקו המבצע או באתר המבצעהשימוש   .ד

התחרות המשתתף  לשאלת  ידי  על  בתחרות  על    בתחרות   וההשתתפות  נעשים 
אחריותו הבלעדית והוא קיבל הסכמת ו/או אישור כל צד ג' הנדרשים לשם כך 
ולשם ההשתתפות בתחרות והוא מתחייב לשפות את אסם, עובדיה, מנהליה או 
מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל  

ביעה ו/או דרישה שתועלה נגד  זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, ת
התשובה לשאלת  ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם  -על  התשובה לשאלת התחרות

 . הו/או השימוש שיעשה ב התחרות

של  .3.7 השתתפות  לבטל  ו/או  להפסיק  להגביל,  למנוע,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אסם 
 משתתף כלשהו בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.

, מקנה המשתתף, בין אם ומתן התשובה לשאלת התחרותפותו בתחרות,  בעצם השתת .3.8
ובין אם לאו, ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא  זכה 

זה   בתשובה לשאלת התחרותהזכויות   ובכלל  זכויות הקניין הרוחני( לאסם,  )לרבות 
, לרבות התחרותבתשובה לשאלת  מאשר הוא לאסם לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש  

( ברבים, ולרבות העתקתה, בתחרות  של המשתתף  הפרטים האישייםפרסומה )בליווי  
וזאת בכל דרך בה  וכל כיוצ"ב,  הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה 
ו/או  ציבור  יחסי  פעילויות  במסגרת  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  אסם,  תבחר 

. כמו כן, בתחרות  ללא תמורה למשתתף  -סם, והכל  קידום מכירות ו/או פרסום של א
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מסכים המשתתף, ככל שיתבקש על ידי אסם, לחתום על כתב הסכמה למסירת מידע 
הזכויות   התחרותולהקניית  לשאלת  מובהר,   בתשובה  אסם.  שתספק  בנוסח  לאסם, 

למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתגובה 
 פרטיו. ו/או ב

  )חמישה(  5  בכל שבוע במהלך תקופת המבצעבפרס  , יזכו  בתחרותהמשתתפים  כל  מבין   .3.9
תהיה היצירתית ביותר   שאלת התחרותל  הםשלהתשובה  אשר    בתחרותהמשתתפים  

"(, והכל בכפוף לשיקול לזכייה  ים/המועמד)להלן: "  שבוע הספציפיב  תשובותמבין כל ה
 .ובאופן המפורט להלן שופטי התחרות  הבלעדי של םדעת

ו  שלהתשובה  אשר    (1בפרס הגדול משתתף אחד )  ה, יזכבתחרותהמשתתפים  כל  מבין     .3.10
)להלן:    בתקופת התחרות  תשובותתהיה היצירתית ביותר מבין כל ה  שאלת התחרותל
ובאופן שופטי התחרות    הבלעדי של  ם"(, והכל בכפוף לשיקול דעתהזוכה בפרס הגדול"

 .להלן המפורט 

 "(. הזוכים)המועמדים לזכייה והזוכה בפרס הגדול ייקרא יחדיו, להלן: "

המועמד .3.11 שבוע  לזכייה  יםזהות  הבחינה  בכל  במועד  התחרות  שופטי  ידי  על    תקבע 
 תקבע על ידי שופטי התחרות במועד הבחינה ואילו זהות הזוכה בפרס הגדול  ,  הרלוונטי

שלמשתתפים   הכל  הרביעי, כך  התחרות,  שופטי  של  הבלעדי  דעתם  לשיקול  בהתאם 
 ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך. לזוכיםו/או   בתחרות

תיפסל או תבוטל, אזי אסם ו/או מי מטעמה תהא מי מהזוכים  במקרה שבו זכאותו של   .3.12
וך כל מתזוכה חלופי  רשאית לבחור )אך לא חייבת(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  

 המשתתפים הזכאים שהשתתפו בתחרות.

 משתתפים בפרסים.   21עד  יובהר, כי במהלך כל תקופת המבצע יכולים לזכות בסך הכל   .3.13

האישיים  .3.14 לפרטים  בהתאם  המבצע,  לעורכת  העוזרת  הפרסים,  קבלת  לצורך 
שהוזנו המבצע  הרלוונטיים  באתר  או  המבצע  תודיע  בקו  מספר לזוכים  ,  באמצעות 

שמסרו   עד  הטלפון  וזאת  זכייתם,  דבר  הרלוונטי   14על  הבחינה  ממועד  עסקים   ימי 
כי עליהם לגשת   הזוכים . העוזרת לעורכת המבצע תעדכן את  "(הודעת הזכייה)להלן: "

ל שתימסר  כפי  לזכייהלכתובת  למילוי  מועמדים  בכפוף  הפרס,  קבלת  לצורך  וזאת   ,
 התנאים המפורטים להלן. 

לעורכת המבצע תפעל לפנות א .3.15 ) הזוכים  ל  העוזרת  פנייה 3בלפחות שלושה  ניסיונות   )
הרלוונטי, ככל שלא יהיה מענה לאחר ניסיונותיה של העוזרת לעורכת המבצע    זוכהל

על   זוכהאו במקרה שה יחתום  ו/או לא  יציג את חשבונית הקנייה במועד כנדרש  לא 
לא יגיע לאסוף את   שהזוכהלהלן או במקרה    3.16אישור קבלת הפרס, כאמור בסעיף  

( חמישה  תוך  של  5הפרס  זכאותו  הזכייה,  הודעת  ממועד  עסקים  ימי  לפרס   הזוכה( 
 . לעיל 3.12לפעול כמפורט בסעיף תתבטל ועורכת המבצע תהא רשאית, אך לא חייבת, 

כתנאי לקבלת הפרס על כל זוכה להציג את תעודת זהותו, את חשבונית הקניה אשר  .3.16
בנוסח  פרס  אישור קבלת  על  לחתום  וכן  בה  ולזכות  בתחרות  להשתתף  אותו  זיכתה 

כ ד'המצורף  את   נספח  להתנות  רשאית  תהא  המבצע  עורכת  כי  יובהר,  זה.  לתקנון 
מימוש הפרסים בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפי שאלו יימסרו על ידה 

 או על ידי העוזרת לעורכת המבצע.  

