
 תקנון פעילות 

 הגדרות .1

יתדות ת.ש.מ.ו. הוצאה לאור ופרסומים בע"מ ח.פ.   /"מפעיל המבצע /"הפעילות"עורכת  .1.1

 בני ברק.  108זבוטינסקי  511137671יתד נאמן  ח.פ  : 511137671

 108זבוטינסקי ,  511137671ח.פ.  במשרדי יתד נאמןאת התקנון ניתן לקבל : "התקנון " .1.2

 www.osem-nestle.co.il סם נסטלהאו באתר א בני ברק

מוצרי המאפה של אסם נסטלה : "המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים" .1.3

 בלבד

הרוכש בתקופת הפעילות  ומעלה 14מגיל בגיר  "משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות": .1.4

בחשבונית אחת מתוך מגוון ומעלה .₪ 29.90בסך  בפעילותמהמוצרים המשתתפים 

בהתאם להוראות תקנון זה )ושומר את חשבונית הקניה, המוצרים המופיעים בתקנון, 

 כהגדרתה להלן(.

  30.6.2022 יום עד לו , 7:00בשעה ) ב' סיון תשפ"ב (  1.6.2022 יוםמ  "תקופת הפעילות": .1.5

ועד תחילת הפעילות רשאית לשנות את מיתדות ת.ש.מ.ו ,. 23:59בשעה )  א' תמוז תשפ"ב( 

ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות או מועדים 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטהאחרים הקבועים בתקנון זה, ללא הודעה מראש, ו

ולא תידרש כל הודעה במשרדי יתד נאמן לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן יתדות ת.ש.מ.ו 

אפשריות של . האמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות נוספת מצידה

התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו על 

מובהר כי ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות  פתיחת בתי עסק, התקהלויות ותנועה.

)עד כניסת  ו-תיעשה בימים א המוצרים המשתתפים בפעילותתקנון זה, לרבות רכישת 

ובכפוף לשעות הפתיחה של נקודות המכירה. הפעילות תפורסם  בלבדהשבת( ומוצ"ש 

 בנקודות המכירה באמצעות אלמנטים שיוצבו בנקד"מ ובריכוזים החרדיים. 

מתוך קטגורית המאפים של בחר מוצר י 06.2022בימי שלישי במהלך חודש  -"המשימה" .1.6

צר"(. כל אות מהאותיות המרכיבות את שם המוצר תופיע )"להלן המו אסם נסטלה

במיקום שונה ובעמודים שונים בעיתון "יתד נאמן" )"להלן העיתון"( בקוביה )"להלן 

 .האותיות המפוזרות"(

המשתתפים יצטרכו לאתר את מלוא אותיות המפוזרות בעיתון, ולהרכיב מכולן את שם 

 המוצר ) ולהלן "המשימה"(. 

יחו במשימה, יוכלו מיידית להשתתף בפעילות באמצעות שתי המשתתפים שהצל

 האפשרויות שלהלן:  

שם המוצר, ומיד לאחריו יאמרו את אמרו בצורה ברורה יהמשתתפים  – קו טלמסר .א

 המוצר. שם ליצירתי סלוגן מילים, שיהווה  10משפט עד 

, רתייםיציהסלוגנים ה 2בחר את  , מערכת העיתון ת15.07עד  01.07בין התאריכים 

אריסטוקרט/  בסופ"ש זוגי במלון, שיזכו את יוצריהם המוצלחים והמתאימים ביותר

 רשת מלונות ציפורי ע"ב מקום פנוי.

 

 



  -בעמדות המכירה דייל .ב

. ) "להלן המבצע יימצא נציגבהם המועדים והמקומות  עיתון יפורטובובקו הטלמסר 

 "נקודות המכירה"(.   

ממוצרי  ₪ 29.9וכן חשבונית קניה  בסך , שם המוצראת  המבצע שיגישו לנציגמשתתפים ה

בר מתנה, יקבלו מהנציג במקום מתנה שווה כגון ספר קומיקס, שואסם נסטלה, 

 נגן.)כמפורט בסעיף הפרס(

 

 תףתמובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של מוצרים זמינים למכירה והמש  .1.7

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של המוצרים.

 

יה בפרס ישעמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה , לא נפסל מלהיות מועמד לזכ משתתף  "זוכה" .1.8

על פי הוראות תקנון זה והוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון 

במשך שלושה ימים, לאחר שניסו להתקשר פעמיים בכל יום,  באם הזוכה לא ענה זה.

