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הגדרות

" תקופת הפעילות ":
הפעילות תחל ביום  3בנובמבר  2019בשעה  7:00ותסתיים ביום  31בדצמבר  2019בשעה .23:59
ההשתתפות בפעילות תתאפשר בכל ימות השבוע (אין סיבה שלא ,זה לא מגזר חרדי) .עורכת
הפעילות רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומו ,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 עורכת הפעילות ולא תידרש כל הודעה נוספת
מצידה.
"הפעילות":
פעילות נושא פרסים לקידום מכירות בשם " 5הכוכבים של צבר" הנערך בהתאם להוראות תקנון
זה.
"עורכת הפעילות" :
טבעול תעשיות מזון בע"מ  -סלטי צבר
"העוזרת לעורכת הפעילות":
חברת אפאק אסטרטגיה ופרסום בע"מ ,עוסק מורשה  513377390מרח' בן גוריון  ,17בני ברק
"משתתף"" /משתתפי הפעילות":
בגיר (בגיל  18ומעלה) הרוכש לפחות אחד ממוצרי מותג צבר על פי תקנון זה (ושומר את חשבונית
הקניה ,כהגדרתה להלן) ,וממלא את פרטיו באמצעות טאבלט שיוצב בחלק מנקודות המכירה
המפורטות בנספח ד' החל מיום  14.11.2019או באמצעות טפסי השתתפות ותיבות מבצע שיוצבו
בחלק מנקודות המכירה ,או באמצעות אתר אינטרנט של עורכת הפעילות.
"המוצרים המשתתפים בפעילות" או "המוצרים"
מגוון המוצרים של עורכת הפעילות ממותג "סלטי צבר" או "צבר" בלבד
"נקודות המכירה המשתתפות בפעילות":
סניפים  /חנויות כמפורט בנספח ב' לתקנון זה;
"חשבונית הקניה" או "החשבונית"
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כהגדרתה בסעיף  3.1להלן.
"טאבלט הפעילות"
מכשיר טאבלט שיוצב בנקודות המכירה המפורטות בנספח ד' להלן בלבד החל מיום .14.11.19
באמצעותו ידרשו המשתתפים להזין את פרטי החשבונית עם המוצר שרכשו וכן את פרטיהם
האישיים ,ושם יוכלו להשתתף בפעילות יכולת תחרותית( .מובהר כי משתתף שיבחר להשתתף
באמצעות הטאבלט לא יוכל להשתתף באמצעות טופס השתתפות או אתר האינטרנט).
בין יתר פעילותיה ,תאגור עורכת הפעילות גם את המידע המתקבל במערכת הרישום.
"טופס השתתפות"
טופס אותו יקבל משתתף בקופה בנקודת המכירה לאחר ביצוע הרכישה באמצעותו יוכל להשתתף
בפעילות (מובהר כי משתתף שיבחר להשתתף באמצעות טופס ההשתתפות לא יוכל להשתתף
באמצעות הטאבלט או אתר האינטרנט).
"תיבת הפעילות"
תיבת השתתפות שתוצב בנקודות המכירה ,אליה יוכלו המשתתפים לשלשל את טופס ההשתתפות.
"הפרסים"
 100שוברי מתנה בסך  ₪ 100כל אחד בנספח א' לתקנון זה .לעורכת הפעילות שמורה זכות בלתי
מוגבלת להחליף ,להוסיף ו/או לשנות את רשימת הפרסים מעת לעת ו/או את כמות הפרסים ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
"וועדת הפרס"
וועדה המורכבת מאנשי השיווק של עורכת הפעילות ו/או עורכת הפעילות.
"אתר האינטרנט של עורכת הפעילות"
קישור לאתר האינטרנט של עורכת הפעילות.
.2

כללי ונספחים
 .2.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין.
התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה
הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 .2.2הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם
לנקבה.
 .2.3רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים
נספח א' – מפרט הפרסים.
נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות בפעילות.
נספח ג'  -טופס אישור קבלת פרס.