הציג במעמד הזכייה חשבונית שהפרטים   שהזוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה   .3.17
מו אינם  צרכו, בה  די  ברור  שאינו  או  טושטש  עליה  שהמודפס  או  בשלמות,  פיעים 

לעורכת המבצע שיקול דעת בלעדי לפסול את הזכייה,   לעוזרת  ו/או  לעורכת המבצע 
ו/או בתחרות  לעיל ולמשתתפים    3.12בהתאם לכל מקרה לגופו ואז יחולו הוראות סעיף  

 לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך. 

 הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.  .3.18

 זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי.  .3.19

 מדיניות פרטיות  .4

בע .4.1 כי  הפרטים אשר המשתתף מאשר  לכך שכל  הוא מסכים  במבצע,  צם השתתפותו 
המבצע במהלך  ")והתחרות(  נמסרו  )להלן:  האישיים  הפרטים  כל  לרבות  "( המידע, 

המבצע לעורכת  העוזרת  ו/או  המבצע  עורכת  את  היתר,ישמשו  בין  פילוח לצורך    , 
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במבצע,   הפרסיםהמשתתפים  והענקת  המבצע  למחקר  ,ניהול  תפעוליים,  לצרכים 
 כים סטטיסטיים ובכפוף להוראות כל דין.ולצר

מאשר ומסכים לכך שמסירת   )לרבות המשתתף הזכאי והמשתתף בתחרות(  המשתתף .4.2
לצורך   , בין היתר,המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש

 . דלעיל 4.1בסעיף  אמורה

לאס .4.3 או  לקבל  עשויות  המבצע  לעורכת  העוזרת  ו/או  המבצע  אודות עורכת  מידע  וף 
 .עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצעשל  מידע ההמשתתפים ולאחסנו במאגרי 

מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או 
/ חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם  כי מסירת  )אך מובהר,  לחשוף את פרטיהם 

( ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי בנוסף לשימוש (; וכן כי )בובתחרות  השתתפות במבצע
שיעשה במידע, אגירתו והעברתו על פי תקנון זה, עורכת המבצע עשויה ותהא רשאית 
לעשות שימוש במידע כאמור, לאגור אותו במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת 

התשמ"א אם 1981-הפרטיות,  חברות  )לרבות  לה  קשורים  לתאגידים  להעבירו  וכן   ) 
עורכת  של  הפרטיות  במדיניות  כמפורט  הכול  עסקיים,  ולשותפים  אחיות(  וחברות 

-https://www.osem-nestle.co.il/privacy  -   המבצע )אותה ניתן למצוא באתר אסם 
page ( ובכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( עורכת המבצע תהא רשאית להעביר המידע אל

 מחוץ לגבולות המדינה. 

העוזרת לעורכת המבצע מיישמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עורכת המבצע ו/או   .4.4
מורשית לנתונים -בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי 

שיאספו על ידן, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, עורכת המבצע 
חסינה באופן מוחלט ו/או מפעילת המבצע אינן מתחייבות, כי השתתפות במבצע תהיה  

 מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה. -מפני גישה בלתי

התחרותהמבצע .4.5 באמצעי    ,  מסוקרים  להיות  עשויים  זה  תקנון  נשואי  הפרסים  ומתן 
מביע   )ובתחרות(  תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. בהשתתפותו במבצע

)לרבות  המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום זהותו ולסיקור
הפרס   צילום( )זולת  תמורה  כל  ללא  שונים,  תקשורת  באמצעי  לידיו  הפרס  מסירת 

 שיוענק לו לפי הוראות תקנון זה(. 

 אחריות .5

  מתחייבות, כי המבצעעורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או מי מטעמן, אינן   .5.1
ת ולמשתתף לא יהיו יויתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעו  )והתחרות(

כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף 
ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת המבצע ו/או    )ובתחרות(  לא ישתתף במבצע

צע, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך העוזרת לעורכת המב
 המבצע.העוזרת לעורכת  כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורכת המבצע ו/או  

עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או מי מטעמן, אינן אחראיות לפעילות  .5.2
רכות ממוחשבות כלשהן  התקינה של מערכות האינטרנט, הטלפון והתקשורת ו/או מע

, ואין ולא תהיה להן שום אחריות בגין אי קליטה ו/או ואתר המבצע לרבות קו המבצע
ו/או שיבוש בקליטת ההודעה   ו/או נתונים  ו/או הודעות  קליטה משובשת של שיחות 

ציוד    ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל
לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות   ןוה  ןליטתאחר אשר אינו בש

 אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

יינתן   )והתחרות(  במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע .5.3
שיקול דעת מלא לעורכת המבצע להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או 

 ה בקשר למבצע. לבצע כל פעול 

יישאו בכל אחריות  .5.4 ו/או מי מטעמן לא  ו/או העוזרת לעורכת המבצע  עורכת המבצע 
יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה  ולא  כלפי משתתפי המבצע בקשר עם הפרסים, 

 והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.