 עוברים למתמודד הבא

 

יהיה זכאי להתקשר          ₪ 29.90משתתף שקנה מוצרים כמפורט לעיל בסך של "הפרס"  :   .1.9

לטלמסר לאחר שמצא את שם המוצר השבועי בעיתון ולהשאיר סלוגן . בסיום תקופת 

ן יבחר את שני הסלוגנים המנצחים אשר יזכו את הפעילות צוות קריאטייב של יתד נאמ

ברשת מלונות ציפורי / אריסטורקט ע"ב מקום פנוי   שבת(-בוע זוגי )ששישולחיהם בסוף ש

ניתן לממש את הזכיה על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש עם יתד נאמן. הטלמסר לא 

     פועל בימי שישי שבת וחג שבועות.      

ומצא את אותיות המוצר  ₪ 29.90מוצרים כמפורט לעיל בסך של כמו כן כל משתתף שקנה 

השבועי המפוזרות בעיתון. ייגש לנקודת האיסוף המפורסמת בעיתון, ימסור לנציג את 

חשבונית הקניה ואותיות המוצר שנאספו מהעיתון ויקבל מיידית באופן רנדומלי פרס 

י קניה ל"מלכות שובר 200ספרים  250נגנים  100מהפרסים המשתתפים במבצע: 

וקסברגר". החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות הפרסים לפי שיקול דעתה 

הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי 

מטעמה בגין כך. מרגע מסירת הפרס לזוכה לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

ת בגין מימוש הפרס או אי מימושו ולרבות בשל כל שינוי בו כל סוג כלפי החברה לרבו

שהוא.  כל אחד מהמשתתפים מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

  ו/או מי מטעמה בגין האמור. 



 כללי  .2

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה  .2.1

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

 המשתתף לכל האמור בו.

  הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר. .2.2
 הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.  .2.3

 השתתפות בפעילות .3

מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים,  .3.1

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

 המפורטות בנספח א  משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות באחת מנקודות המכירה .3.2

, בסכום )קרי, חשבונית אחת( מהמוצרים המשתתפים בפעילות, במסגרת רכישה בודדת

"(, הרכישה המזכה" או "הרכישה המינימלית)להלן: " ₪  ₪ 29.90ו העולה על השווה א

יהיה זכאי "( החשבוניתלהלן: ") המזכההרכישה  ביצוע ויקבל חשבונית המעידה על

 להשתתף במבצע .

הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה, ו/או לקבלת הפרס תנאי להשתתפות בפעילות  .3.3

לצורך הוכחת זכאותו לפרס. מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה, משתתף שלא יציג את 

החשבונית כשהיא במצב תקין וקריא, לא יהיה זכאי לפרס, והוא מוותר על כל טענה כנגד 

 בשל כך.  יתד נאמן

בלעדית, והוא מתחייב לשפות ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו ה .3.4

, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או יתד נאמן עובדיהאת 

 הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

רשאית לבטל את  יתד נאמןבכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא  .3.5

 השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. 

 
 חלוקת הפרסים ומימושים .4

לקבלת סוף שבוע זוגי יש לתאם מול . 1מימוש הפרס יעשה באחת משתי הדרכים הבאות:  .4.1

לנקודות הגעה פיזית לקבלה מיידית של הפרסים המופיעים לעייל . 2 03-6170877יתד נאמן 

 בקו וכן בעיתון יום מידי יפורסמו החלוקה נקודות החלוקה בה ממתין נציג יתד נאמן

 .הטלמסר

 עורכת הפעילות רשאית להחליף או לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ולזוכים לא תהיינה .4.2

  טענות לגבי פרס חלופי כאמור.

אינם ניתנים להחלפה או ו הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה .4.3

 להמרה בכסף או בשווה כסף.

 מתאריך הזכייה שנהעד בסוף שבוע זוגי  הזכיהלממש את  ניתן    4.4

  



 מדיניות פרטיות .5

עורכת הפעילות או מי מטעמה תקבל מידע מהמשתתפים מובהר, כי )א( לא מוטלת על 

המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם אך ידוע למשתתפים כי 

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

עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו יתד נאמן וכן כי )ב( ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי 

( וכן 1981-אצלה, לאגור אותם במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

להעבירם לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכול 

תקבלו אצלה ו/או תהא רשאית להעביר פרטים שניתד נאמן בכפוף להוראות הדין; וכן כי )ג( 

 נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

 

 
  אחריות .6

ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות,  עורכת הפעילות .6.1

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 

ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות אשר אירעה בתום לב ו/או  יתד נאמןטעות של 

 .יתד נאמןו/או תביעות ו/או דרישות כנגד 

או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם ו/ עורכת הפעילות .6.2

הפרסים, איכותם, שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן מימושו, ולא תהא חייבת 

 ו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינ

 קניין רוחני .7

או  יתד נאמןכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של 

לעשות שימוש. המשתתפים בפעילות אינם רשאים  יתד נאמןקניינו של צד שלישי בו רשאית 

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, 

 מראש וכתב.יתד נאמן שלא בקבלת הסכמת 

 שונות .8

וע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור מבלי לגר .8.1

או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של  נסטלהאשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם 

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

 ונה. לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם ובני משפחותיהם מדרגה ראש .8.2

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

 מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, 



תעדכן את משתתפי  יתד נאמןהכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. 

