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הגדרות:

"תקופת הפעילות":
הפעילות תחל ביום  21.2.2022בשעה  7:00ותסתיים ביום  21.3.2022בשעה .23:59
עורכת הפעילות רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה ,לרבות להאריך ,לקצר או
לקטוע את תקופת הפעילות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה עורכת הפעילות
לעשות כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר האינטרנט של אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה .האמור
בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים
ומגבלות ,ככל ויוטלו בקשר לכך.
"אסם" או "עורכת הפעילות":
קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם .60850
"ויקטורי"
מרחוב שידלובסקי  3יבנה
"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":
בגיר מעל גיל  18הרוכש בתקופת הפעילות מהמותגים המפורטים בתקנון זה בסך  ₪ 49.90ומעלה בהתאם
להוראות תקנון זה (ושומר את חשבונית הקניה ,כהגדרתה להלן).

"המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים"
מגוון מוצרי בישול ואפייה ,חטיפים ומוצרי מאפה המשווקים תחת מותג "אסם" בלבד.
"נקודות המכירה המשתתפות בפעילות":
סניפים וחנויות מרשת "ויקטורי" ,לא כולל רכישות מקוונות (אונליין).

"חשבונית הקניה" ו/או "החשבונית"
כהגדרתה בסעיף  3.1להלן.
"טפסי ההשתתפות" או "גלויות ההשתתפות"

הטפסים שיקבלו המשתתפים הזכאים בקופה הראשית (קופת המבצעים) לאחר ביצוע רכישת המוצרים
המשתתפים בסך  ₪ 49.90ובהם יכתבו את הצעתם המקורית למוצרי אסם כמפורט בתקנון זה להלן.
"תיבות השתתפות בפעילות"
תיבות השתתפות בפעילות אשר יוצבו בכל חנויות רשת ויקטורי ובהן יוכלו המשתתפים לשלשל את טפסי
השתתפותם בפעילות ,לאחר שיציינו בהם את מספר חשבונית הקניה ואת פרטיהם האישיים ויצרפו אליהם
את שרשור הקופה שיקבלו בקופה הראשית לאחר ביצוע הרכישה.

"הפרסים" ו/או "הפרס"
המשתתפים הזכאים יזכו בפרס בדמות שובר אחד בסך  ₪ 1,000לרכישת מוצרים בסניפי רשת ויקטורי.
לאסם שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את הפרס ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף
לאמור בתקנון זה להלן.

"ספקית הפרסים"
רשת "ויקטורי"

"אתר אסם"
כתובת אתר האינטרנט של אסם.
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כללי ונספחים

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.
 .2.1הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
 .2.2הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.
 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות
הכלולות בתקנון זה.
 .2.4רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'  -סוג הפרסים;
נספח ב'  -אישור קבלת הפרס;
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ההשתתפות בפעילות
 .3.1משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים בפעילות,
במסגרת רכישה בודדת ,בסכום השווה או העולה על ( ₪ 49.90להלן" :הרכישה המינימלית"),
ויקבל שרשור קופה המעיד על זכאותו להשתתף בפעילות וכן חשבונית תקפה ,המעידה על הרכישה
המינימלית עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור
(להלן" :החשבונית"" ,שרשור הקופה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי העניין) יוכל לגשת לקופה
הראשית בחנות בה ביצע את הרכישה ולמלא טופס השתתפות בו יכתוב המשתתף רעיון מקורי
למוצר חדש שהיה רוצה שייוצר וישווק על ידי אסם (לעיל ולהלן" :טופס ההשתתפות" ו-
"הרעיון") .לאחר מכן ישלשל המשתתף את הטופס בליווי שרשור הקופה בתיבת ההשתתפות
בפעילות .למען הסר ספק יובהר כי חשבונית קניה ומספר החשבונית ניתנים לשימוש פעם אחת
בלבד ,ללא תלות בזכייה או באי זכייה.

 .3.2בטופס ההשתתפות יתבקש המשתתף ( -א) למלא את מספר חשבונית הקניה; (ב) למלא את שמו
ואת שם משפחתו; (ג) לכתוב את הרעיון (לעיל ולהלן" :הטיפ").
 .3.3הרעיון שיכתב על ידי משתתף לא יכיל אמירות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים מיניים,
לשון רע ,מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות
אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ,סימן מסחר או כל
זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
 . 3.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,השתתפות בפעילות כפופה להתחייבות המשתתף שלא לכתוב בטופס
ההשתתפות במסגרת הפעילות תכנים או הצעות העשויים לפגוע במשתתפים אחרים ו/או בכל צד ג'
אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב .מובהר ,כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת
בסעיף זה ,לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ,וכי לאסם תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות
או לבטל זכיה.
 .3.5בעצם מילוי טופס ההשתתפות ,מצהיר ומאשר המשתתף ,כי:
 .3.5.1הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
 .3.5.2מילוי הטופס מהווה אישור מצד המשתתף ,וכל מי מטעמו (לרבות כל הנהנים מהפרס ככל
ויזכה בו במסגרת הפעילות) ,כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים לכל האמור בו
ומקבלים עליהם את כל הוראותיו ,לרבות כל שינוי שיעשה בו ,וכי הוראות אלה יחולו עליהם
ויחייבו אותם.
 .3.5.3הוא מודע לכך שאסם ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש ברעיון וכי שימוש
ברעיון ,ככל וייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אסם ,לא יקנה למשתתף זכות לקבלת
תמורה כספית או אחרת מאסם.
 .3.5.4הרעיון הינו רעיון מקורי שלו וכי אין בו (או בהצגתו ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים ,סימן
מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו.
 .3.5.5ההשתתפות בפעילות נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף ,והוא מתחייב לשפות את
אסם ,או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להן  -ובכלל
זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  -בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד הרעיון שכתב
על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הרעיון ו/או השימוש שיעשה בו.
 .3.5.6בעצם כתיבת הרעיון בטופס ההשתתפות מקנה המשתתף ,בין אם זכה ובין אם לאו ,ואף אם
בוטלה השתתפותו בפעילות מכל סיבה שהיא ,את מלוא הזכויות ברעיון (לרבות זכויות הקניין
הרוחני) לאסם ,ובכלל זה מאשר הוא לאסם לעשות ,אם תבחר בכך ,שימוש ברעיון שכתב,
לרבות פיתוחו ,שינויו ,ייצורו ,פרסומו ברבים ,ולרבות העתקתו ,הפצתו ,שיווקו ,מסירתו
לציבור ,עיבודו ,עריכתו וכל כיוצ"ב ,וזאת בכל דרך בה תבחר אסם והכל  -ללא תמורה
למשתתף.
 .3.6מובהר כי אסם תהא רשאית שלא לבחון רעיון המעלה חשש להפרת זכויות יוצרים ,סימני מסחר ו/או
חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של אסם או של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם
אחר אותו תראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.7בעצם מסירת הפרטים האישיים באמצעות טופס ההשתתפות ,מצהיר המשתתף ומאשר ,כי קרא
בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף בפעילות בהתאם להן.
 .3.8תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה ,לצורך הוכחת זכאותו
לפרס בהתאם להוראות סעיף  4להלן .מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף שלא יציג את
החשבונית כשהיא במצב תקין וקריא להנחת דעת אסם ,לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ,והוא מוותר
על כל טענה כנגד אסם בשל כך.

