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.1

הגדרות
"אסם" " /עורכת המבצע" :קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  ,2א.ת .חמן,
ת"ד  ,934שהם .6085000
"אתר אסם".http://www.osem.co.il :
"המבצע" :מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "קנה ב ₪ 39.90-וקבל סינר בישול
לילדים מתנה" הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"המתנה/ות" :סינר בישול לילדים בצבע לבן ,עשוי פוליאסטר .אסם שומרת לעצמה את
הזכות להחליף את המתנה ו/או את סוג המתנה (לרבות את צבעה) ,בכל עת ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
"מוצרים המשתתפים במבצע" " /המוצרים" :מגוון מוצרי אסם המפורטים תחת נספח
א' לתקנון זה ,וביניהם פסטה ,פרפקטו ,אטריות ,רטבים ונודלס הסדרה האסייתית,
קוסקוס ,פירורית ,מרקי תיבול ,רטבים לבישול ,רטבים לסלט ,קטשופ ,מנה חמה ,שקדי
מרק ,ג'לי ,פודינג ,קמח ,פתיתים ,מיץ לימון ,חומץ ,קרוטונים ,פלאפל ,רגע חם ,פירה
ותבשילים.
"משתתף" " /משתתפי המבצע" :בגיר מעל גיל  18אשר לוקח חלק ומשתתף במבצע ,והכל
בהתאם להוראות תקנון זה.
"נקודות המכירה" " /נקודות המכירה המשתתפות במבצע" :סניפים ו/או חנויות
המשתתפים במבצע כמפורט בנספח ב' לתקנון זה.
"תקופת המבצע" :המבצע יחל ביום  ,18/8/20ויסתיים ביום  17/9/20ו/או עם גמר מלאי
המתנות ,המוקדם מביניהם .עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או
את מועד סיומו ,לרבות לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש ,ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי.

.2

כללי

1

.4

2.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון
ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה
מלאה לכל האמור בו.

2.2

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.

2.3

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם
לנקבה.

2.4

אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית
לאסם על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

2.5

רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע;
נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.

.3

השתתפות במבצע

3.1

כל משתתף במבצע אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע באחת מנקודות המכירה
ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע בסכום כולל של שלושים ותשעה שקלים
חדשים ותשעים אגורות ( )₪ 39.90או יותר (להלן" :הרכישה") ,יהיה זכאי
לקבלת המתנה כהגדרתה לעיל ,בכפוף לאמור בסעיף  3זה להלן.

3.2

קבלת המתנה תתאפשר בקופה הראשית של נקודת המכירה בה בוצעה הרכישה
בשעות הפעילות של נקודת המכירה ,עד גמר מלאי המתנות בנקודת המכירה בה
בוצעה הרכישה .יובהר ,כי קבלת המתנה מותנית בהצגת חשבונית ושרשור קופה
תקינים בגין הרכישה.

3.3

מלאי המתנות מוגבל לכמות כוללת של ( 8,000שמונת אלפים) מתנות סך הכל,
אשר תחולק בין נקודות המכירה כמפורט בנספח ב' לתקנון זה .מלאי מינימאלי
בכל נקודת מכירה הינו ( 50חמישים) מתנות .אסם תהא רשאית לשנות את
החלוקה בין נקודות המכירה בכל עת.

3.4

כל משתתף הזכאי למתנה בהתאם לאמור לעיל ,יהא זכאי למתנה אחת בגין
רכישה אחת בלבד ,בכפוף לחתימה על אישור קבלת מתנה .מוצרים שנרכשו
במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי.

3.5

אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או לשלול את
הזכאות למתנה של משתתף 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 את הוראות תקנון זה ,תהא אסם
רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכאותו למתנה לרבות אם סברה
כי נעשה ביצוע של מרמה ,עבירה ,הפרת תקנון ,הפרת דין או חוסר תום לב (ובין
היתר ,במקרה שמשתתף ביטל את רכישת המוצרים או לא ביצע תשלום בעבורם).
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם
האמור לעיל.