  בתקנון הנמצא במשרדי יתד נאמןהפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת 

רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות לפרס, אם לדעתה  יתד נאמן .8.4

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

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

 הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת הפרס בהתאם להוראות התקנון  .8.6

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

המדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות. לאור האמור ובהתאם 

קורונה, ייתכן כי עורכת הפעילות או מי לאילוצים כאמור הנובעים מהתפשטות וירוס ה

מטעמה ידרשו לשנות או לדחות את הפעילות ו/או לשנות את הפרס, להמירו בפרס חלופי 

או לדחות את המועד לקב הפרס למועד עתידי אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת 

 .הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים

 

 בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות. תד נאמןילא ניתן לערער על החלטות  .8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח א' רשימת נקד"מ המשתתפים במבצע

 

 

 עיר כתובת סניף רשת

-2819098 ברכת השם 31שפע ברכת השם בית וגן   ירושלים 10בית וגן  

-3953504 ברכת השם 2שפע ברכת השם ברוק ביתר עילית   
הרב ברוק 

 7ציון -בן
 ביתר עילית

-5482330 ברכת השם 18שפע ברכת השם המגיד   
המגיד 

 38ממזריטש 
 ביתר עילית

-5513052 ברכת השם 22שפע ברכת השם בן איש חי   בית שמש 39בן איש חי  

-5103746 ברכת השם 21שפע ברכת השם בני ברק   בני ברק 16השלושה  

-6463158 ברכת השם 41שפע ברכת השם נתיבות   
בעלי מלאכה 

10 
 נתיבות

 ברכת השם
שפע ברכת השם תל ציון אהבת -2807058

36ישראל   
אהבת ישראל 

1 
 כוכב יעקב

-2816437 ברכת השם 39שפע ברכת השם מודיעין   
רבי עקיבא 

5-7 
 מודיעין עילית

-2816438 ברכת השם 33שפע ברכת השם סורצקין   ירושלים 14סורצקין  

-3027818 ברכת השם 1 שפע ברכת השם כף החיים  ביתר עילית 38כף החיים  

-3205669 ברכת השם 5שפע ברכת השם החידה   ביתר עילית 11החידא  

-4054668 ברכת השם 38שפע ברכת השם אלעד   אלעד 1שמאי  

-4255038 ברכת השם 3ברכת השם עלי הכהן   ירושלים 21עלי הכהן  

-4464624 ברכת השם 34שפע ברכת השם עזרת תורה   
עזרת תורה 

28 
 ירושלים

-4709650 ברכת השם 6שפע ברכת השם יואל   ירושלים 14יואל  

-4774064 ברכת השם 37שפע ברכת השם בית שמש   בית שמש 1הרב הרצוג  

-4774564 ברכת השם 32שפע ברכת השם תכלת מרדכי   
תכלת מרדכי 

4 
 ירושלים

-4984930 ברכת השם 17האיילות  -שפע ברכת השם  גבעת זאב 14האיילות  

 שפע ברכת השם כנסת יחזקאל-5256095 ברכת השם
כנסת יחזקאל 

6 
 ביתר עילית

 שפע ברכת השם כהנמן בני ברק-6613088 ברכת השם
הרב כהנמן 

107 
 בני ברק

 בית שמש 1הר טוב  ביכורי ניסים בית שמש-5648340 ברכת השם

 זול ובגדול רוממה-2807958 ברכת השם
אליאב יעקב 

6 
 ירושלים

-2808942 ברכת השם 11זול ובגדול פסגת זאב מערב   
יקותיאל אדם 

2 
 ירושלים

 זול ובגדול מאה שערים-3170364 ברכת השם
מאה שערים 

21 
 ירושלים

 ירושלים 3אוהלי יוסף  זול ובגדול אהלי יוסף-3553399 ברכת השם

-3915929 ברכת השם 40זול ובגדול סניף יפו   ירושלים 212יפו  

 ירושלים 5בר אילן  זול ובגדול בר אילן-4321928 זול ובגדול