ר שביעות רצון כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוס .5.5
הפרסים, תופנה במישרין לעוזרת ו/או    ההטבה  אוו/ו/או עוגמת נפש בקשר עם המבצע  

המבצע ליצירת   לעורכת  לאמצעים  )בהתאם  הספציפי  הפרס  ו/או  ההטבה  ולספקית 
ולהלן( לעיל  ו/או לטיפול בה.   הקשר המפורטים  ועורכת המבצע לא תהיה צד לפניה 
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לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, בנוסף, ההשתתפות במבצע מהווה,  
דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר 

 ולפרסים.  , להטבהלמבצע

 מיסים  .6

שקבלת   .6.1 ההטבה  פרסהיתכן  שיהיה   או  כפי  חוק,  פי  על  מס  בתשלום  מחויבת  תהא 
יישאו בכל העלויות, המיסים,   שתתפיםהזוכים והמבתוקף במועד הרלוונטי למסירתו.  

בקבלת   הכרוכים  והתשלומים  ו/או  ההוצאות  כל ההטבה  לנקיטת  ויפעלו  הפרסים, 
ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות 

 כלשהי בקשר לכך. 

עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס החל  .6.2
עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או עד בסמוך למועד אחר 

את המס   מועמד לזכייהדיע להם עורכת המבצע, לפי שקול דעתה. לא שילם העליו תו
 כאמור, לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

 הדיון וסמכות השיפוט  .7

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין  .7.1
 אחר.

עים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי סמכות השיפוט בכל העניינים הנוג .7.2
 אביב יפו. -המשפט המוסמכים של תל

 שונות  .8

ו/או  .8.1 ו/או שיבוש  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה 
איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא 

 א יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ול

משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת המבצע  .8.2
תופסק והוא יידרש )ובתחרות(  ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור, השתתפותו במבצע  

 שסופקו לו על פי הוראות תקנון זה.  ו/או ההטבה להשיב מידית פרסים

עובדי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ובני   )ובתחרות(  תפו במבצעלא ישת .8.3
 משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל. 

ובנוגע לכל   )ולתחרות(  עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע .8.4
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב 

צפ לאו בלתי  אם  ובין  זה  בתקנון  במפורש  צוינו  אם  בין  המבצע,  במהלך  שייווצר  וי 
 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. 

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את  .8.5
תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצרו ו/או להאריכו מעבר 

שנקב עורכת לתקופה  דין.  לכל  ובכפוף  והבלעדי  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  הכל  עה, 
המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר 

 אסם. 

עורכת המבצע רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל את אישור זכאותו של  .8.6
, אם לדעתה קיים חשש בהאו את ההט  משתתף לפרס ו/או קבלת המשתתף את הפרס

 סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין. 

לא ניתן לערער על החלטות עורכת המבצע, והכרעותיה סופיות ומוחלטת, ומהוות ראיה  .8.7
 מכרעת שאין אחריה דבר.

וכן  .8.8 המבצע  עורכת  במשרדי  גם  מראש,  לתיאום  בכפוף  המבצע,  בתקנון  לעיין  ניתן 
  עורכת המבצע. במשרדי העוזרת ל
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 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע -נספח א' 
 