.3

ההשתתפות בפעילות
 .3.1כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות באחת מנקודות המכירה
המשתתפות בפעילות ,אחד או יותר ממגוון המוצרים של מותג "סלטי צבר"
המשתתפים בפעילות ,במסגרת רכישה בודדת (להלן" :הרכישה המינימלית"),
ויקבל חשבונית תקפה עם מספר חשבונית תקף ,המעידה על הרכישה המינימלית
עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה
כאמור (להלן" :החשבונית" או "חשבונית הקניה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי
העניין) מוזמן להשתתף בפעילות באמצעות אחת מהאפשרויות המפורטות להלן
בלבד (להלן" :דרכי ההשתתפות"):
 .3.1.1השתתפות באמצעות טאבלט הפעילות -בטאבלט הפעילות יתבקש
המשתתף ,בין היתר ,בהתאם להנחיות שיובאו בפניו שם( - ,א) להקיש את
מספר החשבונית; (ב) להזין את פרטיו האישיים כפי שיתבקש ( (להלן:
"פרטים אישיים"); ו – (ד) לכתוב "טיפ מנצח" לאיך הם משדרגים ארוחה
פשוטה לארוחה מנצחת כמפורט בסעיף  4להלן.
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 .3.1.2השתתפות באמצעות תיבת הפעילות -תיבה שתוצב בנקודת המכירה
ואליה יוכל משתתף זכאי לשלשל טופס השתתפות שיקבל מהקופאי/ת
בנקודת המכירה .בטופס ההשתתפות יתבקש המשתתף (א) לכתוב את
מספר החשבונית; (ב) לכתוב את פרטיו האישיים ו – (ד) לכתוב "טיפ מנצח"
לאיך הוא משדרג ארוחה פשוטה לארוחה מנצחת כמפורט בסעיף  4להלן.
 .3.1.3השתתפות באמצעות אתר האינטרנט של עורכת הפעילות -משתתף
שיבקש להשתתף בפעילות באמצעות אתר האינטרנט יוכל להכנס לאתר.
המשתתף יתבקש ,בין היתר ,בהתאם להנחיות שיובאו בפניו שם( - ,א)
להקיש את מספר החשבונית; (ב) להזין את פרטיו האישיים כפי שיתבקש
( (להלן" :פרטים אישיים"); ו – (ד) לכתוב טיפ מנצח כמפורט בסעיף 4
להלן.
 .3.2למען הסר ספק יובהר כי חשבונית קניה ומספר החשבונית ניתנים לשימוש פעם
אחת בלבד ,ללא תלות בזכייה או באי זכייה.
 .3.3בעצם מסירת הפרטים האישיים באמצעות הטאבלאט ו/או אתר האינטרנט ו/או
התיבה ,מצהיר המשתתף ומאשר ,כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא
מקבלן ומבקש להשתתף בפעילות בהתאם להן.
 .3.4עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או
זכייה של משתתף כלשהו ו/או קבוצת משתתפים כלשהי בפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא עורכת הפעילות
רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש
על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ,או מי מטעמה ,בקשר
עם האמור לעיל.
 .3.5המשתתף מתבקש לשמור על חשבונית הרכישה ולהציגה ככל ויתבקש .מבלי
לפגוע ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף שלא יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין
להנחת דעת עורכת הפעילות ,לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ,והוא מוותר על כל
טענה כנגד עורכת הפעילות בשל כך.
 .3.6יובהר ,כי עורכת הפעילות ,העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן רשאים
להסתמך על חשבוניות הקניה שתומצאנה כפי שהן וככאלו שהוצאו כדין ,ולא
מוטלת עליהם כל אחריות ו/או חובה לבחון את תקינות הנפקתן.
 .3.7מוצרים שנרכשו במסגרת הפעילות אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן
בגינם החזר כספי.
 .3.8עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של
משתתף כלשהו  /קבוצת משתתפים כלשהי בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי
ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל
מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל
את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה
ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.
 .3.9החשבונית ניתנת למימוש פעם אחת בלבד.
.4

