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הגדרות
"אסם" :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 (כהגדרתם להלן) בשם "קנה ב ₪ 29.90-וקבל
צידנית גרבר מתנה" הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"המתנה/ות" :צידנית ממותגת "גרבר" בצבע כחול ,עשויה פוליפרופילן עם למינציה
כשבחלקה הפנימי ישנו אלומיניום לשמירה על טמפרטורת המזון .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 גרבר המפורטים תחת נספח
א' לתקנון זה.
"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 מרשת
סופר פארם המשתתפים במבצע כמפורט בנספח ב' לתקנון זה.
"עורכת המבצע" " /סופר פארם" :סופר-פארם (ישראל) בע"מ ,ח"פ  ,51-075355-1מרחוב
שנקר  ,16הרצליה (טל'  ;09-9725151 -דוא"ל .)contactus-prod@Super-Pharm.co.il -
"תקופת המבצע" :המבצע יחל ביום  ,23.9.2020ויסתיים ביום  15.10.2020ו/או עם גמר
מלאי המתנות ,המוקדם מבניהם .אסם 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
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.
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.4

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.

השתתפות במבצע
3.1

כל משתתף במבצע אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע באחת מנקודות המכירה
ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע בסכום כולל של עשרים ותשעה שקלים
חדשים ותשעים אגורות ( )₪ 29.90או 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 ( 5,000חמשת אלפים) מתנות סך הכל,
אשר תחולקנה בין נקודות המכירה המפורטות בנספח ב' לתקנון זה ,באופן שבו
המלאי המינימאלי בכל נקודת מכירה יעמוד על  19מתנות .אסם תהא רשאית
לשנות את המלאי המינימאלי ,ובכלל כך לשנות את המלאי המינימאלי בכל
נקודת מכירה בכל עת ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4

כל משתתף הזכאי למתנה בהתאם לאמור לעיל ,יהא זכאי למתנה אחת בגין
רכישה אחת בלבד .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 ו/או 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

אסם 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 אסם אשר אירעה
בתום לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות כנגד אסם.

4.2

אסם 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 אי
מימוש הזכאות למתנה ו/או כל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במתנה ,ולא תהא
חייבת למשתתף כל פיצוי היה והמתנה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה
שהיא .מבלי לגרוע מהאמור ,לאסם אין כל אחריות ביחס לשווי המתנה ,ככל
ששווי המתנה כאמור צוין באיזה פרסום של המבצע.
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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 לסופר פארם ו/או
לנקודת המכירה הרלוונטית ואסם 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 אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לכך.

מדיניות הפרטיות
5.1

אסם 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

אסם 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

אסם 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 .אסם 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 אסם ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות
תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

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.
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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 למתנה 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
7613036880879
7613036878135
7613036880855
7613036880510
7613036880695
7613037012200
7613037015386
7613036880534
7613039547632
7613039547922
7613039547731
7613039547540
7613039994528
7613039994337
7613037059793
7613039604731

תיאור
גרבר מחית תפוח עץ  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית סלט פירות  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח עץ ובננה  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח עץ ודגנים מלאים  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח בננה ודגנים מלאים  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח מנגו גזר פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר מחית מרק ירקות מעורבים  12 -חבילות;  190גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח בננה תות פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח בננה אגס פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח משמש פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר מחית תפוח בננה פירות יער פאוץ  16 -חבילות;  90גרם כל חבילה
גרבר חטיף דגנים בננה  5 -חבילות;  35גרם כל חבילה
גרבר חטיף דגנים בננה ופטל  5 -חבילות;  35גרם כל חבילה
גרבר חטיף דגנים גזר ותפוז  5 -חבילות;  35גרם כל חבילה
גרבר חטיף דגנים עגבניה וגזר  5 -חבילות;  35גרם כל חבילה
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נספח ב'  -רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע
סניף
צמרות
ניות
המשחררים
בית אמריקה
אורון
גילה
קניון רמת אביב
כפר סבא
קניון איילון
גבעת סביון
חורב
קניון השרון
קיריון
נס ציונה
דיזינגוף סנטר
קניון הנגב
סינמול
תל השומר
ראשון צפון
סוקולוב הרצליה
מדרחוב
אשקלון גירון
כופר היישוב
מלחה
קניון הזהב
תחנה מרכזית ת"א
פארק מול רעננה
ערד
חוצות המפרץ
לונדון מיניסטור
אשדוד סיטי
קרית שמונה
עפולה/קניון העמקים
נווה שאנן
קניון רחובות
רוטשילד
קניון שאול המלך ב"ש
שפיים
שוהם
אורדע
לישנסקי
בילו
מול הים
הוד השרון