 .3.9מוצרים שנרכשו במסגרת הפעילות אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי,
הכל בהתאם לדין.
 .3.10אסם שומרת על זכותה למנוע ו/או להפסיק השתתפות משתתף כלשהו בפעילות על פי שיקול דעתה
הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו
יפר משתתף את הוראות התקנון ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו.
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור לעיל.
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מהלך הפעילות ופרסים
 .4.1מבין המשתתפים ,יזכו  48המשתתפים אשר כתבו את הרעיונות המקוריים והיצירתיים ביותר ,והכל
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אסם.
 ..4.2כל זוכה יקבל פרס אחד בלבד ,כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
 .4.3לצורך קבלת הפרסים ,אסם ו/או מי מטעמה תקבע את זהות המועמדים לזכייה (לעיל ולהלן:
"המועמדים לזכייה" ו/או "המועמד לזכייה") .אסם ו/או מי מטעמה ,בהתאם לפרטים האישיים
הרלוונטיים שנכתבו בטופס ,תודיע למועמדים לזכייה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת על כך,
וזאת בתוך  30ימים מתום סיום בדיקת הרעיונות .אסם תפעל לפנות אל המועמדים לזכייה בלפחות
שלושה ( )3ניסיונות פנייה לכל מועמד לזכייה ,ככל שלא יהיה מענה לאחר ניסיונותיה של אסם,
זכאותו תיפסל ואסם תפנה למועמד לזכייה הבא בתור ,אשר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של
עורכת הפעילות.
 .4.4על מנת לקבל את הפרס ,ידרשו המועמדים לזכייה להעביר לאסם ,באמצעות דואר אלקטרוני או
בדרך אחרת שתקבע אסם ,את המסמכים הבאים( :א) צילום חשבונית הקניה המזכה; (ב) צילום
טופס קבלת פרס ,כמפורט בנספח ב' לתקנון זה.
 .4.5לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימתו על טופס הזכייה ,כמפורט
לעיל ,וככל שאין מניעה אחרת ,יוכרז המועמד לזכייה כזוכה (להלן" :הזוכה" ו/או "הזוכים") ואסם
ו/או מי מטעמה יצרו עימו קשר טלפוני על מנת לתאם את העברת הפרס לידיו.
 .4.6המשתתפים הזוכים יקבלו אישור המעיד על זכייתם (להלן" :אישור הזכיה") עמו יוכלו ,בתיאום
מראש עם אסם או מי מטעמה ,להגיע לקופה הראשית באחד מסניפי רשת ויקטורי בהתאם להנחיות
שיקבלו.
 .4.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו מועמד לזכייה העביר באמצעות דואר אלקטרוני לאסם
חשבונית קניה שהפרטים בה אינם מופיעים בשלמות ,או שהמודפס עליה אינו ברור די צרכו בין אם
כתוצאה מצילום לא ברור או מכל סיבה אחרת (להלן" :חשבונית קניה פגומה") ,תהא לאסם שיקול
דעת בלעדי לפסול את הזכייה ,או לחילופין ,להורות למועמד לזכייה להמציא את החשבונית פעם
נוספת ,כאשר היא סרוקה לשביעות רצונה של אסם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להורות
למועמד לזכייה לגשת לסניף בו בוצעה הרכישה ,לבקש שחזור חשבונית ולספק לאסם צילום
חשבונית קניה תקינה .וזאת תוך יומיים מרגע קבלתו את ההודעה בדבר מועמדתו לזכייה .במידה
ולא סיפק המועמד לזכייה חשבונית קניה תקינה במועד האמור ,זכאותו לפרס תיפסל .יובהר ,כי
שיקול דעתה הבלעדי של אסם ,כאמור לעיל ,יהא בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים או למי
מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.
 .4.8כתנאי לקבלת הפרס ,על כל זוכה להציג תעודת זהות ,אישור זכיה וכן לחתום על טופס אישור קבלת
פרס כמפורט בנספח ב' לתקנון זה .יובהר ,כי אסם תהא רשאית להתנות את מימוש הפרסים
בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי שאלו יימסרו על ידה.

 .4.9מובהר כי הפרס כולל רק את השובר המוענק כפרס וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת
מימוש הפרס לרבות הוצאות נסיעות ,ביטוחים וכל הוצאה נוספת ,תהיינה באחריות הזוכים בלבד
ועל חשבונם.
 .4.10הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה.
 .4.11זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי או לבקש תמורה כספית בגינו.
.5

מדיניות פרטיות
 .5.1המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו על ידו
במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו את אסם ו/או ויקטורי או מי מטעמן לצורך ניהול
הפעילות ומסירת הפרסים ואף לצורך פרסום שמות הזוכים ,את הרעיון שכתבו ואת דבר זכייתם
במדיות שונות ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 .5.2המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע
ישמש לצורך כאמור.
 .5.3אסם עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה .מובהר
בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את
פרטיהם (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת
פרס במקרה של זכיה); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי אסם עשויה לעשות שימוש
בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת
המונח בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות
אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית
להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .5.4אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט
חדירה כאמור .לכן ,אסם אינה מתחייבת ,כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 . 5.5מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים ,לרבות לצורך קידום
מכירות .בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית
לפרסום שמו ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה.

.6

אחריות
 .6.1אסם ו/או מי מטעמה ,אינה מתחייבת ,כי הפעילות תתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות
או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל
מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של אסם ,אשר אירעה בתום
לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.
 .6.2אסם או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם הפרסים ,איכותם,
שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן מימושו ,ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה והפרס
אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
 .6.3מימוש הפרסים יהא כפוף לתנאי ספקית הפרסים .פניה בקשר לתקלה ו/או פגם בפרסים תופנה
לספקית הפרסים בלבד.
 .6.4כל פני יה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או בקשר
למלאי המוצרים המצויים אצל ספק הפרס ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים ומימושם ,תופנה
במישרין לספקית הפרסים ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.

 6.5מובהר כי ויקטורי אינה עורכת הפעילות ולא תישא באחריות בקשר אליה.
.7

מיסים
יתכן שקבלת פרס תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי
למסירתו .הזוכים יישאו בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת הפרסים
ובמימושם ,ויפעלו לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא
תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך.

.8

קניין רוחני
 .8.1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות ,הם קניינה של אסם או קניינו
של צד שלישי בו רשאית אסם לעשות שימוש .המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש
בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור ,לרבות להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לשנות ,ליצור
יצירות נגזרות ,על ידם או בשיתוף עם צד שלישי ,בכל אמצעי שהוא ,שלא בקבלת הסכמת אסם
מראש וכתב.
 .8.2כתיבת הרעיון על ידי המשתתף מודע המשתתף לאפשרות של פיתוחו וייצורו על ידי עורכת
הפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל זכות לתמורה כלשהי למשתתף והנ"ל נעשה על
דעתו של המשתתף ועל אחריותו הבלעדית והוא מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ,או מי
מטעמה בגין כל נזק ,אבדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
 בגין כל טענה ,תביעה שתועלה נגדה על ידו או על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הרעיון. .8.3המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לכך כי כל זכויות היוצרים ברעיון שהעלה יהיו בבעלות עורכת
הפעילות.