מהלך הפעילות ופרסים
 .4.1משתתפים שהזינו את הפרטים הנדרשים באחת מדרכי ההשתתפות המנויות
לעיל יתבקשו לכתוב באתר האינטרנט ו/או בטופס ההשתתפות ו/או בטאבלט
את הטיפ וזאת באופן המקורי והיצירתי ביותר.
 .4.2לאחר תום תקופת הפעילות ,תבחן וועדת הפרס של עורכת הפעילות את הטיפים
שיתקבלו ו 100 -הטיפים המקוריים ,היצירתיים והמשכנעים ביותר ,בהתאם
לשיקול דעתה של עורכת הפעילות או מי מטעמה ,יזכו את  100המשתתפים
שכתבו את הטיפים הזוכים בפרס אחד כמפורט בנספח א' לתקנון .הטיפים יבחנו
כאמור על פי קריטריונים של יצירתיות ,מקוריות ועניין ע"י וועדת הפרס של
עורכת הפעילות .החלטותיה של הועדה יהיו סופיות ואינן ניתנות לערעור.
 .4.3לצורך קבלת הפרסים ,העוזרת לעורכת הפעילות תקבל לידיה את זהות הזוכים
(אשר ייקבעו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכפוף להם) (לעיל ולהלן:
"הזוכים" או "הזוכה") .העוזרת לעורכת הפעילות ,בהתאם לפרטים האישיים
הרלוונטיים שהוזנו ,תודיע לזוכים באמצעות הטלפון על דבר זכייתם ותתאם
עמם את קבלת הפרס.
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.4.4

.4.5
.4.6
.4.7
.5

עורכת הפעילות תהיה רשאית לבקש מהמשתתפים הזוכים להציג את תעודת
הזהות ואת חשבונית וכן לחתום על אישור קבלת פרס בנוסח המצורף כנספח ג'
לתקנון זה .יובהר ,כי עורכת הפעילות תהא רשאית להתנות את מימוש הפרסים
בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי שאלו יימסרו על ידה או על ידי העוזרת
לעורכת הפעילות.
לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי לפסול את הזכייה ,בהתאם לכל מקרה לגופו
ולמשתתפים ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.
הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.
זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי.

מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים
 .5.1עורכת הפעילות עשויה לקבל או לאסוף במהלך תקופת הפעילות מידע אודות
הזוכים ולאחסנו במאגר מידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על
משתתפי הפעילות כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם לעורכת
הפעילות (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור עשויה להתחייב אגב
ההשתתפות בפעילות ו/או לשם מימוש הזכייה בפעילות); וכן כי (ב) ידוע
למשתתף ומוסכם עליו ,כי עורכת הפעילות עשויה לעשות שימוש בפרטים
שיתקבלו ו/או שיאספו בידי עורכת הפעילות לצרכיה העסקיים ,לאוגרם במאגר
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) עורכת הפעילות תהא רשאית להעביר פרטי
משתתף שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .5.2עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים
אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים ככל שיאספו
במסגרת הפעילות ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור .לכן ,עורכת
הפעילות אינה מתחייבת ,כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
 .5.3המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין
כל שימוש שייעשה בקשר עם הפעילות בפרטיו האישיים ,והכל מבלי לקבל
הרשאה נוספת מהמשתתף ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור ומבלי
מגבלת זמן או מדיום.
.5.4

.5.5
.5.6

.5.7

.6

מסירת הטיפ לארוחה במסגרת ההשתתפות בפעילות נעשית 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-ידי צד שלישי
בקשר עם הטקסט שכתב ו/או הרעיון שהעלה לטיפ לארוחה מנצחת בשילוב
מוצרי מותג צבר.
המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום הטיפ שלו ברבים ,את העתקת,
שכפולו בכל דרך שתבחר עורכת הפעילות ,לפי שיקול דעתה.
בעצם השתתפותו בפעילות המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש בשמו
ובדמותו ובטיפ שכתב על מנת להודיע על זכייתו בעמוד ,או על מנת לקדם את
הפעילות בכל דרך שתבחר עורכת הפעילות לרבות באמצעות כתובות ו/או פרסום
באמצעי המדיה השונים.
המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לתיעוד הפעילות על ידי עורכת הפעילות
והוא מודע לכך כי עורכת הפעילות תהיה בעלת זכויות היוצרים בטקסט שכתב
במסגרת הפעילות ולא יהיו לו טענות בקשר לכך.