כתובת
צמרות 2
בורלא 5
המשחררים 70
רוטשילד 72
רוטשילד 182
צביה ויצחק 5
איינשטיין 40
ויצמן 78
אבא הלל , 301קניון אילון
הגליל 78
חורב 15
הרצל  58קניון השרון
דרך עכו 192קריון
אירוסים  53קניותר
דיזינגוף  50דיזינגוף סנטר
קניון הנגב
שד' ההסתדרות 55
עמק האלה מרכז גימיון בי"ח תל השומר
המכבים 16
סוקולוב 25
הסתדרות 3
בן גוריון 21מרכז גירון
ביאליק 10
אגודת ספורט ביתר  5קניון מלחה
סחרוב 21
לוינסקי 108
אחוזה  267מרכז מול
רח' הקנאים  27קניון ערד
החרושת צומת וולקן
שד' שאול המלך 4
הבנים 1
הנשיא  4צומת גיבור
יהושע חנקין 14קניון העמקים
טרומפלדור 54
בילו 2
רוטשילד 45
שאול המלך 80
קיבוץ שפיים
עמק איילון  30מרכז מסחרי שוהם
כיכר רמב"ם 3
לישנסקי 9
קרית עקרון מתחם בילו סנטר
קניון מול הים
זבוטינסקי 3קניון מרגליות
6

עיר
הרצליה
ירושלים
באר שבע
פתח תקוה
פתח תקוה
ירושלים
תל אביב
כפר סבא
רמת גן
גבעת סביון
חיפה
נתניה
קרית ביאליק
נס ציונה
תל אביב
באר שבע
חיפה
רמת גן
ראשון לציון
הרצליה
ירושלים
אשקלון
רמת גן
ירושלים
ראשון לציון
תל אביב
רעננה
ערד
חיפה
תל אביב
אשדוד
קרית שמונה
עפולה
חיפה
רחובות
ראשון לציון
באר שבע
שפיים
שוהם
רמת גן
ראשון לציון
רחובות
אילת
הוד השרון

טלפון
077-8880010
077-8880020
077-8880040
077-8880050
077-8880060
077-8880070
077-8880080
077-8880090
077-8880100
077-8880120
077-8880130
077-8880140
077-8880150
077-8880160
077-8880170
077-8880180
077-8880200
077-8880240
077-8880250
077-8880260
077-8880270
077-8880280
077-8880290
077-8880300
077-8880320
077-8880330
077-8880350
077-8880360
077-8880380
077-8880390
077-8880400
077-8880420
077-8880430
077-8880440
077-8880450
077-8880460
077-8880470
077-8880480
077-8880490
077-8880500
077-8880510
077-8880520
077-8880530
077-8880540

סניף
ביג ב"ש
רעננה אחוזה
נצרת
היכל פ"ת
קניון השלום
מרום סנטר
שיכון דן
חולון
כרמיאל סנטר
קניון רננים
טבריה
קרית אתא
גורדון
מעלה אדומים
שער אשקלון  -סילבר
קרית רמלה
גרנד קניון
רמז
סיטי סנטר
ויצמן ת"א
הרצל רחובות
ארמון חיפה
שנקין
גן שמואל
לב חדרה
פרדס חנה
שבעת הכוכבים
גבעת שאול
נאות שיקמה
זכרון יעקב
בית מילמן
בית שמש
תחנה מרכזית ירושלים
תלפיות
בן גוריון
מגדל ורד
קרית אונו
מרכז דוד אשקלון
(אפרידר)
מודיעין שמשוני
נחל עשן
גבעת טל
ביג פולג
געתון
רגבה נהריה
איכילוב

