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 :הגדרות .1

 ":קמעונאי"
 . כמפורט בנספח א' לתקנון זה

 
 ":תקופת המבצע"

, או בגמר 24:00בשעה  31.10.2018, ויסתיים ביום ב' 06:00בשעה  1.9.2018ום ד' המבצע יחל בי
המלאי, לפי המוקדם מביניהם. עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את 

מועד סיומו, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי 
 .ה שתפורסם באתר אסםשיקול דעתה הבלעדי, בהודע

 
  ":המבצע"

", הנערך בהתאם להוראות מנטהמבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "מגבת במבה ברשת 
 תקנון זה

 
 :"עורכת המבצע/אסם"

 ., אזור התעשייה חמ"ן2, רח' הרימון 51-045071-1אסם תעשיות מזון בע"מ, ח"פ 
 
 :"מוצרים המשתתפים במבצע" / "המוצרים"

המשווקים תחת המותגים "במבה", "אפרופו", "ביסלי","פופקו",  "אח של  מגוון חטיפים
 .ם" והמפורטים בנספח ב' לתקנון זהביסלי", "דובונים", "ציפסי" ו"בייגלה אס

 
 :"/ "משתתפי המבצע "משתתף"

ואו אפוטרופסו החוקי, והכל בהתאם להוראות  שקיבל הסכמת הורה 13בגיר או קטין מעל גיל 
 .תקנון זה

 
  :"מגבת"

 . מגבת ממותגת בסימני המותג "במבה" כמפורט בנספח ג' לתקנון זה
 
  :"אתר אסם"

www.osem.co.il. 
 

 נספחים .2

 לתקנון זה מצורפים:
 ;רשימת קמעונאים וסניפים - נספח א' 2.1
 ;המוצרים המשתתפים במבצע - נספח ב' 2.2
 ת המגבת המשתתפת במבצע.דוגמ - נספח ג' 2.3

 
 

 

http://www.osem.co.il/
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 כללי .3

זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה  תקנון 3.1
את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור 

  בו.
 הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.  3.2
 .נון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבההוראות תק 3.3

 

 שתתפות במבצעהה .4

)שלושה( מוצרים במסגרת רכישה  3כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע  4.1
בודדת, יהיה זכאי לקנות מגבת אחת כמפורט בנספח ג' לתקנון זה, במחיר שלא יעלה על 

 ."(ההטבה. )להלן: "מנטהקול דעת רשת )עשרה( ש"ח בלבד, לפי שי 10
יובהר, כי מימוש ההטבה כאמור לעיל מוגבל עד לסיום תקופת המבצע או עד למימוש של  4.2

במצטבר על ידי כל משתתפי המבצע, לפי  מנטההטבות בכל חנויות רשת  10,000עד 
ת המוקדם מבניהם. כן יובהר כי מימוש ההטבה כפוף למלאי המגבות הזמין בכל חנו

 .בעת בקשת מימוש ההטבה מאת הלקוח
מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם  4.3

 החזר כספי.
 אין כפל מבצעים והנחות. 4.4
אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו /  4.5

ול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיק
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 להטבה. 
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם 

 יל.האמור לע
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי לאחר מימוש ההטבה כאמור לעיל, לא ניתן יהיה לממש  4.6

את ההטבה בגין אותם מוצרים אשר הקנו למשתתף את הזכאות להטבה לצורך המבצע 
וכי מימוש ההטבה יעשה באופן חד פעמי עבור כל רכישה פרטנית של המוצרים כאמור 

 לעיל 4.1בסעיף 
 

 אחריות .5

מוצרים ממגוון המוצרים  3ע למשתתף כי מימוש ההטבה יהא כפוף לרכישת ידו 5.1
המשתתפים במבצע ובכפוף למלאי הזמין בסניף הקמעונאי הרלוונטי. למען הסר ספק 

מימושים ברכישה אחת של המוצרים המשתתפים  10מובהר כי מימוש ההטבה יוגבל ל
ות רצונו ומוותר על כל במימוש ההטבה מאשר המשתתף כי המגבת היא לשביע. במבצע

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בין היתר, בשל חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר 
 עם מימוש ההטבה.

כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם  5.2
 . ל בהההטבה תופנה במישרין לקמעונאי ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפו

בהתאם, עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות או אחריות כלפי משתתפי  5.3
המבצע בקשר עם המבצע ו/או ההטבה המשתתפת במבצע ו/או לכל עגמת נפש או נזק 
אחר הקשור במימוש ההטבה, ולא יהיו חייבים למשתתף או לקמעונאי כל פיצוי היה 

עות רצון המשתתף או הקמעונאי מכל סיבה וההטבה המשתתפת במבצע אינם לשבי
ככל שצוין באיזה פרסום של  -שהיא. לאסם אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה 

המבצע, והמשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס 
 .להטבה

מימוש עורכת המבצע תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את האפשרות ל 5.4
הטבה אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה, עבירה, הפרת תקנון, הפרת דין או חוסר תום 

 לב.
ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה  5.5

 .הטבה ו/או למבצעו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר ל
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 מכות השיפוטהדיון וס .6

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין  6.1
 אחר.

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי  6.2
 אביב יפו. -המשפט המוסמכים של תל

 

 שונות .7

פעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות ל 7.1
תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת 

המבצע, הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. עורכת 
זה פרסום המבצע תעדכן את משתתפי המבצע והקמעונאים בדבר שינוי התקנון, ולעניין 

 התקנון המעודכן באתר אסם, אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון כאמור.
המשתתף והקמעונאי מצהירים ומאשרים, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר  7.2

מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של 
 לחוד בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. הוראות תקנון זה ולא יזכו אותם ביחד או

משתתף או קמעונאי אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך  7.3
תקופת המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור, השתתפותו במבצע תופסק והוא לא 

 יהיה זכאי להטבה או השתתפות במבצע זה לפי העניין.
נו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף או המבצע ו/או תקנון זה אי 7.4

קמעונאי כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל קמעונאי או משתתף להציע לה 
את השתתפותו במבצע, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה, בשלמותם ובהם 

ירופו בלבד. יובהר כי עורכת המבצע רשאית להתנות כל התקשרות עם קמעונאי וצ
 למבצע בתנאים ובמגבלות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים  7.5
 .בתקנון

תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר, אך ההשתתפות במבצע מיועדת  7.6
 לגברים ולנשים כאחד.

ו אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו בכל מקרה של סתירה ו/א 7.7
 של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם  ובאתר הקמעונאי בכל עת. 7.8
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 רשימת קמעונאים וסניפים -נספח א' 
 

  פרטי הקמעונאי:

 ם בע"מדלק מנטה קמעונאות דרכישם החברה: 

 513094219ח.פ.: 
  נתניה 7גיבורי ישראל  כתובת:

 menta.delek.co.ilאתר אינטרנט: 
 

 :רשימת סניפי הקמעונאי
 

 שם 
 טלפון בתחנה כתובת תחנה 

  08-9427622 )פינת דרך הים(,יבנה       34סנהדרין  דרך הים )יבנה(

 08-9203075 מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך קפלן

 אין אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה   צרעה פארק 

 02-9919239 ( בין רמלה לבית שמש44צומת נחשון )כביש  נחשון

 08-8691940 א.ת כנות כנות

   40צומת קוממיות, כביש מס'  מנוחה

 08-6810584 מול מושב עוזה 40כביש  עוזה

   צמוד לביג, 7בכניסה לקרית גת דרך הדרום  קריית גת החדשה

 08-6883758 שד' צורן פינת רח' הברזל, ק. גת הקריה

 08-9356203 , א.ת קרית מלאכי1רח' פקר  קריית מלאכי

 08-8601491 א.ת. באר טוביה באר טוביה 

 08-6492642 כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, אשדוד אשדוד ב"ב )בני ברית( 