אחריות
 .6.1עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן ,אינן מתחייבות,
כי הפעילות יתקיים 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 עורכת
הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ,אשר אירעה
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בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות כנגד עורכת הפעילות ו/או מפעילת הפעילות.
 .6.2עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ו/או מי
מטעמן ,אינן אחראיות לפעילות התקינה של מערכות האינטרנט ,הטלפון
והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא תהיה להן שום אחריות
בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של שיחות ו/או הודעות ו/או נתונים ו/או
שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה
במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות
להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת
ההתקשרות.
 .6.3במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות יינתן
שיקול דעת מלא לעורכת הפעילות להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או
לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
 .6.4עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות ו/או מי
מטעמן לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם הפרסים ,ולא
יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
 .6.5ההשתתפות בפעילות מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה
בקשר לחוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים.
.7

מיסים
 .7.1יתכן 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 ,ויפעלו לנקיטת כל ההליכים הדרושים
מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר
לכך.
 .7.2עורכת הפעילות תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס
החל עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או עד בסמוך
למועד אחר עליו תודיע להם עורכת הפעילות ,לפי שקול דעתה .לא שילם הזוכה
את המס כאמור ,לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

.8

הדיון וסמכות השיפוט
 .8.1הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול
כל דין אחר.
 .8.2סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית
לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

.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 עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או
זכות ו/או תרופה.
 .9.2משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת
הפעילות ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו בפעילות תופסק והוא
יידרש להשיב מידית פרסים שסופקו לו על פי הוראות תקנון זה.
 .9.3לא ישתתפו בפעילות עובדי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או
מפעילת קו הפעילות ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.
 .9.4עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור לפעילות ובנוגע לכל
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל
מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין
אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
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 .9.5עורכת הפעילות 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 להאריכו
מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
עורכת הפעילות תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם
מעת לעת באתר אסם.
 .9.6עורכת הפעילות רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל את אישור
זכאותו של משתתף לפרס ו/או קבלת המשתתף את הפרס ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 .9.7לא ניתן לערער על החלטות עורכת הפעילות ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת,
ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר.
 .9.8ניתן לעיין בתקנון הפעילות ,בכפוף לתיאום מראש ,גם במשרדי טבעול תעשיות
מזון בע"מ בכתובת רח' הרימון  ,2א.ת .חבל מודיעין וכן אצל העוזרת לעורכת
הפעילות ברח' בן גוריון  17בני ברק.
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נספח א'  -סוגי הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)
גיפט קארד (כרטיס מתנה) מסוג  DREAM CARDבסך  ₪ 100לרכישה בקבוצת
המותגים המפורטים על גבי הכרטיס.

נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות בפעילות
שם הסניף  /החנות
מחאמיד מחמוד פאיק
מיני מרקט אבו סעיד
סופרמרקט עיסאם בע"מ
מרכז סמיר למזון ערערה
יוסף אנור תעשיות מזון בע"מ כפר קרע
סופר מרקט זלפה עמיד
האדי מוצרי מזון בע"מ
מ.א עסלי שווק מצרכים ומסחר בע"מ
חברת אלגדבאן (א.א.פחם)
מרכז סמיר למזון בע"מ
סנטר נאס
מיני מארקט אלמדינה אבו מועתז
מחלאת שחאדה ובניו בע"מ
חברת אלגדבאן בע"מ (כפר קרע)
א.ס אלג'זירה לסחר כללי חדש
מחמוד עבד אל לטיף
סלאמה סנטר בע"מ אנגאז
אבו אליאס סחר ושיווק בע"מ
חנתושי מרקט בע"מ
אטליז אלאכלאס
סובח ומסא אשרף
מגה מרקט
סופר מרקט אלרוחה בע"מ מועאויה
ע.עסלי הסעות ומסחר בע"מ
אלעומרי פירות וירקות ומסחר בע"מ
מיני מרקט עלי גלבוני
כבהה סעיד סופר מרקט בע"מ
מכולת אלארקם אבו פיאד
מיני מרקט סואר זיאד גע'בור
מחאמיד אנתסאר