אחריות
4.1

עורכת המבצע אינה מתחייבת כי המבצע יתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת
מערכות או טעויות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא יזכה במתנה עקב טעות של
עורכת המבצע אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורכת המבצע.

4.2

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות כלפי משתתפי
המבצע בקשר עם המתנה (לרבות ביחס לסוג המתנה ,איכותה או תקינותה) ו/או
2

אי מימוש הזכאות למתנה ו/או כל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במתנה ,ולא
יהיו חייבות למשתתף כל פיצוי היה והמתנה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל
סיבה שהיא .מבלי לגרוע מהאמור ,לעורכת המבצע אין כל אחריות ביחס לשוויו
של המתנה  -ככל שצוין באיזה פרסום של המבצע.
4.3

.5

.6

כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות
רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם המתנות ,תופנה במישרין לנקודות המכירה
ועורכת המבצע לא תהיה צד לפניה ו/או לטיפול בה .בנוסף ,ההשתתפות במבצע
מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה
נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לכך.

מדיניות הפרטיות
5.1

עורכת המבצע ,ו/או מי מטעמה ,עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים
(להלן" :מידע") ולאחסנו במאגרי מידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא
מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף מידע כאמור (אך מובהר,
כי הדבר עשוי להידרש לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם
עליו ,כי בנוסף לשימוש במידע שיעשה על פי תקנון זה ,אסם עשויה לעשות שימוש
במידע לצרכיה העסקיים ,לאגור אותו במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א )1981-וכן להעבירו לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם
וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בהתאם להוראות הדין ולמדיניות
הפרטיות באתר אסם; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו
אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

5.2

עורכת המבצע 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 במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע
שייאסף בהקשרים אלה.

מיסים
יתכן שקבלת המתנה תהיה מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף במועד
הרלוונטי למסירתה .מקבל המתנה יישא בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים
הכרוכים בקבלתה ,ויפעל לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר
לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך.

.7

.8

הדין וסמכות השיפוט
7.1

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

7.2

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

שונות
8.1

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות
את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת
המבצע ,הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום
התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון כאמור.

8.2

המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם
באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של
הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
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8.3

המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף
כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל משתתף להציע לה את השתתפותו
במבצע ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.

8.4

אסם ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הזכאות
למתנה על פי המבצע או לאי-מימושה ,ו/או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור
במימוש הזכאות המתנה ובשימוש בה .מבלי לגרוע מן האמור ,המשתתפים
פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס למתנה ולמבצע.

8.5

כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים
המפורטים בתקנון.

8.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר
כלשהו של המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.

8.7

ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם.

**
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נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד
7290107871990
7290000060880
7290000060781
7290000060828
7290000060248
7290000060842
7290000060217
7290000060859
7290100684139
7290105694614
7290000060118
7290109358567
7290111568107
7290000060316
7290000069258
7290109353517
7290000060323
7290109353753
7290109353494
7290000067735
7290109353272
7290000060330
7290006653765
7290008775892
7290000060538
7290000060491
7290000060415
7290112965585
7290112967749
7290000060200
7290000060903
7290000060576
7290000060408
7290000061450
7290112964298
7290112964212
7290000061214
7290105695024
7290106575332
7290106575011
7290000060972
7290000060163
7290000060958
7290000060965
7290000060156