.9

שונות
 .9.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה
ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .9.2לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 .9.3אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם
ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי
שיתפרסם מעת לעת באתר אסם.
 .9.4אסם רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל אישור זכאות לפרס ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 .9.5כל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .9.6מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות בהתאם להוראות התקנון תלויה בין היתר בהשלכות
של נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על
התנהלותה התקינה של הפעילות.
 .9.7לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות.

 .9.8מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת הפרסים בהתאם להוראות התקנון תלויות בין
היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות
להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות ועל קבלה ומימוש של הפרסים .לאור האמור
ובהתאם לאילוצים כאמור ,ייתכן כי עורכת הפעילות תידרש לשנות ו/או לדחות את הפעילות ו/או
לשנות את הפרסים ,להמירם בפרס חלופי או לדחות את המועד למימוש פרס כלשהו למועד עתידי
אחר ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות.

נספח א'  -סוגי הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)
סוג הפרס*
שובר בסך ₪ 1,000
למימוש בסניפי רשת
"ויקטורי" לשימוש
לרכישת מוצרים.
הרכישה בהתאם לתנאי
ספק הפרס "רשת
ויקטורי" על בסיס
המלאי הקיים בחנויות
הרשת ובהתאם למדיניות
ספק הפרס.
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נספח ב' – אישור לצורך קבלת פרס
__ בחודש______ 2022
לכבוד
קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת
רח' רימון 2
איזור התעשיה חמ"ן
ת"ד  934שהם 60850
גא"נ;
הנדון :אישור לצורך קבלת פרס "חורף חם  -ויקטורי" (להלן" :הפעילות")

 .1השתתפתי באמצעות חשבונית מספר ____________ ,הנני בעל זכיה מספר ________________
מאשר בזאת לקבל מידיכם שובר בסך  ₪ 1,000לרכישת מוצרים ברשת "ויקטורי" (להלן" :הפרס").
 .2ידוע לי ,כי "ויקטורי" היא ספקית הפרס והנושאת באחריות בכל הקשור בו .נהיר לי ומוסכם עלי,
בהקשר זה ,כי חברתכם או מי הקשור אליה או מטעמה לא יישאו באיזו אחריות שהיא בקשר עם
הפרס (לרבות לעניין טיבו ,התאמתו או מימושו) וממילא גם לא יישאו בכל אחריות להפסד ,נזק או
הוצאה או אבדן הכנסה או נזק שייגרמו לי (אם חלילה יגרמו לי) או למי מטעמי ,במישרין או
בעקיפין ,בעטיו.
 .3הנני מתחייב לשפותכם ,מיד עם דרישתכם הראשונה ,בגין כל הפסד ,נזק ,הוצאה או חסרון כיס
שייגרמו לכם או לתאגידים קשורים לכם או לכל מי מטעמכם ככל ואפר את התחייבויותיי כמפורט
במכתב זה ובהתאם לתקנון.
 .4בחתימתי על מסמך זה הנני מוותר מראש על כל טענה ,דרישה ,תלונה ותביעה כלפיכם בכל הנוגע
לפעילות ולפרס.
 .5ידוע לי ,כי אינכם עורכים כל ביטוח בקשר עם הפרס ו/או מימושו ,וכי מימוש הפרס על ידי מצוי
באחריותי הבלעדית .כל ביטוח נדרש הדרוש לדעתי בקשר עם מימוש הפרס.
 .6הנני מאשר לכם לעשות ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ,שימוש בפרטיי האישיים ,בין היתר לצרכים
שיווקיים שלכם או של תאגידים קשורים לכם.
 .7ידוע לי כי (א) איני מחוייב לפי דין למסור לכם פרטים אודותי; וכן כי (ב) חברתכם והתאגידים
הקשורים לה עשויים לשמר את פרטי במאגרי מידע שלהם; וכן כי (ג) חברתכם והתאגידים
הקשורים לה עשויים לעשות שימוש בפרטי לצרכיהם העסקיים ,כמו גם להעבירם לגורמים אחרים
(לרבות לשותפים עסקיים שלהם ולמאגרי מידע המצויים מחוץ לגבולות ישראל) ,הכל בכפוף
להוראות הדין.
בכבוד רב,
_____________
חתימה

נספח ג' – רשימת המוצרים המשתתפים
ברקוד
7290104506079
7290000068787
7290100684764
7290106573123
7290105691491
7290000066295
7290100685242
7290000467511
7290000467887
7290000468747
7290000468747
7290000468877
7290001302194
7290112965745
7290112965783
7290112965806
7290001302279
7290002260059
7290107876889
7290000066134
7290000066141
7290000066141
7290000066172
7290115201741
7290115201680
7290000062242
7290000066264
7290106572614
7290106572652
7290006653857
7290112965660
7290112965684
7290112965707
7290115203882
7290000066332
7290104500572
7290106576223
7290112966186
7290112966209
7290115200843
7290000066431
7290100687109
7290000072067
7290106578692
7290115201864
7290000066318

מקט
6926450
6901353
6916952
6930271
6927261
6920896
6917259
6929507
6929508
6929509
6930236
6929510
6929512
12424058
12424085
12424091
6929513
6929514
6930443
6929288
6929281
6930234
6929284
12468570
12468551
6930057
6901268
6930055
6930056
6912382
12423938
12423960
12423962
12483309
6901287
6925783
6929093
12426298
12426313
12460162
6920973
6923634
6925354
6930782
12468902
6919901

תיאור פריט
במבה מתוקה ייעודי 25*28גרם
במבה יום הולדת 25*108גרם
במבה יום הולדת סרט25*8 6גרם
אפרופו קלאסי ייעודי 25*60גרם
פופקו ייעודי 40*28גרם
במבה מתוקה 30*40גרם
במבה מתוקה על סרט 30*8 6גרם
ביסלי ברביקיו 55*48גרם
ביסלי פיצה 55*24גרם
ביסלי גריל 55*48גרם
ביסלי גריל לאחר הפסח 55*48גרם
ביסלי בצל 55*24גרם
ביסלי פלאפל 55*24גרם
ביסלי פריסטייל בצל מעושן 60*24גרם
ביסלי פריסטייל על האש 60*24גרם
ביסלי פריסטייל חמוץ חריף 60*24גרם
במבה קלאסי 60*48גרם
במבה יום הולדת 60*48גרם
במבה במילוי קרם נוגט 45*48גרם
ביסלי פלאפל 70*24גרם-חדש
ביסלי גריל 70*48גרם
ביסלי גריל לאחר הפסח 70*48גרם
ביסלי פיצה 70*24גרם
ביסלי בצל 70*24גרם
ביסלי ברביקיו 70*48גרם
דובונים שמנת בצל 40*30גרם
דובונים 40*30גרם
דובונים פיצה 40*30גרם
דובונים גן חיות 40*30גרם
דובונים ארנבונים 40*30גרם
פיטנס חטיף מולטיגריין מלח פלפל 25*24ג
פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול 25*24ג
פיטנס חטיף מולטיגריין צ'ילי מעודן 25*24ג
פיטנס חט.מולטיגריין שום ופלפל 25*24גרם
אפרופו 50*36גרם
אפרופו איטלקי 50*36גרם
אפרופו שוקולד 40*36גרם
אפרופו שוקולד מריר 40*36גרם
אפרופו שוקולד לבן 40*36גרם
אפרופו לחם שום 50*36גרם
פופקו חמאה ודבש 80*40גרם
במבה במילוי קרם נוגט 60*36גרם
במבה במילוי קרם חלווה 60*36גרם
במבה ביסלי מיקס 80*36גרם
במבה נוגט אינסייד אאוט 60*36גרם
במבה קלאסי 80*40גרם