-5222800 זול ובגדול 16זול ובגדול מחנה יהודה   ירושלים 113יפו  

-5355921 זול ובגדול 6זול ובגדול הפסגה בית וגן   ירושלים 39הפיסגה  

-2818523 זול ובגדול 25זול ובגדול מבשרת ציון   מבשרת ציון 3שד' החושן  

-3170363 זול ובגדול 00031ובגדול מעלה אדומים זול   מעלה אדומים 1העירית  



 זול ובגדול הולילנד-3330586 זול ובגדול
חכמי יוסף 

30 
 ירושלים

 מעלה אדומים 15האבן  זול ובגדול במעלה אדומים-3466128 זול ובגדול

 בית שמש 31בן איש חי  זול ובגדול בית שמש חפציבה-3487553 זול ובגדול

-3631689 זול ובגדול הפסגה -זול ובגדול   ירושלים 16הפסגה  

-3701932 זול ובגדול הר נוף -זול ובגדול   
הרב שאולזון 

57 
 ירושלים

 ירושלים 31אורוגואי  זול ובגדול קרית יובל-3753219 זול ובגדול

 זול ובגדול אשקלון עתיקות-3853379 זול ובגדול
יהודה הלוי 

38 
 אשקלון

-3875596 זול ובגדול 27זול ובגדול ניות   
הרב הרצוג 

61 
 ירושלים

-3883902 זול ובגדול 19זול ובגדול אשדוד   אשדוד 12הרי גולן  

-3883903 זול ובגדול 20זול ובגדול עזר   עזר 20השחף  

 ירושלים 109צונדק  זול ובגדול רמות בצונדק-3943888 זול ובגדול

-3952908 זול ובגדול 23זול ובגדול רמות א'   
ליפסקי לואי 

39 
 ירושלים

-3953519 זול ובגדול 21זול ובגדול אשקלון סיטי   
שד' בן גוריון 

21 
 אשקלון

 זול ובגדול
זול ובגדול הרב אויירבך בית שמש -4035349

39 

הרב שלמה 
זלמן אויערבך 

63 
 בית שמש

 ירושלים 21הנורית  זול ובגדול קרית מנחם-4067464 זול ובגדול

-4480899 זול ובגדול 32זול ובגדול הבקעה   

מפגש 
הבקעה 

בקעת הירדן 
כביש הבקעה 

 יפית 32

 יפית

-4933427 זול ובגדול 89זול ובגדול   ירושלים 15חיל האויר  

-5047925 זול ובגדול 37זול ובגדול   
מרידור אליהו 

2 
 ירושלים

-5355919 זול ובגדול 5זול ובגדול סניף יואל   ירושלים 1יואל  

-5707961 זול ובגדול 7זול ובגדול סניף הרב קוק ירושלים   ירושלים 8הרב קוק  

-5859677 זול ובגדול 26זול ובגדול סניף פסח חברוני   
פסח חברוני 

117 
 ירושלים

-6172396 זול ובגדול 91סניף  -זול ובגדול הולילנד מחסן   ירושלים 84הנביאים  

-6339822 זול ובגדול 30זול ובגדול הנביאים   ירושלים 38הפלמ"ח  

-6435560 זול ובגדול 37זול ובגדול הפלמח   
הרב עוזיאל 

86 
 ירושלים

-6448589 זול ובגדול 38זול ובגדול עוזיאל   
עלית הנוער 

5 
 ירושלים

-6638307 זול ובגדול 3זול ובגדול עליית הנוער   ירושלים 17ים סוף  

-2809936 זול ובגדול 2000מעיין   ירושלים 101ים סוף  

 סנהדריה-2809938 ובגדולזול 
פרי מגדים 

19 
 מעלה אדומים

-3704326 זול ובגדול מעלה אדומים 2000מעיין   
שמואל הנביא 

35 
 ירושלים

-4102063 זול ובגדול שמואל הנביא 2000מעיין   ירושלים 40אגריפס  



-4459866 זול ובגדול 13מרכז כלל  2000מעיין   מעלה אדומים 1הרכס  

-5306973 זול ובגדול סניף קניון מעלה אדומים 2000מעיין   מעלה אדומים 1יהלום  

-6230593 2000מעיין  כיכר יהלום 2000מעיין   בני ברק 6אז"ר  

-2808250 2000מעיין  39אזר  2000מעיין   
רבי עקיבא 

94 
 בני ברק

-2808252 2000מעיין  38ורשא בני ברק  2000מעיין   בני ברק 5הרב קוק  

-2808262 2000מעיין  40הרב קוק בני ברק  2000מעיין   
טשרניחובסקי 

21 
 קריית שמונה

-2809013 2000מעיין  48קריית שמונה  2000מעיין   
שלמה זלמן 

 54דרוק 
 ירושלים

-2809935 2000מעיין  רכס 2000מעיין   
מאיר גרשון 