תיאור
אסם פסטה צינורות איטלקי 500*12גרם
אסם ספגטי 500גרם
אסם פסטה מסולסלים 500גרם
אסם פסטה קרניים בינוניות 500גרם
אסם פסטה תלתלים 500גרם
אסם פסטה צדפים גדולים 500גרם
אסם מקרוני 500גרם
אסם פסטה צדפים קטנים 500 24גרם
אסם מיני מקרוני 500גרם
אסם ספגטי מהיר הכנה 500גרם
אסם ספגטי 250גרם
אסם ספגטי פלוס 400*24גרם
אסם פלוס מסולסלים עתיר סיבים 400*16גרם
פרפקטו ספגטי 500 3גרם
פרפקטו פנה ריגאטה 500*12גרם-חדש
פרפקטו אטריות פפרדלה 500*10גרם
פרפקטו ספגטיני 500*20 2גרם-חדש
פרפקטו ספירלי טריו 500*12גרם-חדש
פרפקטו פארפאלה 500*12גרם
פרפקטו ניוקי תפוח אדמה 500גרם
פרפקטו ספגטי עתיר בסיבים 500*20גרם
פרפקטו ספירלי 500*12גרם-חדש
פרפקטו פסטה פטוצ'יני 500גרם
פרפקטו פסטה לינגויני 500*20גרם-חדש
פרפקטו ניוקי צדפים 500*12גרם חדש
פרפקטו קיפרי ריגאטי 500*12גרם.חדש
פרפקטו לזאניה 500גרם
פרפקטו פסטה קסרצ'ה X12500
פרפקטו פסטה נוציאולה X12500
אסם פתיתים אפויים קוסקוס 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז 500גרם
אסם פתיתים אפויים כוכבים 500גרם
אסם פתיתים אפויים טבעות 500גרם
אסם פתיתים קוסקוס  3צבעים 500גרם
אסם קונכיות פתיתים תרד 400*12גרם
אסם קונכיות פתיתים קלאסי 400*12גרם
אסם פתיתים קוסקוס עם בצל 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז עם אטריות 500ג
אסם פתיתים אפויים פלוס בורגול  400גרם
אסם פתיתים אפויים פלוס חיטה מלאה  400גרם
אסם אטריות דקיקות 400גרם
אסם אטריות דקות 400גרם
אסם אטריות בינוניות 400גרם
אסם אטריות רחבות 400גרם
אסם אטריות ביצים דקות 200גרם
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ברקוד
7290000060927
7290109358529
7290111568251
7290000313283
7290000313290
7290111568312
7290111568275
7290111568299
7290000064758
7290006653819
7290006567048
7290105691897
7290006983206
7290100680711
7290100680728
7290000067544
7290105693952
7290000067407
7290100685600
7290111567018
7290111568350
7290100685136
7290000070308
7290100685341
7290100685334
7290000070353
7290100689301
7290000070322
7290105694928
7290105694904
7290105695536
7290000493183
7290000493176
7290100681114
7290000061108
7290100684306
7290000072227
7290000072241
7290000061085
7290112967572
7290105695994
7290111568466
7290111568480
7290112964588
7290112964601
7613035807778
7613035809857