7

שם הסניף  /החנות
מחאמיד חלימה
בראבו מרקט
מאפיית סאיר חסן זלפה
מיני מרקט הכפר משירפה
מיני מרקט אבו אלחיר בכר
מיני מרקט מחמד גלבוני
אבו ראשד חברה לשיווק מסחר בע"מ
אטליז אבו דגש בע"מ
א.ס רשת מחסני הכפר בע"מ
א.ס רשת מחסני הכפר בע"מ
סופרכל שפיק צרכנות בע"מ
מאפיית אלבארוד בע"מ
אלהאם חלבי דאליית אלכרמל
מכלת רפיק נסראלדין
סופר אבו אמיר דאלית אלכרמל
מכולת אבו אלזלף
מינימרקט עאמר נסראלדין
פאטמה בסיס
מינימרקט סופרימו
מיני מרקט אדי
סופר יעקוב עספיה
מיני מרקט פאתן עספיה
טרביה עספיה
זרקה זאיד
שחברי סראג
רוסתום עיזאת
עוף זטמה נצרת בע"מ
מוחמד מיאדה
סלימאן איאד
רביע נסר אל דין
א.ס רשת פרוייקטים בע"מ
חסן עיד
אבריק גאדה חוסיין
נאסר אלדין עמר
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שם הסניף  /החנות
גביש חמזה
טוני מזאוי
אנדראוס לולו
מינימרקט עבוד שפרעם בע"מ
פראשי אחמד
איהאב קורדחג'י
חלאיילה מוזהר
קוידר ויסאם
ע.ע.כנא סנטר בע"מ
מעדני מאיר בע"מ
היבי נאזם
מנסור סיהאם
וג'די חורי
ברכאת מאהר
טראביה ענק המזון בע"מ
פריד עבוד בע"מ
ווביך נעמת
טלעת שופאני
נעאמנה ואאל
סעאידה סוהא
עבד אלראזק בישר
חמאדי פרג'
קסיס רוזית
מיני מרקט היסמין בסמת בע"מ
סאיג' ג'וזייף ראמז
אחים כיוואן בע"מ
אמ:פמ סופר מרקט בע"מ
מחסני הט ס.ע  2014בע"מ
עראבי ספא
מנסור נזיה
שאער זקי
עבד אל כרים עימאד
חמיס לשיווק ירקות בע"מ
שיבלי רמזי
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שם הסניף  /החנות
פארג' עליא ופארג' נדאל
חסן סאלח
אלוסים ( )1994בע"מ
נביל אבראהים
אבו רזק מסאר
בסול חסן
ח'ורי ג'ורג'ינה
חיזג'י ג'אבר
שקיר ברמה בע"מ
ליון לשיווק סוכנות גלידות בע"מ
קיזל אניס
חבשי כארם
עפיפי עלי
חברת בני חנא שמשום בע"מ
מרכז הקניות בוקעאתה בע"מ
קפה וגרעיני עפולה שיווק בע"מ
דרואשה מרוא
סופר זול חנא מוסא ובניו בע"מ
מאפית בסמת טבעון בע"מ
מאפיית גוליס בע"מ
דאהוד נאבסו
אחים טאפש מרכז מזון בע"מ
מינימרקט תורגומן בע"מ
הרף צ'רלי
סופראוס בע"מ
אחים מנדוה (מנדוה סלימאן ומנדוה
סופר מרקט חילף עומר בע"מ
מזון בכפר  13בע"מ
והאב חרב ובניו בע"מ
נסאר ע.ל מסחר במזון בע"מ
מרכז הגולן לקניות בע"מ
דואימה וואפא
פוד סנטר נעים בע"מ
מעדני דאמוני בע"מ
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שם הסניף  /החנות
סופר מרקט פלאש מאהר בע"מ
מסעוד ניזאר מוהנא
ש.מ .האני בע"מ
סופרמרקט אחים חנא בע"מ
אשקר פיליפ שיווק ובניה בע"מ
בי.אם.סי .מרקט בע"מ
חלבי סעיד קאסם
סונדס מרקט בע"מ
ג'ואמיס סקר
אבו סאפי בע"מ
אחים מגזל בע"מ
כמא זול בע"מ
בני זכי פרהוד בע"מ
צוסחא מרקט בע"מ
ביסט סנטר קיזל בע"מ
שדפאוי מוחמד אחמד
ב.ח .נור בע"מ
גמאל עזיזה
עולם הבשר (נ.ג.מ) בע"מ