 08-8535054 צפוני אשדוד, א.ת. 21רח' המדע  צ'ימבליסטה

 08-8560933 מתחם סטאר סנטר,רח' ז'בוטינסקי,אשדוד סטאר סנטר 

 08-8696860 מושב יד בנימין יד בנימין

   בכניסה למושב שדה עוזיה שדה עוזיה

 03-5353021 ,ליד מושב בית חנן42כביש  בית חנן

 08-9389007 , נס ציונה2רח' החרש  נס ציונה

 אין                    60. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש ד.נ גוש עציון

 אין  מבשרת ציון 42שדרות החוצבים  קסטל

 02-5334296 בכניסה למבוא ביתר 375כביש  מבוא ביתר

 02-5361351 צומת גבעת זאב  גבעת זאב

 02-6719666 ם-תלפיות י 20הסדנא  הסדנא

 02-6535878 ם-גבעת שאול י 1יעקב אליאב  הר תמיר

 02-5903297 א.ת. מישור אדומים 2הר מחוור  מישור אדומים

 02-9971085 כניסה למעלי מכמש ירושלים מעבר מכמש

 02-5834597 ם-נווה יעקב י 1לאה גולדברג  נווה יעקב

 02-6788066 , צומת פ"ת ,ירושלים 1רח' הרצוג  עיר שלם 

 ן בהמשךיעודכ הרצוג פינת שניאור, ירושלים ניות

 02-6719666 ם-ארמון הנציב י 1דב גרונר  תלפיות

 יעודכן בהמשך 443צומת שילת, כביש  (443ארז מודיעין )

 02-6431724 צומת אורה, ירושלים צומת אורה

   , מודיעין24השדרה המרכזית  (   101מודיעין יער )

 08-6571369 רח' הפועלים, א.ת. צפוני דימונה דימונה
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 08-6338749 רח יהל,אילת תמצפה איל