תיאור
אסם אטריות דקיקות 250גרם
אסם אטריות דקיקות פלוס 330*16גרם
אסם נודלס אטריות להקפצה 350*10גרם
אסם נודלס ביצים שטוחות 300*12גרם
אסם נודלס אטריות מסולסלות 200*12גרם
אסם נודלס אטריות ביצים רחבות מאד 400*10ג
אסם נודלס אטריות אורז רחבות 300*16גרם
אסם נודלס אטריות עם תרד 300*12גרם
אסם קוסקוס אמיתי 350גרם
אסם קוסקוס דק 350גרם
אסם פתיתי קוסקוס ישראלי 350גרם
אסם קוסקוס עם חיטה מלאה 350גרם
אסם פלאפל בקלי קלות 180גרם
אסם פירורית זהב 350*12גרם
אסם פירורית 350*20גרם
אסם פירורית פירורי לחם זהב 200*12גרם
אסם פירורית זהב שומשום 200*12גרם
אסם פירורית מתובל 200*12גרם
אסם פירורית זהב חיטה מלאה 200*12גרם
אסם פירורית זהב כוסמין 200*12גרם
אסם פירורית פנקו 300*12גרם
אסם מרק טעם עוף 1קג
אסם מרק עוף אמיתי 400גרם
אסם מרק זך טעם עוף רכיבים טבעים  400גרם
אסם מרק עוף רכיבים טבעיים 400גרם
אסם אבקת מרק בצל רכיבים טבעיים  400גרם
אסם עדיף זך טעם עוף 400*6גרם
אסם אב.מרק פטריות רכיבים טבעיים 400*6ג
אסם אב.מרק בצל ר.טבעי.מיכל קטן 220*6גרם
אסם אב.מרק פטריות ר.טבעי.מיכל קטן 220*6ג
אסם אב.מרק ירקות שורש ר.טבעיים 220*6גרם
אסם אבקת רוטב פטריות 30*12 3גרם
אסם אבקת רוטב צלי לבשר 22*12 3גרם
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 600מל
אסם רוטב טריאקי 290מל
אסם רוטב צ'ילי מתוק 600מל
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 290מל
אסם רוטב פיצה 290מל
אסם רוטב צ'ילי מתוק 290מל
אסם רוטב ברביקיו 290מל
אסם רוטב סויה 290*9מל
אסם רוטב אסיאתי למוקפץ  290*9מל
אסם רוטב אסיאתי חריף למוקפץ 290*9מל
אסם רוטב לפאד תאי 290*9מל
אסם רוטב בנוסח סצואן 290*9מל
רוטב עגבניות פרפקטו לבולונז  400*6ג
רוטב עגבניות פרפקטו לבישול ולפסטה  400*6ג
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ברקוד
7613035809123
7613035809109
7613036520492
7290000072623
7290000072630
7290109358734
7290000272696
7290000272726
7290112964502
7290112964410
7290112964472
7290112964434
7290112964458
7290112964700
7290112964564
7290112964625
7290000063140
7290000063133
7290000068701
7290000065090
7290006983152
7290000062952
7290000078212
7290107875820
7290112965240
7290112965301
7290112965165
7290112967268
7290112967299
7290112965080
7290112965325
7290112965141
7290112965226
7290112965103
7290100683880
7290000073750
7290000073767
7290100680667
7290000073774
7290100680650
7290000067599
7290000073415
7290000064871
7290000065335
7290000073125
7290000065557
7290000065540

תיאור
רוטב עגבניות פרפקטו עם חתיכות פלפלים לשקשוקה  400*6ג
רוטב עגבניות ובזיליקום פרפקטו  400*6ג
פרפקטו רוטב עגבניות לפיצה  400*6גרם
אסם קטשופ בקבוק לחיץ 750גרם
אסם קטשופ חריף 750גרם
אסם קטשופ מופחת סוכר 710*9גר
עסיס מיץ לימון משומר 1ליטר
עסיס חומץ טבעי 1 5%ליטר חדש
אסם רוטב לסלט אלף האיים 600גרם
אסם רוטב לסלט אלף האיים  290גרם
אסם רוטב לסלט שום  290גרם
אסם רוטב לסלט קיסר  295גרם
אסם רוטב לסלט וינגרט  295גרם
אסם רוטב לסלט חרדל ודבש  295גרם
אסם רוטב אלף האיים לייט 295גרם
אסם רוטב שום לייט  310גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 400גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 100גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים מיכל 400*10גרם
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 400גרם
אסם קרוטונים מתובלים 400גרם
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 250גרם
אסם קרוטונים מתובלים 250גרם
אסם קרוטונים אפויים בתיבול ביתי 180*12ג
אסם זוג מרק נמס עגבניות 60*12גרם
אסם זוג מרק נמס טעם עוף בדצ 52*10גרם
אסם זוג מרק נמס פטריות בדצ48*14גרם
מרק בישול ערבי בטעם עוף עם אטריות
מרק בישול ערבי ירקות
אסם פסטה ברוטב פטריות מוקרם 143*6גרם-חדש
אסם אורז ספרדי 128*6גרם
אסם פתיתים אפויים עם ירקות 130*7גרם
אסם אורז סיני עם נודלס 130*6גרם
אסם קוסקוס עם ירקות 139*7גרם
אסם פירה 260גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.עוף70 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.בקר70 6גרם
מנה חמה נודלס+ירקות ט.סצ'ואן76 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+ירק פיקנטי 70*6 6גרם.
מנה חמה נודל+.ירקות תאילנדי76 6גרם
מנה חמה ספגטי בולונז 65גרם
מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 61גרם
מנה חמה פירה תפוא.ובצל 56גרם
מנה חמה פירה וירקות 55גרם
מנה חמה פסטה עם עגבניות ר.טבע .בדץ62*12ג
מנה חמה קוסקוס וירקות בדצ 84*12גרם
מנה חמה פסטה מוקרמת בדץ 55*12גרם
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ברקוד
7290109354019
7290111560606
7290000063157
7290000063102
7290106572997
7290105691934
7290111560583
7290000068138
7290000062129
7290104501661
7290112966803
7290000060385
7290100685068
7290100681015
7290112966841
7290000068190
7290000068237
7290000077642
7290000068251
7290000068206