חיל ההנדסה 2
אחוזה 83
פאולוס השישי בנין קולנוע דיאנה
ההסתדרות 26
דרך פ"ת  132פינת דרך השלום
לנדאו 7
דרך פנחס רוזן 72
גולדה מאיר 7
מעלה כמון 14
המלאכה  2קניון רננים
ירדן פינת השילוח 1
ההסתדרות  248מרכז ביג מפרץ חיפה
דיזנגוף  129פינת גורדון
דרך קדם 5
א.ת .צומת כפר סילבר
הרצל 91
דרך שמחה גולן 54
רמז  16פינת סמילנסקי
שדרות בן גוריון  6פינת רחוב יפו
ויצמן 53
הרצל 182
נביאים 18
שינקין  62פינת אחד העם
מרכז מסחרי קיבוץ גן שמואל
רוטשילד 40
הגלעד 1
שדרות שבעת הכוכבים 8
כנפי נשרים  22גבעת שאול
מורשת ישראל  15נאות שקמה
הדגן 2
טאגור  32רמת אביב
יגאל אלון  3מתחם ביג
יפו  234תחנה מרכזית
פייר קניג  26תלפיות
בן גוריון 183
דרך השלום 53
שלמה המלך  37קניון קריית אונו
הנשיא 3

עיר
באר שבע
רעננה
נצרת
פתח תקוה
תל אביב
רמת גן
תל אביב
חולון
כרמיאל
רעננה
טבריה
קרית אתא
תל אביב
מעלה אדומים
אשקלון
רמלה
חיפה
נתניה
חיפה
תל אביב
רחובות
חיפה
תל אביב
גן שמואל
חדרה
פרדס חנה
הרצליה
ירושלים
ראשון לציון
זכרון יעקב
תל אביב
בית שמש
ירושלים
ירושלים
רמת גן
גבעתיים
קרית אונו
אשקלון

טלפון
077-8880550
077-8880560
077-8880570
077-8880590
077-8880610
077-8880640
077-8880650
077-8880660
077-8880670
077-8880680
077-8880710
077-8880720
077-8880730
077-8880740
077-8880750
077-8880760
077-8880770
077-8880780
077-8880790
077-8880800
077-8880810
077-8880820
077-8880830
077-8880840
077-8880850
077-8880860
077-8880870
077-8880880
077-8880900
077-8880910
077-8880920
077-8880930
077-8880940
077-8880950
077-8880960
077-8880970
077-8880980
077-8881000

כתובת

עמק בית-שאן 29
החשמונאים  15שכונת נחל עשן
משה דיין  2גבעת טל
גיבורי ישראל  5א א.ת .נתניה דרום
ויצמן  62פינת שדרות הגעתון 38
חוצות רגבה מרכז ביג
ויצמן  14א'

מודיעין
באר שבע
ראש העין
נתניה
נהריה
רגבה
תל אביב

077-8881010
077-8881020
077-8881030
077-8881040
077-8881050
077-8881060
077-8881070

7

סניף
יבנה
אבן גבירול
מרינה
אודיטוריום חיפה
ביג אילת
כרמיאל קק"ל
אלנבי
בת ים
פסגת זאב ירושלים
סטאר סנטר אשדוד
לוד
עמק סנטר עפולה
גבעתיים
בית הכרם
לב העיר קרית גת
מגדל העמק
מודיעין ישפרו
אור יהודה
אוסישקין רמת השרון
אופקים
אום אל פחם
יפו
נוף הגליל (נצרת עילית)
שדרות
נתיבות
כפר יאסיף
דימונה
משה דיין
רמת החייל
הדסה עין כרם
העצמאות קרית אתא
האר"י נתניה
וייצמן חולון
הרצליה פיתוח
שפרעם
התמרים אילת
ממילא ירושלים
גדרה
שער רחובות
קניון ערים כפר סבא
יד אליהו
ביג קסטינה
ביג יקנעם
סכנין
קניון מודיעין
מול זכרון