 תיאור בר קוד 
 גרם 250*12אסם קרם קרקר  7290000074245
 קג1*4אסם קרם קרקר  7290000074696
 גרם 250*12אסם קרם קרקר דל נתרן  7290000079233
 גרם 300*12אסם קרם קרקר פלוס חיטה מלאה  7290100680889
 גרם 250*12אסם קרקר שומשום   7290000074252
 גרם 150*12אסם קרקר זהב   7290000074375
 גרם 900*4אסם קרקר זהב   7290000074764
 קרם קרקר במליחות מעודנת  7290112965868
 גרם 250*12אסם קרקר קלאסי  7290000074276
 גרם 250*12אסם קרקר בצל   7290000061061
 12* 140רוזמרין   THINפיטנס קרקר  7290112963918
 12*150כפרי   THINפיטנס קרקר  7290112963895
 12*140סלק  THINפיטנס קרקר  7290112968807
 12*140בטטה   THINפיטנס קרקר  7290112968821
 גרם 234*24פיטנס חטיפי קרקר חיטה מלאה   7702024074625
 גרם 234*24חטיפי קרקר צ'יה ופשתן  פיטנס 7702024258322
 גרם 300*12אסם חטיפי קרקר מלוח   7290000069715
 גרם 300*12אסם חטיפי קרקר שומשום  7290000069739
 גרם 300* 12אסם חטיפי קרקר זעתר  7290000069609
 גרם 100*14אסם טוסטעים  7290000080758
 גרם 100*14עם שומשום  אסם טוסטעים 7290000080765
 גרם 100* 14אסם טוסטעים חיטה מלאה  7290000076645
 ג125*12אסם טוסטעים צנימים עגולים חטה.מלא 7290000077925
 גרם 140* 12אסם פריכונים מאורז מלא  7290000068343
 ג140*12אסם פריכונים עגול אורז דל נת.  7290000069364
 גרם 80*14אסם חטיפי פריכונים אורז ודבש   7290000078762
 גרם 80* 12אסם חטיפי פריכונים טבעי  7290000060071
 גרם 80* 12אסם חטיפי פריכונים תירס שומשום  7290000065977
 גרם  60*12טורטיה תירס  7290105691248
 גרם 60*12טורטיה שום בצל  7290105691224
 גרם 60*12חמוץ מתוק  טורטיה 7290106572065
 גרם 23*16אסם פריכונים מיני עשבי תיבול  7290107871297
 גרם 23*16אסם פריכונים מיני בצל מקורמל   7290107874441
 גרם 23*16אסם פריכונים מיני זעתר  7290107874427
 לחמית כוסמין  7290112966247
 לחמית כוסמין וגרעיני דלעת  7290112966070
 גרם 190*12לחמית כפרית  7290000077253
 גרם חדש 250*10לחמית חיטה מלאה  7290000075204
 גרם 230* 10לחמית שיפון  7290006983176
 גרם 160*12לחמית אגוזים  7290000074481
 גרם  190* 12לחמית חמישה דגנים  7290106572027
 גרם  200*  12לחמית ללא גלוטן 7290109354101
 גרם 150*8אסם קריספי טאפאס כפרי  7290106573314
 גרם 150* 8אסם קריספי טאפאס זיתים  7290106573277
 פיטנס פריכיות בר שוקולד מריר  7290112961440
 גרם  84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד חלב  7290109351971
 גרם  84*12בר פריכיות שוקולד לבן   פיטנס 7290109352916
 גרם 22*40פיטנס מיני פריכיות שוקולד חלב   7290107879132
 גרם 100*12פיטנס פריכיות גדולות שקלד.חלב  7290109351957
 גרם 120*12פיטנס פריכיות דקות עם קינואה   7290111564291
 גרם 120* 12דגנים דקות  3פריכיות  פיטנס 7290111564277
 גרם  60* 12פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ופלפל שחור  7290112967114
 גרם  60*12פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ומלח ים  7290112967381
 גרם  60*12פיטנס פריכיות נימוחות מתובלות   7290112961464
 גרם  60*12פריכיות נימוחות קינמון  פיטנס 7290112961372
 גרם 500*12אסם פתי בר קרמל  7290115206180
 גרם 250*12אסם פתיבר לבבות  7290112968913
 גרם  500*  12אסם פתי בר פטל  7290115203462
 גרם 500* 12אסם פתי בר  7290000074184
 גרם 500*12אסם פתי בר שוקו  7290000074153
 גרם 200*12אסם פתי בר ללא גלוטן קלאסי   7290109354972
 גרם 200*12אסם פתי בר ללא גלוטן שוקו   7290109354996
 אסם פתי בר מופחת סוכר  7290112966124
 גרם 300*12עיגוליות אננס  7290115204896
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 תיאור בר קוד 
 גרם 300*12ערגליות מיקס שוקותות  7290115204612
 גרם 300*6שוקולד  ערגליות  7290008775816
 גרם 300*6ערגליות תות שדה  7290008775823
 גרם 300* 6ערגליות פטל  7290111564741
 גרם   175*18אסם פתיבר דובי שוקולד   7290115201031
 גרם 220* 16אסם פתי בר פינוקי שוקו  7290115200027
 גרם 220*16אסם פתי פינוקי וניל  7290115200003
 חדש-ג225*6אסם עוגיות מיני שוקוצ'יפס   7290000074962
 גרם 300*6אסם עוגיות מיני ממולאות שוקולד  7290000067070
 גרם 220*12אסם עוגיות שוקוצ'יפס ממולאות  7290000061245
 גרם 200*12אסם עוגיות שוקוצ'יפס קלאסי   7290000075143
 גרם  220* 12עוגיות שוקוציפס קרם אגוזים  7290112961754
 גרם 200*12אסם קרמוגית במילוי שוקולד  7290000077017
 200* 12אסם קרמוגית במילוי חלבה  7290109358482
 ג 200*12אסם קרמוגית במילוי קרם אגוזים 7290111564727
 ג200*12אסם קרמוגית קרמל מלוח  7290115200676
 גרם 250*12אסם עוגיות שוקולד זהבה  7290000313160
 גרם 250*12אסם עוגיות גן חיות וניל  7290000313184
 גרם   180פיטנס עוגיות שוקולד צ'יפס   7290106571907
 גרם  180פיטנס עוגיות חמוציות  7290106571921
 גר    180עוגיות פיטנס שוקולד מריר  7290106571945
 ג  230*12גביע  עוגיות הפסקת קפה ח.מלאה 7290105691712
 גרם 400*8הבית עוגת שוקולד  7290006983763
 גרם 400*8הבית עוגת שוקולד צ'יפס  7290006983787
 גרם 320*8הבית עוגת דמקה שוקו וניל  7290105693457
 גרם 400*8הבית עוגת שיש   7290006983770
 גרם 400*8הבית עוגת תפוז   7290006983794
 גרם 350*8שוקוצ'יפס -עוגת שוקו הבית  7290106574793
 גרם  340*8הבית סופלה בטעם שוקו וניל  7290106575431
 גרם  340* 8הבית סופלה בטעם שוקולד  7290106575257
 הבית עוגת תפוז מופחתת סוכר  7290112966094
 גרם  350*8הבית עוגת בראוניס פאדג'  7290105695321
 ג380*8הבית עוגת שבת בראוניס ט.שקלד.ר.חלב 7290104503184
 גרם 360*8הבית עוגת שמרים בריוש שוקולד  7290000075693
 גרם   350*8הבית עוגת שמרים קלאסית בטעם שוקולד  7290106578821
 גרם 400*8הבית עוגת תפוחי עץ עם פירורים   7290006983527
 גרם 95*12גביעי גלידה ממותקים  24אסם  7290104508189
 גרם 120*12גביעי גלידה אמריקאים   24אסם  7290104508202
 גרם 95*12גב.גלדה ממותקים ט.שוקו  24אסם  7290100688618
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 סוגי הפרסים )בכפוף להוראות התקנון(  -נספח ב' 

מספר 
הזוכים  

 בפרס 

סך 
כמות  

הפרסים 
 במבצע

סוג  סוג הפרס ספקית הפרס
 שבוע הבחינה  הזוכה 

5 5 

 בותיבני הישקרן 

 בני ברק   29מרח' רבי עקיבא  
 0722601000טל':  

דוא"ל: 
info@kerenby.co.il 

מיקסר בוש, דגם 
4405MUM 

זוכה 
 שבועי 

שבוע הבחינה  
 הראשון 

)משתתפים  
זכאים אשר  

השתתפו  
בתחרות מיום  

ועד    3.10.2021
 ( 9.10.2021ליום  

5 5 

 בותיקרן בני היש

 בני ברק   29מרח' רבי עקיבא  
 0722601000טל':  