תיאור
מנה חמה קוסקוס ועדשים 87*12גרם
מנה חמה קוסקוס עגבניות פיקנטי 87*12גרם
אסם קמח עוגה תופח מאליו 1קג
אסם קמח עוגה תופח מאליו 350גרם
אסם קמח שמרים לפיצה ופוקצ'ה 1*10קג
אסם קמח שמרים 1*10קג
אסם קמח תופח עם  30%חיטה מלאה 1*10קג
אסם פודינג אינסטנט וניל 80גרם
אסם פודינג אינסטנט וניל 1קג
אסם פודינג בטעם וניל צרפתי 80גרם
אסם פודינג אינסטנט שוקולד 95גרם
אסם אינסטנט פודינג וניל 320גרם
אסם פדנג.אינס.ונל.פצפוצי שקלד110.ג
אסם פודינג אינסטנט ריבת חלב 84גרם
אסם פודינג בטעם שוקולד מריר 95גרם
אסם ג'לי תות שדה צבעים טבעיים 90גרם
אסם ג'לי פטל צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי תות צבעים טבעיים 1קג
אסם ג'לי אננס צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי משמש צבעים טבעיים 85גרם
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נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע
סניף
פוליצר כפר ויתקין
פוליצר כרכור
פוליצר ניסן
פוליצר פרדס חנה
פוליצר קיסריה
פוליצר רמב"ם
חביב גבעת שמואל
חביב קריית אונו
חביב פתח תקווה
היפר כהן מהדרין
ח .כהן שדרות
היפר כהן מערב
ח .כהן נתיבות
ברקת
ברקת
ברקת
ברקת
ברקת
ברקת
ברקת
ברקת
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
סופר ספיר
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק מהדרין

כתובת
כפר ויתקין ,מרכז הכפר
מרכז מסחרי נווה גד הנחילות  2כרכור
רחוב יצחק רבין  11חדרה
מרכז תבורי רח' הגלעד 1
 Cסנטר שכונה 13
רמב"ם  24חדרה
יוני נתניהו 21
זיידמן 2
דוד אבידן  8כפר גנים
הרימון  1נתיבות
שד' מנחם בגין  123שדרות
גני טל  2נתיבות

טלפון
09-8663584
04-9120929
04-6221585
04-8880088
04-6361820
04-6323112

הזיתים  ,96גבעת שמואל
החרש  ,9נס ציונה
משה בקר  ,17ראשון לציון
אליפלט  ,14תל אביב -יפו
התעשיה  ,29יהוד
נגבה  ,24ראשון לציון
לנדאו חיים  ,16חולון
קבוץ גלויות  ,106תל אביב -יפו
דרך אלנבי  ,117חיפה
המעלה  ,5פרדס חנה-כרכור
ויצמן  ,10צפת
תל חי  1חצור הגלילית
קריית שמונה
הרצל  40טירת הכרמל
מעלה גיא אוני  ,1ראש פינה
הרצוג  ,1צומת פת ירושלים
שמריהו לוין  ,59ירושלים
דרך חברון  ,101ירושלים
קורן אליהו  ,20ירושלים
בר גיורא
רח' בית אשל  1באר שבע
שד ירושלים  10באר שבע
מנחם דידנר  18רמות באר שבע
רח מאפו  7באר שבע
רח יהדות דרום אפריקה  14אופקים
אסור תעשיה הר חרמון מיתרים
רח רדק  28באר שבע
רח האורגים  1באר שבע
רח המשחררים  100באר שבע
מבצע עובדה 2
ד.נ.ערבה  86820עין יהב
הספן  1אילת
ברקת  13אילת
מרכז מסחרי להבים
רח עמק דותן  24מרכז מסחרי מליבו מודיעין
ישוב יד בינימין
רח האורגים  1אשדוד
מרכז פרץ סנטר דימונה
רח צה"ל  1קרית מלאכי
רח הפלמ"ח  20אשדוד