עיר

כתובת
שד' דואני 42
אבן גבירול 124
רחוב השונית  2שדרות הגלים קניון ארנה
שדרות הנשיא 134
הסתת  14מרכז ביג א.ת.
רח' קק"ל
אלנבי 115
יוספטל 92
שדרות משה דיין  106קניון הפסגה
זבוטינסקי 41
שד' דוד המלך 2
שד' רבין  18מתחם ג' בעמק
דרך יצחק רבין 53
אביזוהר 7
כיכר פז 3
שדרות שאול עמור  77כיכר העיר
אזור המלאכה ישפרו סנטר
המפעל 11
אוסישקין 62
יהדות דרום אפריקה 14
מתחם SEVEN
שדרות ירושלים 49
עופר סנטר נוף הגליל (נצרת עילית)
סמטת הפלדה 1
ירושלים פינת טדי קולק
כפר יאסיף 15
אזור תעשיה 395
ילדי טהרן 5
הברזל 23
הדסה עין כרם קניון ישפרו סנטר
דרך העצמאות 61
האר"י פינת לנטוס
וייצמן 43
שד' אבא אבן 8
ג`ונבלט שכונת אל עיין
שדרות התמרים 9
שלמה המלך 9
בן גוריון  105מתחם המושבה
הלל וחנן אופנהיימר  2פארק ת.מ.ר
וייצמן  63פינת כצנלסון קניון ערים
יגאל אלון 51
א.ת באר טוביה מתחם ביג קסטינה
שד' רבין  9מתחם ביג
קניון סח'נין מול
קניון מודיעין
א.ת מערבי כביש 4
8

יבנה
תל אביב
הרצליה
חיפה
אילת
כרמיאל
תל אביב
בת ים
ירושלים
אשדוד
לוד
עפולה
גבעתיים
ירושלים
קרית גת
מגדל העמק
מודיעין
אור יהודה
רמת השרון
אופקים
אום אל פחם
יפו
נצרת עילית
שדרות
נתיבות
כפר יאסיף
דימונה
ראשון לציון
תל אביב
ירושלים
קרית אתא
נתניה
חולון
הרצליה
שפרעם
אילת
ירושלים
גדרה
רחובות
כפר סבא
תל אביב
באר טוביה
יקנעם
סכנין
מודיעין
זכרון יעקב

טלפון
077-8881080
077-8881090
077-8881100
077-8881110
077-8881120
077-8881130
077-8881140
077-8881150
077-8881160
077-8881170
077-8881180
077-8881190
077-8881200
077-8881210
077-8881220
077-8881240
077-8881250
077-8881260
077-8881270
077-8881280
077-8881290
077-8881300
077-8881310
077-8881320
077-8881330
077-8881340
077-8881350
077-8881360
077-8881370
077-8881380
077-8881390
077-8881400
077-8881410
077-8881420
077-8881430
077-8881440
077-8881450
077-8881460
077-8881470
077-8881480
077-8881490
077-8881500
077-8881510
077-8881520
077-8881530
077-8881540

סניף
עכו
קרית ים
מתחם  Gכפר סבא
ביג פוריה
ביג נצרת
איירפורט-סיטי
ויצמן נתניה
כוכב יאיר
הרצל ראשון לציון
נווה זאב באר שבע
שחמון אילת
הקניון הגדול פ"ת
יכין סנטר פ"ת
ביג צ'ק פוסט
בית שאן
מגדל שלום ת"א
כפר גנים פ"ת
רמלוד
צמרת תל-אביב
בית האומות ירושלים
ביג קרית גת
העצמאות בת-ים
נתיבות צים
מזכרת בתיה
חדרה מזרח
רמות ירושלים
פרופיט חולון
ישפרו נס-ציונה
מגדלי תל אביב
פלורנטין
טבעון
עיר ימים נתניה
ביג קרית שמונה
ביג אור יהודה
ביג פרדס חנה
קסטל
תל מונד
קניון בית שמש
אם המושבות
מעלות
ביג עפולה
נצר נס ציונה
גרנד באר שבע
נמל ת"א
קדימה

כתובת
בן עמי  67פינת דוד רמז
שד' ירושלים 51
וייצמן  207מתחם G
המברג 1
תופיק זיאד 53
קרית-שדה תעופה
שד' וייצמן 22
א.ת צומת כוכב יאיר מתחם פז
הרצל 52
ז'בוטינסקי 28
ששת הימים 290-294
ז'בוטינסקי  72הקניון הגדול
דרך יצחק רבין  17יכין סנטר
בר יהודה 111
ירושלים הבירה פינת השחם
אחד העם 9
קניון מרכז גנים העצמאות  65פינת רחוב בן
גוריון
צופית 40
ניסים אלוני  10פארק צמרת G
דרך חברון 101
הדרום  3מרכז ביג
שדרות העצמאות 67
בעלי מלאכה 5
מנחם בגין 2
צה"ל  35מרכז MIXX
גולדה מאיר 255
המרכבה 38
הפטיש  6מתחם ישפרו
נחלת יצחק 20
הרצל  96פינת רח' פלורנטין 41
מרווה 1
בני ברמן 2
מרכז קניות ביג אזוה"ת הדרומי
יצחק רבין  ,5אור יהודה
תדהר 1
אבן גבירול 153
הדקל 47
שדרות יצחק רבין 2
יעל רום 8
שלמה שרירא  3אזוה"ת מעלות
השוק 13
אבנר בן נר 1
שדרות דוד טוביהו 125
התערוכה 3
האופה 1
9