ברקוד
7290000068770
7290112966445
7290000066349
7290112964175
7290000066189
7290000066196
7290000066226
7290115201550
7290112961600
7290115201727
7290115201703
7290115200829
7290115200928
7290111568206
7290106578241
7290111565656
7290115206708
7290104508943
7290111564956
7290106571563
7290107874502
7290107875271
7290107879798
7290100681138
7290106572959
7290107875158
7290112967206
7290104504228
7290112967220
7290112967244
7290115200713
7290107877619
7290100686171
7290100686164
7290105693341
7290111565083
7290107875004
7290112967152
7290112967329
7290112967343
7290111564857
7290105692436
7290111564383
7290111564406
7290006652027
7290109350332
7290111565700
7290000060118

מקט
6919903
12428743
6901292
12409161
6930924
6930925
6930923
12465567
12390941
12468523
12468545
12460161
12460193
12372997
6929252
12374772
12504696
6926822
12356553
6928288
6930077
6930192
6930162
12340631
6928623
6930181
12433216
6926301
12433244
12433239
12458133
6930551
6917753
6917755
6927518
12357155
6930155
12433188
12433263
12433265
12356054
6927415
12353204
12353205
6925377
12306497
12361252
12401160

תיאור פריט
במבה יום הולדת 80*40גרם
במבה מתוקה אריזה גדולה 100*40גרם
אפרופו 100*20גרם
אפרופופקו מיקס 100*24גרם
ביסלי פלאפל 200*25גרם
ביסלי גריל 200*25גרם
ביסלי פיצה 200*25גרם
ביסלי קרנבל מיקס 150*24גרם
ביסלי וחברים מיקס 150*24גרם
ביסלי בצל 200*25גרם
ביסלי ברביקיו 200*25גרם
ביסלי בלאגן מיקס 150*24גרם
ביסלי קראנצ' מיקס 150*24גרם
ביסלי פארטי מיקס 150*24גרם
דובונים 100*16גרם
במבה נוגט 150*24גרם
במבה נוגט אינסייד אאוט 130*24גרם
במבה קלאסי  200*18גרם
ביסלי במבה מיקס 200*18גרם
אפרופו 200*16גרם
ביסלי גריל קדמ .מארז אחיד 55*4 10גרם
ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 55*4 10גרם
במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 15*10 20גרם
אפרופו מאח50*3 10.גרם
אפרופו קלאסי מאח25*5 8.גרם
במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 60*4 8גרם
במבה מתוקה מארז 15*10 12גרם
דובונים קדמ.מארז אחיד 20*5 8גרם
ביסלי ברביקיו מארז אחיד20*10 10גרם
ביסלי גריל מארז אחיד20*10 10גרם
במבה קלאסי מארז אחיד 50*5 8גרם
במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד30*5 10גרם
ביסלי גריל מאח35*6 8.גרם
ביסלי ברביקיו מאח35*6 8.גרם
במבה מאח25*10 15.גרם
במבה מארז 25*15 6גרם
פופקו חמאה ודבש מארז 20*12 12ג
במבה מתוקה מארז ייעודי 15*15 12ג
ביסלי ברביקיו מארז ייעודי 20*15 10גרם
ביסלי גריל מארז ייעודי 20*15 10גרם
במבה מארז ייעודי 30*10 12גרם
במבה ייעודי מאח15*19 12.גרם
ביסלי גריל ייעודי מאח50*10 4.גרם
ביסלי ברביקיו ייעודי מאח50*10 4.גרם
במבה יום הולדת מאח15*20 12.גרם
ביסלי שיפר מעורב 7.263קג
במבה שיפר במילוי 6קג
אסם ספגטי 250*48גרם חדש

ברקוד
7290000493176
7290000493183
7290112967299
7290115202786
7290115202816
7290115202847
7290000063102
7290000060927
7290000063133
7290104501661
7290000068138
7290100681015
7290112966803
7290112966841
7290115203608
7290112969002
7290112965165
7290112965301
7290112965288
7290115200188
7290112965264
7290112965240
7290000067407
7290000067544
7290105693952
7290115203486
7290000068190
7290000068206
7290000068237
7290000068251
7290112967848
7290000060217
7290000060248
7290000060781
7290000060828
7290000060842
7290000060859
7290000060880
7290000060880
7290100684139
7290107871990
7290109358567
7290111568107
7290112965608
7290112962225
7290100685068
7290100685600
7290111567018

מקט
6919930
6919928
12433280
12477131
12477118
12477129
6901679
6910509
6912903
6925971
6922515
6922517
12430973
12431605
12482523
12447269
12414378
12414540
12414516
12451356
12414531
12414487
6901132
6901110
6927610
12482158
6922528
6922518
6922521
6922523
12437342
12399411
6909343
12399425
6909341
6909317
6909318
6909314
6910431
6916121
12399426
12336940
12372533
12423287
12392968
6917185
6917509
12367844