 08-6570079 , צומת הערבה90כביש  גל ערבה

 08-6374813 אזור התעשיה,אילת צוף ים

 08-6595499 ,מצפה רמון1רח' בראשית  מצפה רמון

 08-9956285 צומת נוה זוהר, סדום נווה זוהר

 08-6581281 כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב עין יהב

 08-9956047 בכניסה לערד ערד

 08-6579938 מדרשת בן גוריון שדה בוקר

 08-6559359 צומת משאבי שדה )צומת משאבים( משאבים

   פארק אופיר קריית יהודית ב"ש עמק שרה

 08-6510110 דרך מיתר בכניסה למיתר אברהם מיתר

 08-6900092 צומת שוקת תל שוקת

 03-7301583 ר"ג 1שלם  מנטה-יזראמקס

 03-7515182 ר"ג 67נסקי זבוטי רמה

 03-6135468 רמת גן 4זבוטינסקי  עלית

 03-5707571 בני ברק 10הירקון  אמיר

 03-6471937 רמה"ש 210משה סנה  רמת השרון

 03-5245725 ת"א 165הירקון  כיכר אתרים

 03-5611459 ת"א 108יגאל אלון  גיבורי ישראל

 03-5012045 חולון 51הלוחמים  הלוחמים

 03-6590101 ת"א-יפו 210שד' ירושלים  רפרב

 03-5168331 אזור 19דרך השבעה  מובילי גוש דן

 09-9514850 יוסף נבו הרצליה )מול קניון שבעת הכוכבים( שבעת הכוכבים

 03-5567340 א.ת. חולון 20הפלד  הצבי

 03-5587886 א.ת. חולון 14המרכבה  מרכבות האש

 03-9604272 צומת בית דגן בית דגן

   חולון 47הכישור  הכישור

 יעודכן בהמשך ראשל"צ 6לישנסקי  ימית

 03-9629361 , ראשל"צ35רח' לזרוב  דקל הזהב

 03-9670077 , ראשל"צ32משה בקר  מבואות ראשון

 03-9656624 , ראשל"צ1טוליפמן  שערי ראשון

 מגשימים
לכיוון נתב"ג )ליד צומת  40כניסה למושב מגשימים על כביש 

 03-9328360 שעריה(

 03-5235861 , יהוד42רח' העצמאות  יהוד 

   נמל התעופה בן גוריון נתב"ג  

   צומת ניר צבי, א.ת צריפין השוק הסיטונאי

 08-9253047 הר עצמון א.ת. נשר רמלה פוליבה

   ,באר יעקב1דרך חיים  באר יעקב

 08-9472304 , רחובות12דרך הים  פרנס רחובות

 08-9354516 שדרות מוטה גור מזכרת בתיה  תיהמזכרת ב

 08-9361410 שד יצחק רבין קרית עקרון קריית עקרון

 08-9933416 , נתיבות2רח' ירושלים  נתיבות

 יעודכן בהמשך , באר שבע37דרך רמון  קאנטרי ב"ש

 08-6890383 בכניסה לקיבוץ ברור חיל ברור חיל

   בכניסה לקיבוץ ניר עם       ניר עם

 יעודכן בהמשך פארק אפיקים א.ת אופקים  אופקים

   צומת גילת גילת

 08-6652112 ב"ש  4דרך חברון  דלרום



3837504_11 

 08-6272685 , ב"ש16שד' בן גוריון  מפגש הספורט

 08-6655427 ב"ש ביציאה לכיוון עומר 10דרך חברון  עומרים

 שיכון עובדים 
רה השביעית רחוב שדרות אליהו נאוי בבאר שבע )צמוד לשד

BIG) 08-6276650 

 01.05.18 -תחנה נסגרה בתאריך  פנחס החוצב
 -תחנה נסגרה בתאריך 

01.05.21 

 08-6737156  מושב מבקיעים, ד.נ. חוף אשקלון מבקיעים

גל דניאל  )חוף 
 08-6727270 הכניסה לישוב בת הדר אשקלון(

 08-6723139 , גבעת ציון,אשקלון30התחיה  קולנוע אסתר 

 09-7671885 לכיוון כוכב יאיר 551מזרח טירה כביש  גל טירה

 09-8780149 א.ת. קלנסוואה השרון )קלנסוואה(

 052-3281264 גיבורי ישראל פולג

   כביש החוף ליד מחלף פולג השחר

 09-8340384 אזור התעשייה הישן נתניה 31הקדר  הקדר

   ום( אזה"ת פנחס ספיר נתניה.)לכיוון בית סלק 6רח' הגביש  הגביש )ברכת חנון(

 09-8343833 רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניה גל נתניה

   כיכר המשטרה חדרה ירמולובסקי

 04-6326527 חדרה  1ר'ח זלמן שזר  אדגו/קריניס

 04-6214066  בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה 65כביש  עוקף חדרה 