46 
 ירושלים

-2809937 2000מעיין  פסגת זאב 2000מעיין   
רמת יזרעאל 

11 
 העמקמגדל 

-2819987 2000מעיין  49מגדל העמק  2000מעיין   
 2000מעיין 

מגדל העמק 
49 

 רכסים

-3232525 2000מעיין  41רכסים  2000מעיין   ירושלים 1עלי הכהן  

-3418381 2000מעיין  6מעיין אלפיים אפיריון   
שד' משה דיין 

160 
 ירושלים

-3527586 2000מעיין  פסגת זאב 2000מעיין   ירושלים 58שח"ל  

-3831481 2000מעיין  2000סופר הגבעה מעיין   
בית ישראל 

17 
 ירושלים

-4102081 2000מעיין  בית ישראל 2000מעיין   
ברש מנחם 

 1רועי 
 ירושלים

-4151596 2000מעיין  11הר חומה  2000מעיין   מעלה אדומים 36הצור  

-4237513 2000מעיין  26מעלה אדומים  2000מעיין   טבריה 7מיכאל  

-4335002 2000מעיין  27ג.מ. מעיין אלפיים טבריה   
שד' יהודה 

 3הנשיא 
 בית שמש

-4480884 2000מעיין  16רמת בית שמש  2000מעיין   ירושלים 1המרפא  

-4684952 2000מעיין  17הר החוצבים  2000מעיין   
הקרן הקיימת 

12 
 ירושלים

-4712630 2000מעיין  23סניף רחביה  2000מעיין   ירושלים 16הלל  

-4722807 2000מעיין  20סניף הלל  2000מעיין   
ברוכי יהושע 

2 
 ירושלים

-4963706 2000מעיין  18סניף גילה  2000מעיין   מגדל העמק 1הזית  

-5341021 2000מעיין  35סניף מגדל העמק  2000מעיין   חריש 18מרגלית  

-5439123 2000מעיין  חריש 2000מעיין   
רבי יהודה 

 15 הנשיא
 בית שמש

-5806488 2000מעיין  36יהודה הנשיא  2000מעיין   ירושלים 34חזון איש  

-5876061 2000מעיין  37עדיף רמת שלמה  2000מעיין   באר שבע 76טבנקין  

-5881873 2000מעיין  994פוד מרקט   
פינת הצבי 

 טבנקין 76
 גבע בנימין

-5909841 2000מעיין  שער בנימין 2000מעיין   
הורקנוס יוחנן 

1 
 באר שבע

 פוד מרקט גילת-6139530 2000מעיין 
הרב ישראל 

 3גרוסמן 
 בית שמש



-6226081 2000מעיין  גרוסמן בית שמש 2000מעיין   
דרך מצדה 

75 
 באר שבע

 פוד מרקט מצדה-6387912 2000מעיין 
הרב חכם 

 14שמעון 
 ירושלים

-6397891 2000מעיין  44חכם שמעון  2000מעיין   
עשר השישה 

39 
 ירושלים

-6397892 2000מעיין  39השישה עשר  2000מעיין   
ברנפלד 

 17שמעון 
 באר שבע

-6468340 2000מעיין  טבנקין ב 2000מעיין  " 46 -ש   ירושלים 10הרב שך  

-6468344 2000מעיין  מרכז גילת ב 2000מעיין  " 47 -ש   ירושלים 3איסלנד  

-6598419 2000מעיין  60ברנפלד באר שבע  2000מעיין   
שלמה המלך 

8 
 בני ברק

-6631084 2000מעיין  54עדיף הרב שך  - 2000מעיין   אשדוד 10ינאי  

-6631109 2000מעיין  55חמדה איסלנד  - 2000מעיין   
הרב לנדרס 

1 
 רמת גן

 2000מעיין 
2808256- מקבוצת  221ברכל שלמה המלך 

 נתיב החסד
 בני ברק 15נויפלד 

 2000מעיין 
2808263- מקבוצת נתיב  212ברכל אשדוד 

 החסד
יצחק מאיר 

 2הכהן 
 בני ברק

 2000מעיין 
2808274- מקבוצת  230ברכל החסד עמידר 

 נתיב החס
 אשדוד 6הילל 

 בני ברק 23גניחובסקי  נתיב החסד קרית הרצוג-2814887 2000מעיין 

 2000מעיין 
3183816- מקבוצת  247ברכל רמת אלחנן 

 נתיב החסד
אליעזר בן 

 8הורקנוס 
 אשדוד

-3205667 2000מעיין  25נתיב החסד אשדוד   כפר קאסם 6הילל  

 נתיב החסד פרדס כץ-3574497 2000מעיין 
אליעזר בן 

 22הורקנוס 
 אשדוד

-3899419 2000מעיין  אשדוד 8נתיב החסד הורקנוס   אשדוד 15רשב"י  

 נתניה 29שוהם  נתיב החסד כפר קאסם-3978266 2000מעיין 

-4130229 2000 מעיין אשדוד 22נתיב החסד הורקנוס   נתניה 13לילינבלום  