תיאור פריט
אסם אבקת רוטב צלי לבשר 22*12 3גרם
אסם אבקת רוטב פטריות 30*12 3גרם
אסם מרק ירקות ייעודי 50*12 6ג חדש
מנה חמה פאוצ' נדלס.אטר.טעם בקר70*16 6גרם
מנה חמה פאוצ' נדלס.אטר.טעם עוף70*16 6גרם
מנה חמה פאוצ נודלס ספייסי 70*16 6גרם
אסם קמח עוגה תופח מאליו 350*20גרם
אסם אטריות דקיקות 250*24גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 100*24גרם
אסם פודינג בטעם וניל צרפתי 80*12גרם
אסם פודינג אינסטנט וניל 80*12גרם
אסם פודינג אינסטנט ריבת חלב 84*12גרם
אסם פודינג אינסטנט שוקולד 88*12גרם
אסם פודינג בטעם שוקולד מריר 90*12גרם
אסם אינסטנט פודינג שוקולד לבן 80*12ג.חדש
אסם אינסטנט פודינג פיסטוק 80*12גרם
אסם זוג מרק נמס פטריות בדצ48*14גרם
אסם זוג מרק נמס טעם עוף בדצ 52*10גרם
אסם זוג מרק נמס ירקות בדצ חדש 56*10גרם
אסם זוג מרק נמס עגב.פיקנטי בדצ50*12ג2020
אסם זוג מרק נמס אפונה בדצ חדש 52*14גרם
אסם זוג מרק נמס עגבניות בדצ 60*12גרם
אסם פירורית מתובל 200*12גרם
אסם פירורית פירורי לחם זהב 200*12גרם
אסם פירורית זהב שומשום 200*12גרם
אסם פירורית בטעם ביסלי גריל 200*12גרם
אסם ג'לי תות שדה צבעים טבעיים 90*12גרם
אסם ג'לי משמש צבעים טבעיים 85*12גרם
אסם ג'לי פטל צבעים טבעיים 85*12גרם
אסם ג'לי אננס צבעים טבעיים 85*12גרם
אסם ג'לי תות שדה מופחת סוכר 68*12ג
אסם פסטה מקרוני אטלקי 500*24גרם
אסם פסטה תלתלים 500*12גרם
אסם פסטה מסולסלים אטלקי 500*12גרם
אסם פסטה קרניים בינוניות 500*12גרם
אסם פסטה צדפים גדולים 500*12גרם
אסם פסטה צדפים קטנים 500*20 24גרם
אסם ספגטי 500*20גרם
אסם ספגטי לאחר הפסח 500*20גרם
אסם מיני מקרוני 500*12גרם
אסם פסטה צינורות איטלקי 500*12גרם
אסם ספגטי פלוס 400*24גרם
אסם פלוס מסולסלים עתיר סיבים 400*16גרם
אסם פסטה לבבות 400*12גרם
אסם פסטה גן חיות מהדורה 400*16ג
אסם פדנג.אינס.ונל.פצפוצי שקלד110*12.ג
אסם פירורית זהב חיטה מלאה 200*12גרם
אסם פירורית זהב כוסמין 200*12גרם

ברקוד
7290111568350
7290100680728
7290000060156
7290000060163
7290000060958
7290000060965
7290000060972
7290000060316
7290000060323
7290000060330
7290000060491
7290000060538
7290000069258
7290006653765
7290008775892
7290109353272
7290109353494
7290109353517
7290109353753
7290111563775
7290112965585
7290112967749
7290000064871
7290000065335
7290000065540
7290000065557
7290000067599
7290000073125
7290000073415
7290115204018
7290115204032
7290105694614
7290000073750
7290000073767
7290000073774
7290100680650
7290100680667
7290112969989
7290112969965
7290112969538
7290006567048
7290006653819
7290000064758
7290000272726
7290000060200
7290000060200
7290000060408
7290000060576

מקט
12373166
6914258
6902258
6905532
6905635
6913624
6910508
12399422
12323724
12323742
12323719
12323726
12323741
12399412
12323723
12317693
12399420
12320276
12320301
12349955
12423245
12435725
6910421
6910418
6930435
12336613
6910410
6930437
6910415
12484121
12484120
12400878
6907025
6907026
6907027
6914233
6914234
12450542
12450514
12450534
6910091
6912420
6901426
6920074
6902225
6902222
6916011
6916012

תיאור פריט
אסם פירורית פנקו 300*12גרם
אסם פירורית 350*20גרם
אסם אטריות ביצים דקות 200*12גרם
אסם אטריות דקות 400*12גרם
אסם אטריות בינוניות 400*12גרם
אסם אטריות רחבות 400*12גרם
אסם אטריות דקיקות 400*12גרם
פרפקטו פסטה ספגטי אטלקי 500*24גרם
פרפקטו ספגטיני 500*20 2גרם-חדש
פרפקטו ספירלי 500*12גרם-חדש
פרפקטו קיפרי ריגאטי 500*12גרם.חדש
פרפקטו ניוקי צדפים 500*12גרם חדש
פרפקטו פנה ריגאטה 500*12גרם-חדש
פרפקטו פסטה פטוציני איטלקי 500*24גרם
פרפקטו פסטה לינגויני 500*20גרם-חדש
פרפקטו ספגטי עתיר בסיבים 500*20גרם
פרפקטו פסטה פארפלה 500*12גרם
פרפקטו אטריות פפרדלה 500*10גרם
פרפקטו ספירלי טריו 500*12גרם-חדש
פרפקטו פארפלה מהדורה מיוחדת600*16 20%ג
פרפקטו פסטה קסרצה 500*12גרם
פרפקטו פסטה נוציאולה 500*12גרם
מנה חמה פירה תפוא.ובצל 56*12גרם
מנה חמה פירה וירקות 55*12גרם
מנה חמה פסטה מוקרמת בדץ 55*12גרם
מנה חמה קוסקוס וירקות בדצ 84*12גרם
מנה חמה ספגטי בולונז 65*12גרם
מנה חמה פסטה עם עגבניות ר.טבע .בדץ62*12ג
מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 61*12גרם
מנה חמה איטלקי פסטה בסגנון אלפרדו 60*12ג
מנה חמה אורז בסגנון הודי עם קארי 74*12ג
אסם ספגטי מהיר הכנה חדש 500*24גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.עוף70*6 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.בקר70*6 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+ירק פיקנטי 70*6 6גרם
מנה חמה נודל+.ירקות תאילנדי76*6 6גרם
מנה חמה נודלס+ירקות ט.סצ'ואן76*6 6גרם
מנה חמה נודלס קוריאני חריף 75*6 6גרם
מנה חמה נודלס תאילנדי חריף 75*6 6גרם
מנה חמה נודלס ויאטנמי חריף 75*6 6גרם
אסם פתיתי קוסקוס ישראלי 350*12גרם
אסם קוסקוס דק 350*12גרם
אסם קוסקוס אמיתי 350*12גרם
עסיס חומץ טבעי 1*12 5%ליטר חדש
אסם פתיתים אפויים קוסקוס 500*12גרם
אסם פתיתים אפויים קוסקוס אחפ500*12.גרם
אסם פתיתים אפויים טבעות 500*12גרם
אסם פתיתים אפויים כוכבים 500*12גרם

ברקוד
7290000060903
7290000061450
7290106575011
7290112962096
7290112966353
7290100680711
7290000061214
7290105695024
7290106575332
7290112964212
7290112964298
7290100685563
7290115202939
7290115202977
7290115202953
7290105691897
7613035807778
7613035809109
7613035809123
7613035809857
7613036520492
7290006983206
7290000313283
7290000313290
7290111568299
7290111568251
7290111568275
7290111568312
7290000063157
7290106573086
7290112965103
7290112965141
7290112965226
7290112965325
7290111560583
7290112964052
7290112964076
7290112969071
7290112965080
7290115203295
7290105691934
7290106572997
7290000072227
7290000061085
7290000061108
7290000072241
7290112967572
7290107875820

מקט
6902232
6920773
6928967
12392990
12427726
6914257
6920777
6927774
6929005
12409773
12409778
6923986
12478605
12478641
12478642
6927300
12319737
12319903
12319904
12319906
12370567
6912644
6908510
6908509
12373165
12373150
12373139
12373129
6901677
6928661
12414381
12414379
12414404
12414541
12341593
12408602
12408603
12448406
12414363
12480771
6927363
6928625
6930306
12482016
6926389
6926390
12435095
6930297