דוא"ל: 
info@kerenby.co.il 

מעבד מזון בוש 
 3100דגם 

זוכה 
 שבועי 

שבוע הבחינה  
 השני 

)משתתפים  
זכאים אשר  

השתתפו  
בתחרות מיום  

ועד   10.10.2021
ליום  

16.10.2021 ) 

5 5 

 בותיקרן בני היש

 בני ברק   29מרח' רבי עקיבא  
 0722601000טל':  

דוא"ל: 
info@kerenby.co.il 

תנור בילד אין 
 3100סאוטר דגם 

זוכה 
 שבועי 

שבוע הבחינה  
 השלישי 

)משתתפים  )
זכאים אשר  

השתתפו  
בתחרות מיום  

ועד   17.10.2021
ליום  

23.10.2021 ) 

5 5 

  -אקס אי סטור 
 קריסטליאנו

 ת"א   108מרח' אבן גבירול  
 1700503344טל':  

דוא"ל: 
info@Xistore.co.il 

שואב אבק  
אלחוטי מותג 

 V9 דרים דגם
pro 

זוכה 
 שבועי 

שבוע הבחינה  
 הרביעי 

)משתתפים  
זכאים אשר  

השתתפו  
בתחרות מיום  

ועד   23.10.2021
ליום  

30.10.2021 ) 

1 1 

 בותיקרן בני היש

 בני ברק   29מרח' רבי עקיבא  
 0722601000טל':  

דוא"ל: 
info@kerenby.co.il 

מקרר סאוטר  
 453דגם 

זוכה 
בפרס 
 הגדול 

תקופת 
 המבצע 
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 סוגי הפרסיםמפרט  - 1נספח ב'

 

 4405MUMמיקסר בוש, דגם  .1
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 3100מעבד מזון בוש דגם  .2
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 FINE3000תנור בילד אין סאוטר דגם   .3

 תיאור כללי וחיצוני:
 ליטר  65.5נפח פעיל של תא האפייה 

 50°C - 250°Cטווח טמפרטורות: בין 
 Aדירוג אנרגטי:   

 מאפייני התנור:
 באישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה -תכנית שבת
 שכבות זכוכית  3דלת בעלת  

 דלת פנימית בעלת משטח זכוכית חלק ללא ברגים, המאפשר ניקוי קל
 דקות  120טיימר מכני לכיבוי עד CUT OFF TIMER- פאנל הפעלה 

 עם תאורה היקפית  Push/Pull כפתורים נלחצים פנימה
 מערכת אוורור היקפית, לשמירה על ארונות המטבח

 טורבו אקטיבי המאפשר אפייה של מספר תבניות במקביל 
 טריקה שקטה 

 . 90 °פתיחה הידראולית: כולל מנגנון עצירת הדלת בצורה רכה לפני הגעה ל 
 הדבקות המזון   קסטורת חלת דבש למניעתעם ט Pro-Cook תבניות אפייה בטכנולוגיית

   תוצרת פולין
 תכניות אפיה 10

 טורבו אקטיבי 
 הפשרה 

 עליון+תחתון 
 גריל חסכוני 
 תוכנית שבת 

 אבזור פנימי:
 תבניות אפייה  2

 רשת עשויה מכרום ניקל 
 מידות חיצוניות:

 ס"מ  59.5רוחב 
 ס"מ  59.5גובה 

 ס"מ   55עומק 

 V9 pro שואב אבק אלחוטי מותג דרים דגם .4

 . /pro-v9-israel.co.il/collection/dreame-https://www.dreame  -ראו בקישור 

 460SVRמקרר סאוטר דגם  .5

  NO-FROSTמקרר מקפיא עליון  
 תיאור המוצר: 

 קירור יבש  – NO FORSTמערכות מיוחדות: 
 ליטר  400נפח כללי:  

 ליטר  303נפח תא מזון: 
 ליטר  97נפח תא הקפאה: 

 אוטומטיתהפשרה 
 אפשרות להפוך את כיוון פתיחת הדלת 

  B :דירוג אנרגטי
 אביזרים נלווים: 

 מגירת צינון 
 מגש ביצים 

 רגליות ניתנות לכיוונן 
 ידיות ארגומוניות
 מגש קוביות קרח 

 מדף בקבוקים בדלת המקרר 
 מדפים ניתנים לכיוונן 

 מידות חיצוניות:
 ס"מ  70רוחב 
 ס"מ  173גובה 

 ס"מ   72עומק 
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 רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע  -נספח ג' 
 

 כתובת  שם הרשת 
 , בני ברק 17חת"ם סופר  ברכל 
 'כפר חסידים א , ברכל 
 , בני ברק 6סוקולוב  ברכל 
 , ירושלים 508הכפר העברי קמיניץ  ברכל 
 , מודיעין עילית 10חפץ חיים   ברכל 
 , חיפה 54שד' טרומפלדור   ברכל 
 מודיעין עילית , 18אבני נזר  ברכל 
 , מודיעין עילית 21מסילת יוסף  ברכל 
 , בני ברק 10מתתיהו  ברכל 
 , מודיעין עילית64נתיבות המשפט   ברכל 
 , אלעד 41שמעון הצדיק  ברכל 
 , חיפה 16מיכאל  ברכל 
 , מודיעין עילית 5נתיבות המשפט   ברכל 
 , צפת1פרומצ'נקו   ברכל 
 , בית שאן 2הנגב  ברכל 
 חשמונאים , 17רמה  ברכל 
 , רכסים 1הרימונים   ברכל 
 , חדרה52הגבורים  ברכל 
 , בני ברק 20אבו חצירה  ברכל 
 אור הגנוז  , ברכל 
 , אלעד 23אבטליון  ברכל 
 , מודיעין עילית 23יהודה הנשיא  ברכל 
 , מודיעין עילית 34מסילת יוסף  ברכל 
 , בני ברק 56הרב כהנמן  ברכל 
 מודיעין עילית , 34רבי יהודה הנשיא  ברכל 
 , ירושלים 47בן אליעזר אריה   ברכל 
 , אלעד 35רבי פנחס בן יאיר  ברכל 
 , בני ברק 2יצחק מאיר הכהן  ברכל 
 , אלעד 7שמעון הצדיק  ברכל 
 , רמת גן1הרב לנדרס  ברכל 
 , בני ברק 8שלמה המלך  ברכל 
 , רחובות 27הרב מדר זכריה   ברכל 

