
 

 

 

  -  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו"דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ"תקנון 

 פעילות רדיו לב המדינה

 או  "דלק"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן: "
חנויות הנוחות של "( עבור הרדיומאזיני רדיו לב המדינה )להלן: "בקרב  שיווקית פעילות"( עורכת בזה הפעילותעורכת "" או מנטה"

המנטות )להלן: " בפעילות"( המשתתפות התחנות"-" והחנויותרשת "מנטה" הפועלות בתחנות התדלוק של "דלק" )להלן בהתאמה: "
המפורטים להלן, לפי שיקול דעת מערכת  אשר ישתתפו בפעילות, מתנות מהסוגיםיקבלו מאזינים  ,ה"( אשר במסגרתהמשתתפות

 "(.  הפעילותבכפוף לתקנון זה )להלן: "(, "המתנות/""המתנה)להלן: " הרדיו
 

 ליטר  055-ב טעוניםכרטיסים  3-ו אוקטן 50 כל אחד עבור בנזין₪  055 טעונים בסכום שלכרטיסים  4) –תדלוק   יכרטיס
 בהתאם למפורט בגב הכרטיס. –. השימוש והתוקף כל אחד( סולר

 3 שרוולי קפסולות )סוגי הקפסולות לפי בחירת עורכת הפעילות  3 בתוספת)ללא מקציף חלב( קפה ג'ו  אספרסו מכונות
ן כמפורט היבוא ידי-בגין מכונות האספרסו תינתן על אחריות –מכונות ממותגות ג'ו  – ומהמגוון הקיים בחנויות( לכל מכונה

 .יחידות 05 . כל שרוול קפסולות מכילבתעודת אחריות מצורפת

 2 ארטוס דגם  של מצלמות רכב EYE WAYכמפורט בתעודת האחריות המצורפת + אחריות של חברת ארטוס. 

 6 30.05.2503עד ליום המעניקים קפה בגודל קטן בהכנה במקום למימוש אחד בכל יום לחודש  "קפה ג'ו" קופוני אפליקציה ,
  .ללא תלות ביום הענקת ההטבה על ידי הרדיו

 4 ללא תלות ביום 30.05.2503, עד ליום מ"ל 335 אחד בכל יום בגודלסמודיס / קפה ברד ג'ו המעניקים  קופוני אפליקציה ,
 .הענקת ההטבה על ידי הרדיו.

 00  המשתתפות בפעילות.ת רחיצות מורשות מצ"ב רשימ –ברחבי הארץ רחיצות חיצוניות ופנימיות   
 00  כל הכריכים בהתאם למגוון בחנויות המשתתפות בפעילות. –כריכי ג'ו 
  . נהגי המוניות הראשונים  355-, יחולקו חינם ל 06:55-03:55בין השעות  25.5.03-ו 06-01.5.03בתאריכים גלילי נייר למוניות

גלילים. הפעילות תתקיים  05למונית. בכל מארז , מארזי גלילי נייר נהגים בכל מתחם( 05) ליטר ומעלה 35שיתדלקו 
 במתחמים:

 דקל הזהב .0

 שערי ראשון .2
 הלוחמים חולון .3
 כיכר אתרים .4
 מבואות חיפה .0
 טירת הכרמל .6

 
 

 מהמוכרנים במנטות המשתתפות. הפעילותניתן יהיה לקבל מידע בסיסי אודות  .0

. על "(הפעילותתקופת או עד גמר המלאי, המוקדם מבינם )להלן: "  25.5.2503 וכלה ביום  02.5.2503 החל מיום תימשך הפעילות .2
. הזכות לקבלת המתנה תחול הפעילותרשאית לסיים את המבצע מוקדם או מאוחר יותר מתום תקופת  דלקאף האמור תהיה 

ת המשתתפות ותתאפשר קבלתה בכל אחת מהחנויו)או בהתאם למפורט על גבי כל מתנה, ככל שמפורט(  הפעילותבמהלך תקופת 
 .בכפוף למלאי בחנות. בפעילות

עורכת הפעילות אינה אחראית לתהליך חלוקת המתנות על ידי הרדיו ולא תישא בנזק כלשהו כתוצאה מהפעילות, במישרין או  .3
 בעקיפין.