תיאור פריט
אסם פתיתים אפויים אורז 500*12גרם
אסם פתיתים קוסקוס  3צבעים 500*12גרם
אסם פתית.אפויים קסקס.פלוס חטה.מלא400*12ג
אסם פתיתים לבבות מהדורה 400*12ג
אסם פתיתים מספרים 400*12גרם
אסם פירורית זהב 350*12גרם
אסם פתיתים קוסקוס עם בצל 500*12גרם
אסם פתיתים אפויים אורז עם אטריות 500*12ג
אסם פתיתים אפויים פלוס בורגול 400*12גרם
אסם קונכיות פתיתים 400*12גרם
אסם קונכיות פתיתים תרד 400*12גרם
אסם פירורית זהב מאח200*2 6.גרם
מנה חמה רייס נודלס עוף פטריות 50*12גרם
מנה חמה רייס נודלס רוטב סויה סיני55*12ג
מנה חמה רייס נודלס קארי צהוב 55*12גרם
אסם קוסקוס עם חיטה מלאה 350*12גרם
פרפקטו רוטב עגבניות לבולונז 400*6גרם
פרפקטו רוטב עגבניות ובזיליקום 400*6גרם
פרפקטו רוטב עגבניות עם פלפלים 400*6גרם
פרפקטו רוטב עגבניות לפסטה ולבישול 400*6ג
פרפקטו רוטב עגבניות לפיצה 400*6גרם
אסם פלאפל בקלי קלות 180*8גרם
אסם נודלס ביצים שטוחות 300*12גרם
אסם נודלס אטריות מסולסלות 200*12גרם
אסם נודלס אטריות עם תרד 300*12גרם
אסם נודלס אטריות להקפצה 350*10גרם
אסם נודלס אטריות אורז רחבות 300*16גרם
אסם נודלס אטריות ביצים רחבות מאד 400*10ג
אסם קמח עוגה תופח מאליו 1*10קג
אסם קוסקוס אמיתי קדמ.מארז זוגות350*2 12ג
אסם קוסקוס עם ירקות 146*7גרם
אסם פתיתים אפויים עם ירקות 130*7ג
אסם אורז סיני עם נודלס 130*6ג
אסם אורז ספרדי 140*6ג
אסם קמח תופח עם  30%חיטה מלאה 1*10קג
פרפקטו פסטה וזוביוטו 500*12גרם
פרפקטו פסטה קונכיות גדולות 400*12גרם
פרפקטו פסטה רדיאטורי 500*12גרם
אסם פסטה ברוטב פטריות מוקרם 143*6ג
פרפקטו פסטה ריציאולי מהדורה 500*12גרם
אסם קמח שמרים 1*10קג
אסם קמח שמרים לפיצה 1*10קג
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 290*9מל-חדש
אסם רוטב צ'ילי מתוק 290*9מל
אסם רוטב טריאקי 290*9מל
אסם רוטב פיצה 290*9מל
אסם רוטב ברביקיו 290*9מל חדש
אסם קרוטונים אפויים בתיבול ביתי 180*12ג

ברקוד
7290112964410
7290112964434
7290112964458
7290112964472
7290112964564
7290112964625
7290115204490
7290000272696
7290112962980
7290111568442
7290112963000
7290000067735
7290115202762
7613287325808
7613287325853
7613287325822
7613287476494
7613287325983
7613287325952
7290100683880
7290000078212
7290115203158
7290115203806
7290105695994
7290112967619
7290111568466
7290112964588
7290112964601
7290112960115

מקט
12410436
12410890
12410409
12410498
12410870
12410900
12487073
6913127
12400642
12373408
12400877
12323722
12477111
12470957
12470908
12471309
12479338
12470927
12470911
6916025
6913471
12480357
12483104
6927953
12435319
12373460
12410881
12410901
12381588

7290115205022
7290000061283

12492949
6909328

7290000063140
7290000063140
7290000060415
7290115207163
7290000062952
7290000072623
7290115204056
7290115204636
7290112969286
7290112969248
7290105694904
7290105694928
7290105695536
7290000072630
7290100685136

6909334
6911604
12463595
12510276
6922112
6929362
12483705
12488733
12448671
12448663
6927763
6927764
12348366
6929696
12325534

תיאור פריט
אסם רוטב אלף האיים חדש לסלט 290*9גרם
אסם רוטב קיסר חדש לסלט 295*9גרם
אסם רוטב ויניגרט חדש לסלט 295*9גרם
אסם רוטב שום חדש לסלט 290*9גרם
אסם רוטב אלף האיים לייט לסלט חדש 310*9ג
אסם רוטב שום לייט חדש לסלט 310*9גרם
אסם רוטב לסלט ויניגרט אסייתי 330*9גרם
עסיס מיץ לימון משומר 1*12ליטר
אסם רוטב סויה סיני מופחת סוכר 290*9מל
אסם רוטב טריאקי מופחת נתרן וסוכר 290*9מל
אסם ר.צילי מתוק פחת.נתרן וסוכר 290*9מל
פרפקטו ניוקי בצקיות תפו"א 500*12גרם חדש
פרפקטו ניוקי טריקולור 500*12גרם
אסם רוטב איולי שום לחיץ 295*8גרם
אסם רוטב ספייסי איולי לחיץ 295*8גרם
אסם רוטב מיקס לחיץ 295*8גרם
אסם מיונז לחיץ 280*8גרם
אסם רוטב סלסה לחיץ 335*8גרם
אסם רוטב ברביקיו לחיץ 345*8גרם
אסם פירה 260*6גרם
אסם קרוטונים מתובלים 250*12גרם
אסם רוטב טיקה מסאלה 290*9מל
אסם רוטב בסיס 290*9מל
אסם רוטב סויה 290*9מל
אסם רוטב סויה קלאסי מופחת נתרן 290*9מל
אסם רוטב אסיאתי למוקפץ  290*9מל
אסם רוטב לפאד תאי  290*9מל
אסם רוטב בנוסח סצואן 290*9מל
אסם שקדי מרק  30%קמח חיטה מלא
350*12גרם
אסם שקדי מרק מקלונים 350*12גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבע500*12.גרם
קדמ25%
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 400*12גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבע.אחפ400*12.גרם
פרפקטו לזניה חדש 500*12גרם
פרפקטו ניוקי בזיליקום ושום 500*12גרם
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 250*12גרם
אסם קטשופ בקבוק לחיץ 750*9גרם-חדש
אסם קטשופ מופחת סוכר 690*9גרם
אסם קטשופ פיצה 690*9גרם
אסם בישולים רוטב חרדל ודבש 330*9גרם
אסם בישולים רוטב סילאן ובצל 335*9גרם
אסם אב.מרק פטריות ר.טבעי.מיכל קטן 220*6ג
אסם אב.מרק בצל ר.טבעי.מיכל קטן 220*6גרם
אסם אב.מרק ירקות שורש ר.טבעיים 220*6גרם
אסם קטשופ חריף 750*9גרם 2015
אסם מרק טעם עוף 1*8קג