 רפיח ים  15נתיבות  נתיב החסד 
 , פתח תקווה 49הסיבים  נתיב החסד 
 , קריית מלאכי 88שד' בן גוריון  נתיב החסד 
 , גבעת זאב 32קרית יערים   נתיב החסד 
 , מודיעין עילית 37רבי שמעון בר יוחאי  נתיב החסד 
 פנים מאירות   10ירושלים  נתיב החסד 
 , רחובות 8פרץ  נתיב החסד 
 , בני ברק 15רשב"ם  נתיב החסד 

 שד ירושלים  170נתיבות  החסד נתיב 
 רשב"י   15אשדוד   נתיב החסד 
 , בני ברק 24הרב מלצר   נתיב החסד 
 , בני ברק 151הרב כהנמן  נתיב החסד 
 , נתניה13לילינבלום  נתיב החסד 
 , בני ברק 1הרב פרדו משה  נתיב החסד 
 , מודיעין עילית40נתיבות המשפט   נתיב החסד 
 , בני ברק 12השר אלון יגאל  נתיב החסד 
 , בת ים 25הרב ניסנבוים יצחק  נתיב החסד 
 , בני ברק 1תורת חיים   נתיב החסד 
 אליעזר בן הורקנוס  22אשדוד   נתיב החסד 
 , צפת 8צה"ל  נתיב החסד 
 סורוצקין   39ירושלים  נתיב החסד 
 , נתניה 20הארי  נתיב החסד 
 , בני ברק 17קלישר  נתיב החסד 
 נתניה ,  29שוהם  נתיב החסד 
 מרים הנביאה  16בית שמש  נתיב החסד 
 הרב מזוז 1נתיבות  נתיב החסד 
 , בני ברק 15חבקוק  נתיב החסד 
 , עמנואל 1חתם סופר  נתיב החסד 
 אליעזר בן הורקנוס  8אשדוד   נתיב החסד 
 נחל שורק  11בית שמש  נתיב החסד 
 שלום בונייך  10נתיבות  נתיב החסד 
 אחיסמך  , נתיב החסד 
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 כתובת  שם הרשת 
 , בני ברק 11הרב קוק  נתיב החסד 
 , רחובות 8מבצע ליטני  נתיב החסד 
 הילל  6אשדוד   נתיב החסד 
 , חיפה 9מיכאל  נתיב החסד 
 , בני ברק 23גניחובסקי  נתיב החסד 
 , בני ברק18קוטל  נתיב החסד 
 בני ברק  , נתיב החסד 
 ינאי  10אשדוד   נתיב החסד 
 הרצל 7-7אופקים  נתיב החסד 

 , רבבה 1הר השומרון  החסד נתיב 
 , אלעד 1הריף  נתיב החסד 
 , בני ברק15נויפלד  נתיב החסד 
 כפר קאסם  , נתיב החסד 
 , ירושלים 30חכמי יוסף  זול ובגדול 
 , ירושלים 10שירת הים  זול ובגדול 
 הרב עוזיאל  86ירושלים  זול ובגדול 
 הפלמ"ח 38ירושלים זול ובגדול 
 פסח חברוני  117ירושלים  זול ובגדול 
 יואל   1ירושלים  זול ובגדול 
 , ירושלים 8הרב קוק  זול ובגדול 
 , מעלה אדומים 1העירית  זול ובגדול 
 , ירושלים 2מרידור אליהו  זול ובגדול 
 הרב שאולזון  57ירושלים  זול ובגדול 
 , ירושלים 21הנורית  זול ובגדול 
 הנביאים  84ירושלים  זול ובגדול 
 שד' בן גוריון   21אשקלון  זול ובגדול 
 הפסגה  16ירושלים  זול ובגדול 
 , ירושלים 39ליפסקי לואי  זול ובגדול 
 , ירושלים 15חיל האויר  זול ובגדול 
 שד' החושן  3מבשרת ציון  זול ובגדול 
 , מעלה אדומים 15האבן  זול ובגדול 
 , עזר 20השחף  זול ובגדול 
 , ירושלים 31אורוגואי  זול ובגדול 

 בן איש חי   31בית שמש  ובגדול זול 
 , ירושלים 109צונדק  זול ובגדול 
 הרב הרצוג 61ירושלים  זול ובגדול 
 יהודה הלוי   38אשקלון  זול ובגדול 
 חכמי יוסף  30ירושלים  זול ובגדול 
 , אשדוד 12הרי גולן   זול ובגדול 
 מאה שערים  21ירושלים זול ובגדול 
 הפיסגה  39ירושלים  זול ובגדול 
 , ירושלים 113יפו  זול ובגדול 
 יקותיאל אדם   2ירושלים  זול ובגדול 
 אליאב יעקב  6ירושלים  זול ובגדול 
 בר אילן  5ירושלים  זול ובגדול 
 יפית  , זול ובגדול 
 אוהלי יוסף  3ירושלים  זול ובגדול 