"נתיב החסד רשב-4426619 2000מעיין  33י   נתניה 20הארי  

-5196537 2000מעיין  39נתיב החסד נתניה   
אבו חצירה 

20 
 בני ברק

-5191324 שפע ברכה רמות אשכול -שמואל שפע ברכה   מודיעין עילית 19חזון איש  

 בית שמש 5נחל גילה  שפע ברכה בית שמש-6132078 שפע ברכה

 בית שמש 4שפת אמת  שמואל שפע ברכה ריבל-3252935 שפע ברכה

 בית שמש 12חזון איש  שפע ברכה מודיעין עילית חזון איש-3331700 שפע ברכה

 קריית גת 10הבונים  שמואל שפע ברכה גילה-3371854 שפע ברכה

-3708572 שפע ברכה ברכה שפת אמתשמואל שפע   
רבי עקיבא 

23 
 מודיעין עילית

 שמואל שפע ברכה חזון איש-3708573 שפע ברכה
רבי שמעון 

 29בר יוחאי 
 מודיעין עילית

 מודיעין עילית 3חזון דוד  שמואל שפע ברכה-5019958 שפע ברכה

 רבי עקיבא שמואל שפע ברכה-5366209 שפע ברכה
רבי עקיבא 

23  
 מודיעין עלית

 י שמואל שפע ברכה"רשב-5843452 שפע ברכה
רבי שמעון 

 29בר יוחאי 
 מודיעין עלית

-6550126 שפע ברכה 6שפע ברכה חזון דוד מודיעין   מודיעין עלית 3חזון דוד  



 

 

 כתובת עיר רשת

 10מתתיהו  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 151כהנמן  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 1לנדרס  רמת גן נתיב החסד/ברכל

 1תורת חיים  בני ברק החסד/ברכלנתיב 

 15רשב"ם  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 6שלמה המלך  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 2פרדו  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 נתיב החסד/ברכל
 בני ברק

יצחק מאיר הכהן 
2 

 56השומר  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 24מלצר  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 17קלישר  ברקבני  נתיב החסד/ברכל

 25חבקוק  בני ברק נתיב החסד/ברכל

  18קוטלר  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 6סוקולוב  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 11קוק  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 1ירמיהו  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 19חתם סופר  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 20אבוחצירא  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 15נויפלד  בני ברק החסד/ברכלנתיב 

 23גניחובסקי  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 12יגאל אלון  בני ברק נתיב החסד/ברכל

 שלמה זלוטניק פתח תקווה נתיב החסד/ברכל

 35בן יאיר  אלעד נתיב החסד/ברכל

 7שמעון הצדיק  אלעד נתיב החסד/ברכל

 41שמעון הצדיק  אלעד נתיב החסד/ברכל

 23אבטליון  אלעד החסד/ברכלנתיב 

 1הרי"ף  אלעד נתיב החסד/ברכל

 23יהודה הנשיא  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 34יהודה הנשיא  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 35רשב"י  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 נתיב החסד/ברכל
 מודיעין עילית

נתיבות המשפט 
5 

 נתיב החסד/ברכל
 עיליתמודיעין 

נתיבות המשפט 
40 

 נתיב החסד/ברכל
 מודיעין עילית

נתיבות המשפט 
64 

 21מסילת יוסף  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 18אבני נזר  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 10חפץ חיים  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל



 34מסילת יוסף  מודיעין עילית נתיב החסד/ברכל

 17הרמ"א  חשמונאים נתיב החסד/ברכל

 נתיב החסד/ברכל
 ירושלים

משה שאולי כהן 
10 

  10פנים מאירות  ירושלים נתיב החסד/ברכל

  1מנחם משיב  ירושלים נתיב החסד/ברכל

 נתיב החסד/ברכל
 ירושלים

אריה בן אליעזר 
47 

 11נחל שורק  בית שמש נתיב החסד/ברכל

 16מרים הנביאה  בית שמש נתיב החסד/ברכל

 49אבן גבירול  עפולה נתיב החסד/ברכל

 13צה"ל  צפת נתיב החסד/ברכל

 נתיב החסד/ברכל
 צפת

הרב מרדכי חדד 
1 

 אור הגנוז, ברכל אור הגנוז נתיב החסד/ברכל

 1רימונים  רכסים נתיב החסד/ברכל

 10נחלת יעקב  כפר חסידים נתיב החסד/ברכל

 54טרומפלדור  חיפה נתיב החסד/ברכל

 16מיכאל  חיפה החסד/ברכלנתיב 

 9מיכאל  חיפה נתיב החסד/ברכל

 52הגיבורים  חדרה נתיב החסד/ברכל

 29שוהם  נתניה נתיב החסד/ברכל

  13לילנבלום  נתניה נתיב החסד/ברכל

 20הארי  נתניה נתיב החסד/ברכל

 25ניסנבאום  בת ים נתיב החסד/ברכל

 18שבט יהודה  לוד נתיב החסד/ברכל

 8י.ל. פרץ  רחובות החסד/ברכלנתיב 

 37מבצע ליטני  רחובות נתיב החסד/ברכל

 27מדר  רחובות נתיב החסד/ברכל

 7ינאי  אשדוד נתיב החסד/ברכל

 15רשב"י  אשדוד נתיב החסד/ברכל

 8הלל  אשדוד נתיב החסד/ברכל

 22הורקנוס  אשדוד נתיב החסד/ברכל

 8הורקנוס  אשדוד נתיב החסד/ברכל

 88שד' בן גוריון  קרית מלאכי החסד/ברכלנתיב 

 10זבוטינסקי  נתיבות נתיב החסד/ברכל

 1הרב מזוז  נתיבות נתיב החסד/ברכל

 170שד' ירושלים  נתיבות נתיב החסד/ברכל

 15רפיח ים  נתיבות נתיב החסד/ברכל

 42הרצל  אופקים נתיב החסד/ברכל

 

 

 



 מוצרים המשתתפים במבצע –נספח ב' 

 

 

 שם מוצר ברקוד 

 גרם360*8הבית עוגת שמרים בריוש שוקולד  7290000075693

 גרם 350*8הבית עוגת שמרים קלאסית בטעם שוקולד  7290106578821

 גרם400*8הבית עוגת תפוחי עץ עם פירורים  7290006983527

 גרם 350*8הבית עוגת בראוניס פאדג'  7290105695321

 ג380*8בראוניס ט.שקלד.ר.חלבהבית עוגת שבת  7290104503184

 גרם 340*8הבית סופלה בטעם שוקו וניל  7290106575431

 גרם 340*8הבית סופלה בטעם שוקולד  7290106575257

 גרם320*8הבית עוגת דמקה שוקו וניל  7290105693457

 גרם350*8שוקוצ'יפס -הבית עוגת שוקו 7290106574793

 גרם400*8הבית עוגת שוקולד  7290006983763

 גרם400*8הבית עוגת שוקולד צ'יפס  7290006983787

 גרם400*8הבית עוגת שיש  7290006983770

 גרם400*8הבית עוגת תפוז  7290006983794

 גרם400*8הבית עוגת תפוז פחות סוכר  7290112966094

 2017גרם 200*24אסם וופל בטעם שוקולד  7290111560910

 גרם200*24בטעם לימון שוק פרטי  אסם וופל 7290111565960

 גרם95*12גב.גלדה ממותקים ט.שוקו  24אסם  7290100688618

 גרם120*12גביעי גלידה אמריקאים  24אסם  7290104508202

 גרם95*12גביעי גלידה ממותקים  24אסם  7290104508189

 פיטנס פריכיות בר יוגורט תות 7290115205121

 גרם100*12פריכיות גדולות שקלד.חלב  פיטנס 7290109351957

 גרם 84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד חלב  7290109351971

 גרם 84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד לבן  7290109352916

 גרם22*40פיטנס מיני פריכיות שוקולד חלב  7290107879132

 גרם 84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד מריר  7290112961440

 גרם120*12פיטנס פריכיות דקות עם קינואה  7290111564291

 גרם120*12דגנים דקות  3פיטנס פריכיות  7290111564277

 גרם 60*12פיטנס פריכיות נימוחות מתובלות  7290112961464

 גרם 60*12פיטנס פריכיות נימוחות קינמון  7290112961372

 גרם 60*12חטיפי פריכיות קטניות ומלח ים   פיטנס 7290112967381

 גרם 60*12פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ופלפל  7290112967114