ברקוד
7290112964328
7290000068701
7290100681114
7290100689301
7290112960696
7290100684306
7290112964502
7290000060385
7290006983152
7290100685341
7290112967824
7290112967800
7290112967787
7290000065090
7290115206159
7290000070308
7290100685334
7290000070353
7290000070322
7290000062129
7290000077642
7290112967268
7290112960092
7290112960085
7290112960245
7290112960252
7290111560910
7290111565960
7290107871297
7290107874427
7290107874441
7290107879132
7290000074375
7290000060071
7290000065977
7290105691224
7290105691248
7290106572065
7290000078762
7290000313184
7290000313160
7290112968913
7290000068343
7290000069364
7290109351957
7290000074245
7290112965868
7290112961372

מקט
12410216
6909330
6930312
6920207
12383802
12482476
12410880
6920622
6912647
6917287
12437291
12437274
12437290
6907951
12500936
6907873
12325927
6920765
6920764
12432074
12432249
12433273
12381286
12381269
12383047
12383046
12343898
12363399
6929792
6930073
6930074
12377053
6902008
6913121
6923391
6927224
6927225
6928382
6919217
12353968
12384652
12445567
6916288
6916258
12312392
6923662
12424763
12386476

תיאור פריט
אסם מרק טעם עוף מגזר 1*8קג
אסם שקדי מרק רכיבים טבע.מיכל 400*10גרם
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 600*6מל-חדש
אסם עדיף זך טעם עוף 400*6גרם
אסם מרק טעם עוף מהדורה 450*6גרם
אסם רוטב צ'ילי מתוק 600*6מל
אסם רוטב אלף האיים לסלט חדש 600*6גרם
אסם אינסטנט פודינג וניל 320*9גרם
אסם קרוטונים מתובלים 400*12גרם
אסם מרק זך טעם עוף רכיבים טבעים 400*6ג
אסם בישולים מיקס קלאסי 200*9גרם
אסם בישולים מיקס בצלים 200*9גרם
אסם בישולים מיקס איטלקי 200*9גרם
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 400*12גרם
אסם מיני קרוטונים  4צבעים 300*12גרם
אסם מרק עוף אמיתי 400*6גרם
אסם מרק עוף רכיבים טבעיים בדצ400*6גרם
אסם אבקת מרק בצל רכיבים טבעיים 400*6ג
אסם אב.מרק פטריות רכיבים טבעיים 400*6ג
אסם פודינג אינסטנט וניל 1*6קג.חדש
אסם ג'לי תות צבעים טבעיים 1*6קג.חדש
אסם מרק בטעם עוף ואטריות יעודי55*12 6.ג
אסם קרטון עסקה  20%פתיתים קוסקוס 6קג
אסם קרטון עסקה  20%ספגטי 10קג
אסם קטשופ קרטון עסקה 6.75 20%קג
אסם שקדי מרק קרטון עסקה4.8 18%קג
אסם וופל בטעם שוקולד 200*24גרם 2017
אסם וופל בטעם לימון שוק פרטי 200*24גרם
אסם פריכונים מיני עשבי תיבול 23*16גרם
אסם פריכונים מיני זעתר 23*16גרם
אסם פריכונים מיני בצל מקורמל 23*16גרם
פיטנס מיני פריכיות שוקולד חלב 22*40גרם
אסם קרקר זהב 150*12גרם
אסם חטיפי פריכונים טבעי 80*12גרם
אסם חטיפי פריכונים תירס 80*12גרם
אסם חטיפי פריכונים טורטיה שום בצל 60*12ג
אסם חטיפי פריכונים טורטיה תירס 60*12גרם
אסם חטיפי פרכ.טורטיה תר.חמוץ מתוק 60*12ג
אסם חטיפי פריכונים אורז ודבש 80*14גרם
אסם עוגיות גן חיות וניל 250*12גרם חדש
אסם עוגיות שוקולד זהבה גביע 250*12גרם
אסם פתיבר לבבות 250*12גרם
אסם פריכונים מאורז מלא 140*12גרם
אסם פריכונים עגול אורז דל נת140*12.ג
פיטנס פריכיות גדולות שקלד.חלב 100*12גרם
אסם קרם קרקר 250*12גרם
אסם קרם קרקר במליחות מעודנת 250*12גרם
פיטנס חטיפי פריכיות דקות קינמון60*12ג

ברקוד
7290112961464
7290112967114
7290112967381
7290000075204
7290000075204
7290006983176
7290106572027
7290000074252
7290000074276
7290000076645
7290000080758
7290000080765
7290000077925
7290000074962
7290000061061
7290109354972
7290109354996
7290000079233
7290000074481
7290000077253
7290109354101
7290112966070
7290112966247
7290115204612
7290008775823
7290008775816
7290111564277
7290111564291
7290105691712
7290000067070
7290000075143
7290000061245
7290000077017
7290109358482
7290111564727
7290112961754
7290115200003
7290115200027
7290115200676
7290115201031
7290115206531
7290106571907
7290106571921
7290106571945
7290000069609
7290000069715
7290000069739
7290106573277

מקט
12386522
12433079
12433484
6922621
12484794
6922612
6928379
6902022
6902031
6924955
6901115
6901106
6925139
6926181
6909347
12323871
12323872
6923665
6924733
6925158
12322042
12424908
12426371
12488598
12484959
12484793
12352861
12352860
12384650
12483640
12329508
12329757
6913333
12336907
12354986
12391351
12450724
12450779
12457953
12460829
12502518
6928372
6928373
6928374
6926429
6926426
6926428
6928742

תיאור פריט
פיטנס חטיפי פריכיות דקות מתובלות 60*12ג
פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ופלפל 60*12ג
פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ומלח ים60*12ג
לחמית חיטה מלאה 250*10גרם חדש
לחמית חיטה מלאה לאחר הפסח 250*10ג
לחמית שיפון 230*10גרם
לחמית חמישה דגנים 190*12גרם
אסם קרקר שומשום 250*12גרם
אסם קרקר קלאסי 250*12גרם
אסם טוסטעים חיטה מלאה 100*14גרם
אסם טוסטעים 100*14גרם
אסם טוסטעים עם שומשום 100*14גרם
אסם טוסטעים צנימים עגולים חטה.מלא125*12ג
אסם עוגיות מיני שוקוצ'יפס 225*6ג-חדש
אסם קרקר בצל 250*12גרם
אסם פתי בר ללא גלוטן קלאסי 200*12גרם
אסם פתי בר ללא גלוטן שוקו 200*12גרם
אסם קרם קרקר דל נתרן 250*12גרם
לחמית אגוזים 160*12גרם
לחמית כפרית 190*12גרם
לחמית ללא גלוטן 200*12גרם
לחמית כוסמין וגרעיני דלעת 160*12גרם
לחמית כוסמין 200*12גרם
ערגליות מיקס שוקותות 300*12גרם
ערגליות תות חדש 300*12גרם 2020
ערגליות שוקו חדש300*12גרם 2020
פיטנס פריכיות  3דגנים דקות 120*12גרם
פיטנס פריכיות דקות עם קינואה 120*12גרם
אסם עוגיות הפסקת קפה ח.מלאה גביע 230*12ג
אסם עוגיות מיני ממולאות שוקולד 300*12גרם
אסם עוגיות שוקוצ'יפס קלאסי 200*12גרם
אסם עוגיות שוקוצ'יפס ממולאות 220*12גרם
אסם קרמוגית במילוי שוקולד 200*12גרם
אסם קרמוגית במילוי חלבה 200*12גרם
אסם קרמוגית במילוי קרם אגוזים200*12ג חדש
אסם עוגיות שוקוצ'יפס קרם אגוזים 220*12ג
אסם פתי בר פינוקי וניל 220*16גרם
אסם פתי בר פינוקי שוקו 220*16גרם
אסם קרמוגית קרמל מלוח200*12ג
אסם פתיבר דובי שוקולד 175*18גרם
אסם קרמוגית במילוי קרם בייגלה 200*12גרם
פיטנס עוגיות שוקולד צ'יפס 180*12גרם
פיטנס עוגיות חמוציות 180*12גרם
פיטנס עוגיות שוקולד מריר 180*12גרם
אסם חטיפי קרקר זעתר 300*12גרם
אסם חטיפי קרקר מלוח 300*12גרם
אסם חטיפי קרקר שומשום 300*12גרם
אסם קריספי טאפאס זיתים 150*8גרם