 יוחנן הורקנוס   1באר שבע 2000מעיין  
 השישה עשר  39ירושלים  2000מעיין  
 , בית שמש 15רבי יהודה הנשיא  2000מעיין  
 , ירושלים 46מאיר גרשון  2000מעיין  
 הרב ישראל גרוסמן  3בית שמש  2000מעיין  
 , ירושלים 12הקרן הקיימת  2000מעיין  
 , ירושלים 54שלמה זלמן דרוק  2000מעיין  
 , ירושלים 1המרפא  2000מעיין  
 , ירושלים 16הלל  2000מעיין  
 רכסים  , 2000מעיין  
 עלי הכהן  1ירושלים  2000מעיין  
 , ירושלים 34חזון איש  2000מעיין  
 בית ישראל   17ירושלים  2000מעיין  
 , ירושלים 160שד' משה דיין  2000מעיין  
 , מגדל העמק1הזית  2000מעיין  
 , ירושלים 1ברש מנחם רועי   2000מעיין  
 , בני ברק 94עקיבא רבי  2000מעיין  
 , מעלה אדומים 36הצור  2000מעיין  
 שח"ל  58ירושלים  2000מעיין  
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 כתובת  שם הרשת 
 , ירושלים 2ברוכי יהושע  2000מעיין  
 שד' יהודה הנשיא  3בית שמש  2000מעיין  
 , מעלה אדומים 19פרי מגדים  2000מעיין  
 , מעלה אדומים 1יהלום  2000מעיין  
 , בני ברק 6 אז"ר 2000מעיין  
 , טבריה 7מיכאל  2000מעיין  
 , בני ברק 5הרב קוק  2000מעיין  
 ים סוף  101ירושלים  2000מעיין  
 שמואל הנביא   35ירושלים  2000מעיין  
 , ירושלים 40אגריפס  2000מעיין  
 , חריש 18מרגלית  2000מעיין  
 , ירושלים 212יפו  2000מעיין  
 גבע בנימין  , 2000מעיין  
 , מעלה אדומים 1הרכס   2000מעיין  
 ים סוף   17ירושלים  2000מעיין  

 הר טוב  1בית שמש  שפע ברכת השם 
 , אלעד 1שמאי  שפע ברכת השם 
 עלי הכהן   21ירושלים  שפע ברכת השם 
 כף החיים  38ביתר עילית  שפע ברכת השם 
 עזרת תורה   28ירושלים  שפע ברכת השם 
 , מודיעין עילית 5-7רבי עקיבא  שפע ברכת השם 
 תכלת מרדכי  4ירושלים  שפע ברכת השם 
 , כוכב יעקב 1אהבת ישראל  שפע ברכת השם 
 סורצקין  14ירושלים שפע ברכת השם 
 יואל   14ירושלים  שפע ברכת השם 
 החידא  11ביתר עלית  שפע ברכת השם 
 בן איש חי   39בית שמש  שפע ברכת השם 
 וגןבית    10ירושלים  שפע ברכת השם 
 , גבעת זאב 14האיילות   שפע ברכת השם 
 כנסת יחזקאל   6ביתר עלית  שפע ברכת השם 
 ציון -הרב ברוק בן 7ביתר עלית  שפע ברכת השם 
 הרב הרצוג 1בית שמש  שפע ברכת השם 
 המגיד ממזריטש  38ביתר עילית  שפע ברכת השם 
 , בני ברק 16השלושה  שפע ברכת השם 

 , בית שמש 1 ריבל שפע ברכה 
 , מודיעין עילית 19חזון איש  שפע ברכה 
 , מודיעין עילית 29רבי שמעון בר יוחאי  שפע ברכה 
 נחל גילה 5בית שמש  שפע ברכה 
 שפת אמת 4בית שמש  שפע ברכה 
 ריבל בית שמש  1 שפע ברכה 
 , מודיעין עילית 23רבי עקיבא  שפע ברכה 
 הבונים  10קרית גת   שפע ברכה 

 חזון איש  12בית שמש  ברכה שפע  
 פארן  7ירושלים  שפע ברכה 
 ישעיהו הנביא  1בית שמש  שפע ברכה 
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 טופס אישור קבלת פרס  -נספח ד' 

 
 שם פרטי: _____________________  .1
 שם משפחה: _____________________ .2
 ת.ז.: _____________________  .3
 גיל: _____________________  .4
 _____________________ כתובת:  .5
 טלפון: _____________________  .6
 מספרי החשבונית: ____________________________________  .7

 
 

 בהתאם לסוג הפרס שבו זכה הזוכה[  -]להשלמה הפרס: 
 
 ".בא בטובאני מאשר/ת כי קראתי את תקנון מבצע "  .1

אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על   .2
 , בהתאם לתנאי התקנון. מועמד לזכייההגדרת 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות  .3
מי מטעמן בקשר עם ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או  

 זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 אני מאשר כי קיבלתי את הפרס. .4

שתסוקר   .5 יכול  זכייתי  כי  לי,  ידוע  כי  בזאת  אני  מצהיר/ה  במבצע,  זכייתי  בדבר  באישורי 
נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטיי  ותפורסם באמצעי התקשורת השונים. הנני 

מידע שאני מעביר/ה, מועבר מרצוני החופשי וכי אינני כאמור לעיל וכן אני מצהיר/ה כי ה
 מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין. 

אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת של עורכת המבצע ו/או של העוזרת לעורכת המבצע, ואיני  .6
  זכיתי קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם ומנהליהם. כמו כן, אני מצהיר/ה כי  

 במהלך תקופת המבצע.  פעם אחת בלבד בתחרות

 
 

 חתימה: ____________________  2021תאריך: ____________ ,  
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 לממש את ההטבה סניפי רשת נעמן בהם יהא ניתןרשימת  -נספח ה' 

 
 עיר  כתובת  שם חנות 

 חיפה חוצות המפרץ  12 -חיפה חוצות 

 חיפה 4דרך משה פלימן   13  -חיפה עזריאלי  

 חדרה    40שד' רוטשילד   15 - חדרה לב חדרה 

 רמת גן  58ביאליק    16 - רמת גן ביאליק 

 גבעתיים  26ויצמן  18 -גבעתיים  

 פתח תקווה    72ז'בוטינסקי  19 -פתח תקוה אבנת 

 נתניה    60הרצל  20 -נתניה קניון השרון  

 טבריה  1יהודה הלוי  21 -טבריה ביג פאשן  

 אשדוד  14בלפור  22 -אשדוד לב אשדוד  

 רמלה    91שד' הרצל  24 -רמלה קרית הממשלה  

 בת ים    92יוספטל   בת ים 

 רחובות    2בילו  26 -רחובות קניון רחובות  

, פינת רבי  14ז'בוטינסקי  27 -בני ברק  
 עקיבא 

 בני ברק 

 ראשון לציון  21סחרוב דוד   28 -ראשון לציון הזהב  

 פתח תקווה     21חובבי ציון  31 -פתח תקוה חובבי ציון 

 ירושלים   30יפו  יפו ירושלים  

 גבעת שמואל    29-31יוני נתניהו  45-חנות נעמן גבעת שמואל קניון הגבעה 

 קרית גת  3כיכר פז  48  -קרית גת קרית 

 באר שבע  21דרך חברון  49 -באר שבע ביג  

 באר שבע  צומת אלי כהן  53 -שבע נגב - באר

 תל אביב     11מלכי ישראל   56 -ת"א  

 ירושלים  255שד' גולדה מאיר   57 -ירושלים קניון רמות 

 נהריה  , שכונת עין שרה 2אירית  58 -נהריה  

 נתניה    26טום לנטוס   60 -נתניה קרית שרונים  

 בית שמש  3שדרות יגאל אלון  61  -שמש ביג  -בית

 באר שבע  125שד' טוביהו  62 -באר שבע גראנד  

 אור יהודה  120שדרות אליהו סעדון   63 -אור יהודה עזריאלי 

 עכו  2החרושת   64 -עכו עזריאלי  

 נתיבות  5בעלי המלאכה   67 -נתיבות צים 

 מעלות  3שלמה שרירא  68 -מעלות תרשיחא צים 

 מודיעין  2לב העיר  69 -מודיעין עזריאלי  

 ראש העין  1בזק  72 -ראש העין  

 אור עקיבא  1הנשיא  74 -עקיבא אורות אור 

 רמלה  2דוד רזיאל  75 - רמלה עזריאלי  

 נשר    147תל חנן בר יהודה  76 -נשר מבנה 

 קרית ביאליק  153דרך עכו  77 -קרית ביאליק קריון  

 עפולה  18שד רבין    79  -עפולה פרנדלי  

 רעננה  2המלאכה   80 -רעננה פרנדלי 

 אשקלון  21בן גוריון  82 -אשקלון גירון 

 אשדוד  41ז'בוטינסקי  83 -אשדוד סטאר אשדוד 

 ראשון לציון  9לישינסקי   84 -חונים קונים ראשל"צ 

 דימונה  25, כביש 395אזור תעשיה   85 -דימונה פרץ סנטר 

 יוקנעם עילית  9שד' יצחק רבין  87-ביג יוקנעם 

tel:04-9084345
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 עיר  כתובת  שם חנות 

 ירושלים  1אגודת ספורט בית"ר  92 -עזריאלי מלחה ירושלים 

 בית שאן  7העמל  93 -יריד נעמן בית שאן  

ישפרו סנטר נס    6הפטיש  95 -חנות נעמן נס ציונה 
 ציונה 

 נס ציונה 

 קרית עקרון  מתחם בילו סנטר  96 -חנות נעמן קרית עקרון עופר בילו  

 רמת גן      7חיים לנדאו  97 -חנות נעמן  רמת גן מרום נווה 

 בני ברק  24אהרונוביץ  351 -בני ברק  

 ירושלים  106שדרות משה דיין  פסגת זאב  -ירושלים 

 ראש פינה  1מעלה גיא אוני  359 -ראש פינה 

 ראשון לציון  30הנחשול  377ראשל"צ אחוזת ראשונים 

נוף גליל    –דרך החטיבות   נוף גליל נצרת 416
 נצרת 

 נצרת 

שד' מנחם בגין פינת שד'   יריד סיטי אשדוד נעמן  
 הרצל 

 אשדוד 

 אילת  19דרך פעמי השלום  444 -מלכת שבא אילת 

 אילת   קניון  מול הים  אילת  445-חנות נעמן אילת מול הים  

 תל אביב     64אלנבי    456יריד תל אביב אלנבי  

 חולון  7גולדה מאיר  458 -יריד נעמן חולון עזריאלי 

 בית שמש   6מורדי הגטאות    461 -יריד נעמן בית שמש נעמי 

 אופקים  35הרצל  467 -אופקים  

 קרית אתא  30דרך חיפה  468 -קרית אתא שער הצפון 

 כרמיאל  5מעלות כמון  476 -כרמיאל 

 גבעת שמואל  22בן גוריון  751 -גבעת שמואל 

 מודיעין  מתחם ירדן א.ת שילת  752 -מודיעין שילת 

 כפר סבא  48רוטשילד  753 -סבא רוטשילד -כפר

 הרצליה  )שער העיר(  48הס  754 -הרצליה רחוב הס 

 מעלה אדומים  5דרך קדם   757 -מעלה אדומים 

 ירושלים  43ירמיהו  758- 1סנטר  

 בית"ר עילית    20הר"ן  759 -ביתר עלית 

 חיפה   6בן גוריון  760 -חיפה סיטי 

 ראשון לציון    6ההסתדרות  761 -שער ראשון 

 אלעד  10שמעון בן שטח  762 -אלעד רימון 

 קרית שמונה א.ת. דרומי, מתחם מבנה 763 -קרית שמונה מבנה 

 חולון  1המשביר  765 -חולון מבנה 

 בת ים  33ניסנבאום יצחק   777  -ים בתימון -בת

 