עיר
עכו
קרית ים
כפר סבא
טבריה
נצרת
לוד
נתניה
כוכב יאיר
ראשון לציון
באר שבע
אילת
פתח תקוה
פתח תקוה
חיפה
בית שאן
תל אביב
פתח תקוה
רמלה
תל אביב
ירושלים
קרית גת
בת ים
נתיבות
מזכרת בתיה
חדרה
ירושלים
חולון
נס ציונה
תל אביב
תל אביב
טבעון
נתניה
קרית שמונה
אור יהודה
פרדס חנה
תל אביב
תל מונד
בית שמש
פתח תקוה
מעלות
עפולה
נס ציונה
באר שבע
תל אביב
קדימה

טלפון
077-8881550
077-8881560
077-8881570
077-8881580
077-8881590
077-8881600
077-8881610
077-8881620
077-8881630
077-8881640
077-8881670
077-8881680
077-8881690
077-8881700
077-8881710
077-8881720
077-8881730
077-8881740
077-8881750
077-8881760
077-8881780
077-8881790
077-8881810
077-8881820
077-8881830
077-8881840
077-8881850
077-8881860
077-8881880
077-8881890
077-8881900
077-8881910
077-8881920
077-8881940
077-8881950
077-8881960
077-8881980
077-8881990
077-8882000
077-8882010
077-8882030
077-8882040
077-8882050
077-8882060

סניף

כתובת

רמת ישי
קניון טבריה
סוקולוב חולון
בן יהודה 4
טמרה
סנטרו רחובות
מצליח
קרית מוצקין
כיכר דיזנגוף
באקה אל גרביה

האקליפטוס 3
יהודה הלוי 1
סוקולוב 69
רחוב בן-יהודה 4
מרכז מסחרי
מוטי קינד  10רחובות
שושנה דמארי 20
שדרות ירושלים 1
פינסקר 69
אל קודס פינת ביר-באקה

יפו ירושלים
ארלוזורוב
שער הצפון קרית אתא
טירת הכרמל
רמות רכס
רמת הנשיא
כפר סבא הירוקה
עמק רפאים
בית הבד
גן יבנה
ארנה נהריה
ביג פאשן אשדוד
צפת
רמב"ם
אגמים נתניה
שרונה
קרית חיים
אור עקיבא
הקישון יבנה
יבנה הירוקה
צייטלין תל אביב
אליהו קורן ירושלים
אחימאיר ת"א
יפיע
שבזי ראש העין
המכללה ראשל"צ
חוצות אשקלון
גבעת שמואל
קניון מבשרת
קניון באר יעקב
קניון הראל
נופי ים ת"א
מור
ישפרו פלאנט באר שבע
קניון TLV

רחוב יפו  29ירושלים
דיזינגוף 208
דרך חיפה 30
מלחמת ששת-הימים 1
אוסקר שינדלר 21
רחוב שונית  12רמת-הנשיא
רח' רפפורט 19
עמק רפאים 24
בית הבד  2פינת רמתיים 27
המגינים 56
שדרות בן צבי 1
דרך הרכבת  1מתחם ביג פאשן
הגדוד השלישי 3
העליה השניה 8
אגם כינרת 6
קלמן מגן 3
אח"י אילת 34
שד' הנשיא ויצמן 157
שד' ירושלים פינת הקישון 9
הדוגית 16
אבן גבירול 62
אסתר רזיאל 6
אבא אחימאיר 28
אל-ערבי כביש חיפה נצרת
שבזי 10
יצחק רבין  7פינת מוטה גור
הנחל 1
מנחם בגין 23
שדרות החוצבים 10
רחוב שא-נס 17
שד' הראל 1
איינשטיין 7
ז'בוטינסקי 7
ברוך קטינקא 2
החשמונאים 94
10