ברקוד
7290106573314
7702024258322
7290112968807
7290112968821
7290112963918
7702024074625
7290115205176
7290112966124
7290000074184
7290000074184
7290104508189
7290104508202
7290109351971
7290109352916
7290112961440
7290115205121
7290000074153
7290115206173
7290006983763
7290006983770
7290006983787
7290006983794
7290105693457
7290106574793
7290106575257
7290106575431
7290112966094
7290105695895
7290111567759
7290100688618
7290000075693
7290106578821
7290006983527
7290104503184
7290105695321
7290100685938
7290000074658
7290000074764
7290000068084
7290000074696
7290000071008
7290000076126
7290112966025
7290111568961
7290000060088
7290000076133
7290000076133
7290112965905

מקט
6928744
12446056
12445437
12445417
12407058
12392582
12496383
12425058
6902100
6906071
6926731
6926734
12312393
12315088
12386521
12495196
6902054
12501090
6916331
6916332
6916334
6916335
6927562
6928925
6928997
6929015
12425065
6927889
12370937
6919634
6924831
6929381
6916360
6926177
6927817
6917683
6902096
6906431
6930673
6923663
6925610
6901665
12424874
12377047
6909572
6901617
6909239
12424764

תיאור פריט
אסם קריספי טאפאס כפרי 150*8גרם
פיטנס חטיפי קרקר צ'יה ופשתן 26*9 24גרם
פיטנס קרקר דק סלק 140*12גרם
פיטנס קרקר דק בטטה 140*12גרם
פיטנס קרקר דק רוזמרין 140*12גרם
פיטנס חטיפי קרקר חיטה מלאה 234*24גרם N1
פיטנס קרקר  THINכפרי 140*12גרם
אסם פתי בר פחות סוכר 500*12גרם
אסם פתי בר 500*12גרם
אסם פתי בר לאחר הפסח 500*12גרם
אסם  24גביעי גלידה ממותקים 95*12גרם
אסם  24גביעי גלידה אמריקאים 120*12גרם
פיטנס בר פריכיות שוקולד חלב 84*12גרם
פיטנס בר פריכיות שוקולד לבן 84*12גרם
פיטנס בר פריכיות שוקולד מריר 84*12גרם
פיטנס בר פריכיות יוגורט תות 84*12גרם
אסם פתי בר שוקו 500*12גרם
אסם פתי בר קרמל  500*12גרם חדש
הבית עוגת שוקולד 400*8גרם
הבית עוגת שיש 400*8גרם
הבית עוגת שוקולד צ'יפס 400*8גרם
הבית עוגת תפוז 400*8גרם
הבית עוגת דמקה שוקו וניל 320*8גרם
הבית עוגת שוקו שוקוציפס 350*8גרם
הבית עוגת סופלה בטעם שוקולד 340*8גרם
הבית עוגת סופלה בטעם שוקו וניל 340*8גרם
הבית עוגת תפוז מופחתת סוכר 400*8גרם
הבית עוגת דמקה דבש 320*8גרם
הבית עוגת דבש קלאסית 400*8גרם
אסם  24גב.גלדה ממותקים ט.שוקו 95*12גרם
הבית עוגת שמרים בריוש שוקולד 360*8גרם
הבית עוגת שמרים שוקולד קלאסית 350*8ג
הבית עוגת תפוחי עץ עם פירורים 400*8גרם
הבית עוגת שבת בראוניס ט.שקלד.ר.חלב380*8ג
הבית עוגת בראוניס פאדג' 380*8גרם
הבית עוגת דבש ותפוח עץ 400*8גרם
אסם פתי בר 1*4קג
אסם קרקר זהב 900*4גרם
אסם פתי בר 1.75*4קג חדש
אסם קרם קרקר 1*4קג חדש
אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם
אסם בייגלה שמיניות קטנות 80*24גרם
אסם בייגלה כפיות כפרי טוגו 60*24גרם
אסם בייגלה טבעות מלח 400*12גרם
אסם בייגלה מקלות מלוחים 400*12גרם
אסם בייגלה שמיניות קטנות 400*12גרם
אסם בייגלה שמיניות קטנות אחפ400*12.גרם
אסם בייגלה שמיניות במליחות מעודנת400*12ג

ברקוד
7290112965929
7290000081663
7290106574977
7290106574977
7290106574953
7290112961266
7290112961327
7290115200881
7290115204698
7290115206081
7290112967138
7290000070919
7290112963321
7290115207729
7290115207743
7290115207545
7290115205978

מקט
12424820
6908742
12502402
12502400
12502486
12386267
12386352
12460180
12489019
12500636
12433106
12502393
12402665
12513839
12513852
12513242
12499652

תיאור פריט
אסם דובלה 250*12גרם
אסם בייגלה טבעות שומשום 300*12גרם
אסם בייגלה שטוחים עם מלח 300*12גרם
אסם בייגלה שטוחים עם מלח אחפ300*12.גרם
אסם בייגלה שטוחים שומשום 300*12ג.חדש
אסם בייגלה כפיות פיזור איטלקי 300*12גרם
אסם בייגלה כפיות פיזור כפרי 300*12גרם
אסם בייגלה שטוח.שמשם.מליחות מעודנ300*12ג
אסם ביגלה שטוח שמשם.בט.ביסלי גריל300*12ג
בייגלה כפיות צ'ילי פיקנטי 12*300גרם
אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן חדש 250*6ג
אסם בייגלה רשתות מלח 400*12גרם
גרטיפי בייגלה שטוח הכל ללא גלוטן 300*12ג
אסם עוגיות שוקולד זהבה אריזה קטנה40*36ג
ערגליות פונץ בננה 300*12גרם
אסם קרמוגית במילוי קרם במבה אדומה200*12ג
אסם פתי בר אצבעות שוקולד 180*18גרם