   כניסה דרומית מבני דרור לתל מונד הנצח תל מונד

 09-8919411 דרור זקס אבן יהודה  דרור

 09-8919922 כניסה לקיבוץ תל יצחק יצחק-תל 

 04-9918702 כרמיאל עכו לכוון עכו 85כביש  צליל החורש

 04-9581019 כניסת בענה דיר אל אסד שאג'ור

 04-6989442 צומת מירון מירון

 04-9574905 כפר יאנוחכניסה צפונית ל יאנוח

 04-9807314 קיבוץ איילון איילון

 04-9520703 דרך העצמאות נהריה געתון

 04-9588804 כרמיאל מרכז מי סנטר 9מעלה כמונים  כרמיאל החדשה

 04-9984614 צומת כרמיאל תפן  גל כרמיאל

 04-9968487 יאסיף כפר יסיף

 04-9875028 א.ת.שלומי שלומי

 04-9822969 יש נהריה מעלותכב מפגש צביקה

 04-9551050 עכו נווה ספיר

 04-8413013 ,ק.חיים5שד' דגניה  קרית חיים

 04-9832514 רחוב הארז כביש ראשי רמת ישי רמת ישי  

 04-6044806   רמת ישי ביליה

 04-6421271 ליד קיבוץ דוברת דברת

 04-6405525 כפר נין נין התבור

 04-6480024 (90ושב שדה תרומות  )כביש מ שדה תרומות )ביכורה(

 04-6537378 בכניסה לגן השלושה  ניר דוד )גן השלושה(

 02-9400803 ( בקעת הירדן90מפגש הבקעה )כביש  גל הבקעה 

 04-9935991 צומת מגידו מגידו

 אין צומת קציר ברטעה קציר

 04-6514689 כפר מנשייה זבדה נהלל

 04-6443510 הנפח  מגדל העמק

 04-6385704 צומת מצר קיבוץ מצר מצר

 04-6353510 צומת כפר קרע כפר קרע
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 04-6420892  9החטיבה  עפולה יוקלר

 04-6407349 עפולה 7ר'ח החרוד  עפולה העמקים

 04-6669200 צומת גן נר גן נר

 04-6581065 קיבוץ שדה נחום שדה נחום

   חיפה  34שד' הנשיא  שד' הנשיא

 04-9513455 טירת הכרמל 2הרצל  טירת הכרמל

 04-8512121 חיפה 33שדרות ההגנה  אלדור

 04-9931824 אלונים אלונים

 04-8738297 ציק פוסט 26רח החרמש  חרמש

 04-8550893 מרכז תעשייה מתם  מת"מ

 04-8410288 149שד' ההסתדרות  פארק הרכב

 04-8724169 חיפה 43דרך חיפה  קרית אתא

 04-8848653 לית אל כרמלד מבואות דליה

 04-8410373 מפרץ חיפה 88שד' ההסתדרות  הקישון

 04-8668932 חיפה 3לבונטין  הנביאים

 04-6392675 אין בת שלמה

 04-8422779 מפרץ חיפה 277שד' ההסתדרות  המפרץ

 04-8720977 40חלוצי התעשייה  חלוצי התעשיה

 03-9389051 א.ת. אפק ראש העין פארק אפק

   לב הארץ א.ת. ראש העין    נואט  מי

 09-9511986 מתחם הקנית שפיים שפיים

 09-7483318 הוד השרון )שכונת גיל עמל( 12הפטיש  נינה

 09-7452144 דרך רמתיים הוד השרון רמתיים

 09-7420419 כפר סבא 1נתיב האבות  דורון

 09-7678419 , כ"ס2רח' תעש'  ביסקוויט

 03-9047760 מחלף חורשים( 6וליה )ביציאה מכביש בכניסה לגלג חורשים

 09-7671775 ליד נווה ימין  444כביש  מפגש השלום

 03-6036338 , פתח תקווה8רח' שנקר  שנקר 

 03-9212007 פתח תקוה 14משה דיין  קניאל

 03-9196314 ק.מטלון פ"ת 53הסיבים  סיבים

 03-9307127 א.ת. סגולה פ"ת 3סימטת התבור  אם המושבות

 03-9313482  א.ת. סגולה פ"ת 5דוד מרכוס  סגולה

 04-9942762 70תמרה חדשה  כביש  טמרה החדשה

 04-9941210 כביש ראשי בתוך העיר תמרה הישנה  טמרה ישנה

 04-6820577 1הגדוד השלישי  שערי צפת

 04-6938746 ראש פינה מרכז מסחרי ראש פינה

 04-6720069 רח' יהודה לוי טבריה גל טבריה

 04-6734857 אזור תעשיה ד' טבריה עלית רח' הפנס  טבריה ארזים

 04-6709171 בכניסה לקיבוץ אפיקים אפיקים

 04-6961097 אזור תעשייה קצרין קצרין

 04-6930820 12387מושב כחל ד.נ. כורזים  כחל

 04-6802395 כניסה לקיבוץ מחניים צומת מחניים מחניים

 04-6940305 ק.שמונה 81חי שד' תל  ק.שמונה

 04-6800475 אזור תעשיה חצור הגלילית חצור הגלילית

   רחובות  68הרצל  שעריים

   קניון הנתיב המהיר מבנה המתנה  שפירים 

 050-5725655 ם-גבעונים גבעת זאב י גבעונים

 050-4450788 בכניסה לישוב גבעת אלה- 7626כביש מס'  -זרזיר  גל זרזיר
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 08-8566268 , אשדוד1רחוב אורט  שונים אשדודגל רא