עיר
רמת ישי
טבריה
חולון
תל אביב
טמרה
רחובות
רמלה
קרית מוצקין
תל אביב
באקה אל
גרביה
ירושלים
תל אביב
קרית אתא
טירת הכרמל
באר שבע
חיפה
כפר סבא
ירושלים
הוד השרון
גן יבנה
נהריה
אשדוד
צפת
חיפה
נתניה
תל אביב
חיפה
אור עקיבא
יבנה
יבנה
תל אביב
ירושלים
תל אביב
יפיע
ראש העין
ראשון לציון
אשקלון
גבעת שמואל
מבשרת ציון
באר יעקב
מבשרת ציון
תל אביב
בני ברק
באר שבע
תל אביב

טלפון
077-8882070
077-8882080
077-8882090
077-8882100
077-8882120
077-8882130
077-8882150
077-8882160
077-8882170
077-8882180
077-8882190
077-8882200
077-8882210
077-8882220
077-8882230
077-8882240
077-8882250
077-8882260
077-8882270
077-8882280
077-8882290
077-8882300
077-8882310
077-8882320
077-8882330
077-8882340
077-8882350
077-8882360
077-8882370
077-8882380
077-8882390
077-8882400
077-8882410
077-8882420
077-8882430
077-8882440
077-8882450
077-8882470
077-8882480
077-8882490
077-8882500
077-8882530
077-8882550
077-8882570
077-8882520

סניף
קניון ראשונים
רחובות החדשה
איינשטיין חיפה
בלפור ת"א
אסף הרופא
טיילת אילת
לבונטין ת"א
מול החוף חדרה
קרית שרת חולון
ירכא
אבן יהודה
גלובוס אשקלון
מגדלי אלון ת"א
קניון עזריאלי רמלה
עטרות
דרך בר לב ת"א
קניון ביאליק ר"ג
קניון עזריאלי אור
יהודה
נווה הדרים
קרית השרון
שער ראשון
הר יונה
בורוכוב גבעתיים
שכונת הפארק חדרה
חריש
גושן קרית מוצקין
ראש פינה
רכבת עפולה
קניון אורות
קניון האחים ישראל
ירושלים
דליית אל כרמל

עיר
ראשל"צ
רחובות
חיפה
תל אביב
באר יעקב
אילת

טלפון
077-8882560
077-8882580
077-8882630
077-8882590
077-8882640
077-8882660

כתובת

תל אביב
חדרה
חולון
ירכא
אבן יהודה
אשקלון

077-8882620
077-8882650
077-8882600
077-8882670
077-8882680
077-8882690

תל אביב
רמלה
ירושלים
תל אביב
רמת גן
אור יהודה

077-8882610
077-8882730
077-8882740
077-8882700
077-8882720
077-8882760

בורוכוב  54גבעתיים
גמלא  ,3סנטר פארק חדרה.
דרך ארץ  2חריש
שד' גושן 20
דרך הגליל פינת התפוח ,מתחם שופינה
שד' יצחק רבין 20
שד' ויצמן 1
יד חרוצים 18

ראשון לציון
נתניה
ראשל"צ
נוף הגליל (נצרת
עילית)
גבעתיים
חדרה
חריש
קרית מוצקין
ראש פינה
עפולה
אור עקיבא
ירושלים

077-8882710
077-8882460
077-8882770
077-8882800
077-8882790
077-8882750
077-8882780
077-8882820
077-8882810
077-8882830
077-8882840
077-8882850

רחוב ראשי  1דליית אל-כרמל

דליית אל כרמל

077-8882870

שדרות נים 2
שד' פנחס בן דוד קפרא 1
איינשטיין 139
אלנבי  65ת"א
אסף סנטר ,באר יעקב ת.ד30000 .
טיילת מלכת שבא דרך פעמי השלום פינת
אנטיב
לבונטין  30תל אביב
פרופסור שכטמן  ,10חדרה
קרן היסוד  1חולון
ביג ירכא
המייסדים  62פינת ההסתדרות אבן יהודה
א.ת .דרומי ת.ד 7287 .מיקוד 7817201
אשקלון
יגאל אלון 94
דוד רזיאל  ,1רמלה
קניון עטרות
משה דיין  ,2ת"א
ביאליק  76ר"ג
סעדון אליהו  ,120אור יהודה
ירושלים  ,31ראשון לציון.
שדרות טום לנטוס  ,60נתניה
גולדה מאיר  ,1ראשון לציון
פריון  ,2נוף הגליל (נצרת עילית)
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