מפגש השלום מ.ע .בע"מ
אסמעיל תאופיק אבו מוך
קשוע מוסבאח חסן
חאג' יחיא גהאד מוחמד
כתאנה סאמי
מ.ר .ברא שיווק ומסחר בע"מ
גיוסי חליל
אבו חלוה נאצר
פדילה רביע
מאפיית אלנג'ום בע"מ
אבוחיט יוסף
מנסור נהאד
חין כמאל
מוגרבי זייאד
אדם אמין בע"מ
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שם הסניף  /החנות
חאג' יחיא עבד אל רחים
ריאן אמאל
קשקוש מוסטפה וקשקוש הרו (סלמרקט)
נעים ג'ברה
אקסטרא זול בע"מ
חאג' יחיא פריד עבד אל פתאח
קאסם אימן סלים
שוויקי פהד
א.ב .אבו שאח ובניו בע"מ
מינימרקט סלאח אלדין בע"מ
סוהאד חאג'
מוג'מע אלברכה ( )2006בע"מ
מדארוה חוסיין
סרסור עיאד ועאמר מוחמד (מוג'מע
חברת לואי אלנתשה ללדואג'ן בע"מ
ג'אבר ג'אד
עבדאלחי עבד אל חלים
דקה אמיל
זאהר רפיק
ג'מבו מרקט (עבד אל חי מוהב ועבד אל
דעאס רמזי
אלבורדא השקעות בע"מ
ג'יוסי פכרי
נטשה לי אל דואג'ן בע"מ
ביאדר אבו זמירו בע"מ
חגלה חוסאם
מסארווה ניהאד
יוסף מוחמד
מרקט ליאן בע"מ
נאסר עאמר
אנגוס דבאח בע"מ
אבו ראדי אמיר
א.ר .פדילה מסחר בע"מ
אבו שקרה מרקט ובשר בע"מ
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שם הסניף  /החנות
אסראא רדואן
ר.ב .מגה סופר בע"מ
חברת אלקודס לרוקחות ולסחר כללי בע"מ
קשקוש הרון
א.ה פדילה מסחר ושיווק בע"מ
סובלאבן ג'לאל
סמא הפצה ומסחר בע"מ
תכרורי נהאד
אבו מוך עיסא שפיק
גיוסי עזאם
סנוקרוט מאפיה ומתוקים בע"מ
עגלוני מהדי  +עגלוני חאזם (מאפיית
אבו סכראן דראגם
א.ח הצדק ונאמנות למסחר בע"מ
אבו ערפה למסחר כללי בע"מ
סופר אלביאן בע"מ
קדר שקיראת
ס.מ .מחסני מזון  2017בע"מ
מוחמד סלאיימה
מראר נביל עבדאלרחים
אבו רמילה ג'יהאד
אמירה מוחמד
אלנחלה אלקודס בע"מ
וותד מוחמד עלי
מהא יאסין
מינימרקט "אבו חמדאן ובניו" בע"מ
אלמלאכ למסחר כללי בע"מ
טאהה האשם
חגאזי חאמד
סופר מרקט וממתקי ג'עפר בע"מ
שיש באקה ,חוסני גנאים ובניו בע"מ
נעמאן רגבי
זאהר שירין מרוה (נאצר זאהר ,נאצר
אשתיוי ווגדאן
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שם הסניף  /החנות
מצארוה טקווא
ע.א .גולדן השקעות ומסחר בע"מ
ח.ע .סופר טייבה  2009בע"מ
מרקט זול הוארי בע"מ
משתלות הכרמל בע"מ
בית אלחכמה בי"ס מודרני משלים בע"מ
חברת מחלאת בלדי למסחר כללי בע"מ
אל דאוחה אקסטרא בע"מ
חאלד
סופרמרקט בני עלי זבידאת בע"מ
נ.א אבו רגב למסחר כללי  2018בע"מ
כל בו אחים סמארה ש .בע"מ
סופרמרקט אבו גרביה בע"מ
אחמד זוהדי יבוא ושיווק בע"מ
מינא ע.ח יבוא בע"מ
זוהדי עתאמנה ( )2002בע"מ
מ.ח מרכז המזון נצרת עילית 2
סאלח דבאח עין המפרץ
מ.ח מרכז המזון 1
דאבח ביג מרקט מעלות
סאלח דאבח ובניו טבריה
סאלח דאבח ובניו דיר אל אסד
קינג סטור כפר קאסם
קינג סטור באר שבע
קינג סטור קלנסווה
קינג סטור סכנין