03-5737755
08-8527707
03-6098955
03-6244490
03-6326729
03-9510222
03-9773716
03-9071166
04-8516622
04-6277744
04-6971284
04-6860069
04-6950008
04-6313956
04-6934477
02-6784630
02-6416675
02-5479140
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086280163
086211672
086690235
086990920
089965997
026644970
086422538
086448100
086270802
086420072
086595853
086589965
086796748
086512520
086267566
086224436
089285930
086555060
086582540
088538577

סניף
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
מחסני השוק
קואופ שופ
מחסני השוק
קואופ שופ
מחסני השוק
קואופ שופ
מחסני השוק בשבילך
מחסני השוק בשבילך
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
מחסני השוק בשבילך
מחסני השוק בשבילך
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
מחסני השוק בשבילך
מחסני השוק בשבילך
קואופ שופ
קואופ שופ
מחסני השוק בשבילך
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
מחסני השוק מהדרין
קואופ שופ
קואופ שופ
קואופ שופ
מחסני השוק בשבילך

כתובת
דרך הדרום  1קרית גת
רח' ז'בוטינסקי  128רמת גן
רחוב ההשראה  2שלומי
דרך בר יהודה  147נשר
רח התמר  1יוקנעם
רח' חנקין  1קרית אתא
יהודה הלוי  113טבריה
רח' לוחמי הגטאות  1צפת
קניון לב קצרין
קפלן  10עפולה עילית
הזמיר  63נהריה
ישוב צופים
משה שרת  2קריית ים
חפץ חיים  4נתניה
פנחס לבון  18נתניה
רח' ההגנה  53הרצליה
הטחנה  44בנימינה
הרצוג  23נתניה
שד' בנימין  60נתניה
אמנון ותמר  6נתניה
מושב פורת
שדרות ניצה  8תניה
לוי אשכול  37מרכז מסחרי כפר סבא
מרכז מסחרי גבעת זאב
גינת זבולון  24מודיעין קייזר
מרכז מסחרי ג' רח' התאנה אפרת
רח' האגוז  2מרכז מסחרי נווה אילן יבנה
מנחם בגין  40גדרה
דב גור  27רובע ו' מ.מסחרי אשדוד
השדה  12ראשל"צ
גורודצקי  51רחובות
רחוב רכסים צור הדסה
הנחשול  30ראשל"צ ראשונים
כיכר דניה ,י-ם
הפלמ"ח  , 42י-ם
דהומי  , 6י-ם
קליינמן  ,14י-ם
שד' משה דיין ,י-ם
רח' דב גרונר מרכז מסחרי י-ם
ההגנה ,19י-ם
מרכז מסחרי נווה יעקב ירושלים
שי עגנון  , 20י-ם
דיסקין  ,7י-ם
מאיר גרשון פ .יוסף נדבה  3/1פסגת זאב
מזרח
רחוב הנריטה סולד  1אורה
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טלפון
086810442
036124452
046776175
046142500
046172911
046386610
048218933
046894660
046961335
046342447
0722222920
048777321
098353606
098651512
099557507
046288744
099512027
098829501
098650902
097968823
098339277
097674667
025361378
089714092
029931664
089330155
088682233
088555496
039695359
089495001
025337431
037574808
026522533
025634985
026415630
026415050
025834870
026734695
025818091
025833449
026792922
025617259
025957150
026411675