)בית 446צומת רנטיס כביש  ) רננית  050-5725655 (אריה 

 050-3100341 12רחוב תובל -חיפה  אורנית

 050-3100341 2בין צומת פרדיס לכביש החוף מס'  מחלף זכרון יעקב 

 050-3100341 נצרת עלית רח' הפיריון, אזה"ת ג' מנטה-הר יונה

 050-3100341 11נצרת עלית רחוב מעלה יצחק  כת רוזנפלדסי

 050-5205342 בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריה סער

   המפעלים האזוריים עמק בית שאן אספסת 

 04-6573834 ראשון לציון 38שמוטקין  המפרש

 04-6070712 פארק תעשיות עמק חפר 2צבי הנחל  עמק חפר 

 09-7444259 , א.ת. רעננה2הנופר  התמר

 04-6114396 אזור תעשיה דרומי עכו ) מול אצטדיון כדורגל( גל גלי חוף

 02-5820912 ם-לוחמי גטאות פינת החיל ג.צרפתית י גבעה צרפתית

 09-7775009 התאנה פינת שד ' תפן דלק תפן

 03-5033399 חולון 30שדרות לוי אשכול  שעריי חולון

 04-9997890 כפר חורפיש כניסה מערבית  חורפיש

 08-8597413 צומת כנות  גדרה 

 08-9361410 , א.ת. רחובות4היצירה  קריית משה

 04-9910410 ,04-9910422 כניסה דרומית לעכו מול חוף התמרים עכו ארגמן

 04-8413197 , חיפה138רח' בר יהודה  תל חנן

 054-7704471,7704480 ,  רעננה273ויצמן  מעייני שמחה

 050-3100341 .צמוד לאצטדיון כדורגל 46רחוב יזרעאל  -צרת עליתנ האיצטדיון

 050-5205342 3001מס' -כביש עוקף נצרת -נצרת  רמזי נצרת 

 052-6119407 טבריה נצרת                          77צומת גולני כביש גולני דרום

 04-6620254 צומת גולני 77כביש  גולני צפון

בית לחם הגלילית 
 050-3100341 בין צומת המוביל לצומת ישי 77מחלף זרזיר כביש  (176)

 050-3100341 2בין צומת פרדיס לכביש החוף מס'  מחלף זכרון יעקב 

 04-6397329 כניסה דרומית זכרון יעקב 4נילי  זכרון )המושבה(
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 המוצרים המשתתפיםרשימת  -נספח ב' 

 
 ברקוד תיאור

 7290000066332 גרם50*36אפרופו קדמ.

 7290111563928 גרם40*36אפרופו שוקולד מצונן 

 7290104500572 גרם50*36אפרופו איטליאנו 

 7290000066332 גרם50*36אפרופו 

 7290106576223 גרם40*36אפרופו שוקולד 

 7290100681138 גרם50*3 6אפרופו מאח.

 7290106572959 גרם25*5 8אפרופו קלאסי מאח.

 7290100681138 גרם50*3 10אפרופו מאח.