נספח ג'  -טופס אישור קבלת פרס
 .1שם פרטי_____________________ :
 .2שם משפחה_____________________ :
 .3ת.ז_____________________ :.
 .4גיל_____________________ :
 .5כתובת_____________________ :
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 .6טלפון_____________________ :
 .7מספרי החשבונית____________________________________ :
הפרס_____________________ :
 .1אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון פעילות " 5הכוכבים של צבר".
 .2אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על
הגדרת זוכה ,בהתאם לתנאי התקנון.
 .3אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מפעילת קו הפעילות
ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
 .4אני מאשר כי קיבלתי את הפרס.
 .5באישורי בדבר זכייתי בפעילות ,מצהיר/ה אני בזאת כי ידוע לי ,כי זכייתי יכול שתסוקר
ותפורסם באמצעי התקשורת השונים .הנני נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטיי
כאמור לעיל וכן אני מצהיר/ה כי המידע שאני מעביר/ה ,מועבר מרצוני החופשי וכי אינני
מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.
 .6אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של עורכת הפעילות ו/או של העוזרת לעורכת
הפעילות ו/או של מפעילת קו הפעילות ,ואיני קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם
ומנהליהם.
תאריך 2019 , ____________ :חתימה____________________ :

נספח ד' – נקודות המכירה בהן יוצב טאבלט החל מיום 14.11.2019
שם בית העסק

עיר

ביסט סנטר קיזל
ב.ח .נור
זוהדי עתאמנה סופר
כלבו אחים סמארה סניף 2
חנתושי
צוסחא מרקט כפר תבור
הכרמל M
אחים מגזל
פרהוד סנטר
סופרמרקט בני עלי זבידאת בע"מ
מרקט זול הוארי בע"מ
כל בו אחים סמארה ש .בע"מ
בי.אם.סי
חלבי סעיד קאסם
ע.ע כנא סנטר
סופרמרקט אחים חנא בע"מ
סונדס מרקט
סופר מרקט אבו סאפי 2
סאלח דאבח ובניו

מגאר
בסמת טבעון
באקה אל-גרביה
שפרעם
אום אל פאחם
כפר תבור
עספיא
ג'ש (גוש חלב)
שפרעם
סח'נין
מעלות-תרשיחא
שפרעם
פקיעין (בוקייעה)
דאלית אל-כרמל
כפר כנא
ראמה
זרזיר
כפר יאסיף
דיר אל אסד
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