 גרם80*14אסם חטיפי פריכונים אורז ודבש  7290000078762

 גרם80*12אסם חטיפי פריכונים טבעי  7290000060071

 גרם80*12אסם חטיפי פריכונים תירס   7290000065977

 גרם250*12אסם עוגיות גן חיות וניל  7290000313184

 גרם250*12אסם עוגיות שוקולד זהבה  7290000313160

 גר   180*12עוגיות פיטנס שוקולד מריר  7290106571945

 גרם 180*12פיטנס עוגיות חמוציות  7290106571921

 גרם  180*12פיטנס עוגיות שוקולד צ'יפס  7290106571907

 נוגט פיטנס סוויטיס 7290115206197

 קרמל פיטנס סוויטיס 7290115206067

 גרם140*12אסם פריכונים מאורז מלא  7290000068343

 ג140*12אסם פריכונים עגול אורז דל נת. 7290000069364



 גרם23*16אסם פריכונים מיני בצל מקורמל  7290107874441

 גרם23*16מיני זעתר  אסם פריכונים 7290107874427

 גרם23*16אסם פריכונים מיני עשבי תיבול  7290107871297

 גרם60*12טורטיה שום בצל  7290105691224

 גרם 60*12טורטיה תירס  7290105691248

 גרם60*12טורטיה חמוץ מתוק  7290106572065

 גרם 200*12אסם קרמוגית במילוי קרם בייגלה  7290115206531

 ג200*12אסם קרמוגית במילוי קרם במבה אדומה 7290115207545

 ג40*36אסם עוגיות שוקולד זהבה אריזה קטנה 7290115207729

 2020גרם 300*12ערגליות שוקו חדש 7290008775816

 גרם חדש300*12ערגליות תות שדה  7290008775823

 גרם300*12ערגליות פונץ בננה  7290115207743

 ג200*12אסם קרמוגית קרמל מלוח  7290115200676

 200*12אסם קרמוגית במילוי חלבה  7290109358482

 ג 230*12עוגיות הפסקת קפה ח.מלאה גביע  7290105691712

 גרם220*16אסם פתי בר פינוקי שוקו  7290115200027

 גרם220*16אסם פתי פינוקי וניל  7290115200003

 גרם220*16פתי בר פינוקי עוגת גבינה אסם  7290115205619

 גרם175*18אסם פתיבר דובי שוקולד  7290115201031

 גרם200*12אסם עוגיות שוקוצ'יפס קלאסי  7290000075143

 גרם300*6אסם עוגיות מיני ממולאות שוקולד  7290000067070

 גרם220*12אסם עוגיות שוקוצ'יפס ממולאות  7290000061245

 ג 200*12אסם קרמוגית במילוי קרם אגוזים 7290111564727

 גרם200*12אסם קרמוגית במילוי שוקולד  7290000077017

 גרם 220*12עוגיות שוקוציפס קרם אגוזים  7290112961754

 גר 225*12עוגיות מיני שוקוציפס  7290115206333

 גרם234*24פיטנס חטיפי קרקר חיטה מלאה  7702024074625

 גרם26*9 24פיטנס חטיפי קרקר צ'יה ופשתן  7702024258322

 גרם250*12אסם קרקר בצל  7290000061061

 גרם150*12אסם קרקר זהב  7290000074375

 גרם900*4אסם קרקר זהב  7290000074764

 גרם250*12אסם קרקר שומשום  7290000074252

 גרם140*12כפרי  THINפיטנס קרקר  7290115205176

 12*140רוזמרין  THINפיטנס קרקר  7290112963918

 גרם140*12פיטנס קרקר דק סלק   7290112968807

 גרם140*12פיטנס קרקר דק בטטה  7290112968821

  גר 12*140זיתים  Thin  קרקר פיטנס 7290115205312

 גרם250*12אסם קרקר קלאסי  7290000074276

 גרם250*12אסם קרם קרקר  7290000074245

 קג1*4אסם קרם קרקר  7290000074696

 גרם250*12אסם קרם קרקר במליחות מעודנת  7290112965868

 גרם250*12אסם קרם קרקר דל נתרן  7290000079233

 גרם300*12אסם חטיפי קרקר שומשום  7290000069739

 גרם300*12אסם חטיפי קרקר זעתר  7290000069609

 גרם300*12חטיפי קרקר מלוח אסם  7290000069715

 גרם160*12לחמית אגוזים  7290000074481

 גרם200*12לחמית כוסמין  7290112966247



 גרם חדש250*10לחמית חיטה מלאה  7290000075204

 גרם 190*12לחמית חמישה דגנים  7290106572027

 גרם190*12לחמית כפרית  7290000077253

7290109354101 
 גלוטןלחמית ללא 

 גרם 200*  12

 גרם230*10לחמית שיפון  7290006983176

 גרם160*12לחמית איטלקית  7290115204957

 גרם160*12לחמית ים תיכונית  7290115204995

 גרם100*14אסם טוסטעים  7290000080758

 גרם100*14אסם טוסטעים חיטה מלאה  7290000076645

 גרם100*14עם שומשום  אסם טוסטעים 7290000080765

 ג125*12אסם טוסטעים צנימים עגולים חטה.מלא 7290000077925

 גרם150*8אסם קריספי טאפאס כפרי  7290106573314

 גרם150*8אסם קריספי טאפאס זיתים  7290106573277

 גרם500*12אסם פתי בר  7290000074184

 גרם200*12אסם פתי בר ללא גלוטן קלאסי  7290109354972

 קג חדש1.75*4אסם פתי בר  7290000068084

 קג1*4אסם פתי בר  7290000074658

 גרם200*12אסם פתי בר ללא גלוטן שוקו  7290109354996

 גרם500*12אסם פתי בר פחות סוכר  7290112966124

 גרם500*12אסם פתי בר שוקו  7290000074153

 גרם500*12אסם פתי בר פיסטוק  7290115207361

 גרם250*12אסם פתיבר לבבות  7290112968913

 גרם180*18אסם פתי בר אצבעות שוקולד  7290115205978

 