 7290106571563 גרם200*16אפרופו 

 7290000066349 גרם100*20אפרופו 

 7290107875196 גרם300*12אסם בייגלה עיגולים מלח ים 

 7290105691415 גרם250*6אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן 

 7290000069920 גרם300*9אסם בייגלה טבעות מלח 

 7290000081663 גרם300*12ם אסם בייגלה טבעות שומשו

 7290000060088 גרם400*12אסם בייגלה מקלות מלוחים 

 7290000076133 גרם400*12אסם בייגלה שמיניות קטנות 

 7290107878777 גרם300*12אסם בייגלה עיגולים בטעמים שום 

 7290107878814 ג300*12אסם בייגלה עיגולים בטעמים זעתר

 7290111560798 רםג300*9אסם בייגלה פלוס 

 7290000071008 גרם60*24אסם בייגלה שטוחים מלח 

 7290000070919 גרם400*9אסם בייגלה רשתות מלח 

 7290106574953 גרם300*9אסם בייגלה שטוחים שומשום 

 7290106574977 גרם300*9אסם בייגלה שטוחים עם מלח 

 7290107878791 ג300*12אסם בייגלה עיגולים בטעמים ברביקיו

 7290107870856 גרם40*5 4ביסלי מאנץ מקסיקני סרט 

 7290109351315 גרם70*5 6אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 

 7290109351339 גרם55*5 6אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 

 7290109353470 גרם55*30אח של ביסלי מעושן 

 7290109351339 גרם55*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית 

 7290109351292 גרם55*30של ביסלי ספייסי צ'ילי  אח

 7290000468877 גרם55*24ביסלי בצל 

 7290000467511 גרם55*48ביסלי ברביקיו 

 7290000468747 גרם55*48ביסלי גריל 

 7290106578227 גרם55*24ביסלי גריל אקסטרים מעושן 
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 ברקוד תיאור

 7290000467887 גרם55*24ביסלי פיצה 

 7290001302194 רםג55*24ביסלי פלאפל 

 7290111564819 גרם70*30אח של ביסלי מעושן 

 7290109351315 גרם70*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית 

 7290111564932 גרם70*30אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 

 7290000066141 גרם70*48ביסלי גריל 

 7290000066172 גרם70*24ביסלי פיצה 

 7290000066134 חדש-גרם70*24ביסלי פלאפל 

 7290000066158 גרם67*24ביסלי בצל 

 7290000066165 גרם67*48ביסלי ברביקיו 

 7290107870856 גרם40*20ביסלי מאנץ' מקסיקני 

 7290107870870 גרם40*20ביסלי מאנץ' ספרדי 

 7290107877824 גרם22*10 12ביסלי גריל מארז אחיד

 7290111564406 גרם50*10 4ביסלי ברביקיו ייעודי מאח.

 7290111564383 גרם50*10 4ביסלי גריל ייעודי מאח.

 7290100686164 גרם35*6 8ביסלי ברביקיו מאח.

 7290100686171 גרם35*6 8ביסלי גריל מאח.

 7290107875271 גרם55*4 10ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 

 7290107874502 גרם55*4 10ביסלי גריל קדמ. מארז אחיד 

 7290000066202 גרם190*25צל ביסלי ב

 7290000066219 גרם190*25ביסלי ברביקיו 

 7290000066196 גרם200*25ביסלי גריל 

 7290000066226 גרם200*25ביסלי פיצה 

 7290000066189 גרם200*25ביסלי פלאפל 

 7290111564956 גרם200*18ביסלי במבה מיקס 

 7290111567681 גרם200*16אח של ביסלי סלסה פיקנטית 

 7290111567704 גרם200*16אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 

 7290111568206 גרם150*24ביסלי פארטי מיקס 

 7290001302279 גרם60*48במבה קלאסי קדמ.שוק פרטי 

 7290107876889 גרם45*48במבה במילוי קרם נוגט סטריפ נ.מ.

 7290111566172 גרם60*45במבה לבבות 

 7290001302279 גרם60*48במבה קלאסי 

 7290107876889 גרם45*48במבה במילוי קרם נוגט 

 7290111565847 גרם80*40במבה לבבות 

 7290111565656 גרם150*40במבה נוגט 

 7290002260059 גרם60*48במבה יום הולדת 
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 7290000066295 גרם30*40במבה מתוקה מחומרים טבעיים 

 7290000068770 גרם80*40במבה יום הולדת 

 7290100687109 גרם60*36במבה במילוי קרם נוגט 

 7290000066318 גרם80*40במבה קלאסי 

 7290104509568 גרם80*24במבה קלאסי ללא גלוטן 

 7290000072067 גרם60*36במבה במילוי קרם חלבה 

 7290111565083 גרם25*15 6במבה מארז 

 7290107879798 גרם15*10 20במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 

 7290111564857 גרם30*10 12במבה מארז ייעודי 

 7290107875158 גרם60*4 8במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 

 7290105693341 גרם25*10 15במבה מאח.

 7290000068893 גרם60*4 8במבה נוגט מאח.

 7290006652027 גרם15*20 12במבה יום הולדת מאח.

 7290107877619 גרם30*5 10במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד

 7290107875172 גרם50*6 8במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 

 7290100684764 גרם25*8 6במבה יום הולדת סרט

 7290100685242 גרם30*8 6במבה מתוקה מחומרים טבעיים סרט 

 7290000068787 גרם25*108במבה יום הולדת 

 7290104508943 גרם 200*18במבה קלאסי 

 7290111564680 גרם60*36במילוי אייסקפה במבה 

 7290111564680 גרם60*6 6במבה במילוי אייסקפה על סרט 

 7290107874526 2018גרם 60*40במבה בומבה 

 7290111565656 גרם150*24במבה נוגט 

 7290000066264 גרם קדמ.ש.פ40*30דובונים 

 7290006653857 גרם40*30דובונים ארנבונים חטיף תפוא.

 7290000066264 גרם40*30דובונים 

 7290000062242 גרם40*30דובונים שמנת בצל 

 7290106572614 גרם40*30דובונים פיצה 

 7290106572652 גרם40*30דובונים גן חיות 

 7290104504228 גרם20*5 8דובונים קדמ.מארז אחיד 

 7290106578241 גרם100*16דובונים 

 7290111568770 גרם40*30דובונים כדורגל 

 7290111567193 גרם100*16דובונים כדורגל 

 7290000081168 גרם50*30צ'יפסי בטעם קלאסי בדצ 

 7290106576391 גרם50*30צ'יפסי בטעם שמנת בצל בדצ

 7290106576414 גרם50*30ציפסי בטעם מקסיקני בדצ
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 ברקוד תיאור

 7290000073835 גרם50*4 12ציפסי מאח.

 7290006982704 גרם20*10 6ציפסי מאח.בדצ.

 7290000076126 גרם80*24אסם בייגלה שמיניות קטנות 

 7290104505010 ג60*6 4אסם בייגלה שטוחים מלח על סרט

 7290000071008 גרם60*24אסם בייגלה שטוחים מלח 

 7290111566370 גרם30*120אסם בייגלה עיגולים זעתר טעימות 

 7290106570023 גר250*12אסם בייגלה שטוחים שומשום כלפ.

 7290106570177 גר250*12אסם בייגלה שטוחים מלח כלפ.

 7290111564703 גרם40*14אסם בייגלה שמיניות שוקולד 

 7290111560811 גרם40*20ביסלי מאנץ אמריקאי 

 7290104505775 גרם200*2 12ביסלי גריל מארז קדמ. 

 7290106578692 גרם80*36במבה ביסלי מיקס 

 7290111566066 גרם80*36צל מיקס במבה ביסלי ב

 7290111567599 גרם62*24ביסלי הוט צ'יפוטלה 

 7290111567650 גרם62*24ביסלי הוט ח'בנרו 

 7290111567599 גרם62*6 4ביסלי הוט ציפוטלה סרט 

 7290109354613 גרם60*35במבה פורים כלפ 

 7290111566080 גרם25*8 15במבה לבבות מארז כלפ 

 7290111564598 גרם60*6 6וניז וניל על סרט במבה ברא

 7290111564598 גרם60*36במבה במילוי קרם וניל ובראוניז 

 7290109352688 ג60*36במבה במילוי בטעם ביסקוויט קרמל 

 7290000066431 גרם80*40פופקו חמאה ודבש כלפ.

 7290000066431 גרם80*40פופקו חמאה ודבש 

 7290107875158 גרם60*4 8ד במבה קלאסי קדמ.מארז אחי
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 דוגמת המגבת המשתתפת במבצע -נספח ג' 
 7290112960184ברקוד: 

 מגבת מייקרו פייבר ממותגת "במבה"
 
 7290112960184דוגמת המגבת המשתתפת במבצע , מגבת מייקרו פייבר ממותגת" במבה", ברקוד: 1

 
 
 
 
 