במתנה אחרת ולא תתאפשר החזרת המתנה  הפעילותמובהר כי בכל מקרה לא תתאפשר החלפה של המתנה שחולקה במסגרת  .4
  בלת זיכוי בגינה.וק

המשתתפות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן לפי והרחיצות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את חנויות המנטות  הפעילותעורכת  .0
 שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שתמצא לנכון. 

  ובתנאי הרדיו. , ובלבד שעמד בתנאי תקנון זההפעילותאין הגבלה על מספר המתנות אותן יכול כל אדם לקבל במסגרת  .6

שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת המתנה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה  הפעילותעורכת  .1
 לגבי זכאותו של המשתתף לקבל את המתנה.

 .בפעילותתפות לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין ההשת הפעילותעורכת  .3

רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי  הפעילותעורכת להסרת ספק מובהר כי  .5
 מוסמך. 

 אביב.-יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל וז לפעילותמקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור  .05

, תגברנה הוראות הפעילותת תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראו .00
 תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 .ות, והנ"ל לשם הנוחות בלבדבכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע .02

 המשתתפות. בחנויותוכן  הפעילותבאתר האינטרנט של עורכת תקנון זה יעמוד לעיון הציבור  .03
 



 

 

 

 

 

 

 רשימת תחנות למבצע רחיצה ארבע רחיצות פנימי חיצוני חינם

 

     

 כתובת שם תחנה מספר תחנה עיר מס'

 אלדור 108 חיפה 1
 חיפה 33שד' ההגנה 

 כביש החוף השחר 61 נתניה 2

 דקל הזהב 244 ראשל"צ 3
 ראשל"צ 33רח' לזרוב 

 מושב מגשימים מגשימים 138 מושב מגשימים 4

 נס ציונה 21 נס ציונה 5
 , נס ציונה2רח' החרש 

 בני ברית 364 אשדוד 6
 כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, אשדוד

 דלרום 59 באר שבע 7
 ב"ש 4דרך חברון 

 באר טוביה 267 באר טוביה 8
 א.ת. באר טוביה

 נחמיה קפלן 274 רמלה 9
 מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך

 עיר שלם 73 ירושלים 10
 צומת פ"ת ירושלים 1רח' הרצוג 

 רמת גן 4ז'בוטינסקי  עלית 35 רמת גן 11

 

  



 

 

 

 רשימת המתחמים המשתתפים בפעילות :
 

 מס' 
 תחנה

 שם 
 תחנה 

 חנות
 מנטה 

 שעות 
 פעילות

 כתובת

 )פינת דרך הים(,יבנה       34סנהדרין  24/1 מנטה  דרך הים )יבנה( 055

 מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך 24/1 מנטה קפלן 214

 רמלה  06קלאוזנר  24/1 ללא מנטה רמלה קלאוזנר  351

 מנטה  פארק צרעה  365
לא כולל  6:55-25:55

 שבת 
אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ 

 צרעה  

 ( בין רמלה לבית שמש44צומת נחשון )כביש  24/1 מנטה נחשון 45

 כנותא.ת  24/1 מנטה כנות 031

 45צומת קוממיות, כביש מס'  24/1 מנטה מנוחה 345

 מול מושב עוזה 45כביש  24/1 מנטה עוזה 041

 מנטה  קריית גת החדשה 30

שעות יום ו'  24ה -א
יום שבת  06:55 - 56:55

 , צמוד לביג1בכניסה לקרית גת דרך הדרום  משעה אחרי צאת שבת

 מנטה הקריה 210

המנטה תיסגר החודשים 
 25:55פב' בשעה –ינואר 

 -ובחודשים מרץ
עד  -אוקטובר )כולל(

 20:55השעה 
 56:55פתוחה מ  -יום ו' 

 -יום שבת  03:55 -
 שד' צורן פינת רח' הברזל, ק. גת סגורה

 דיסקאונט קריית מלאכי 306

יום  05:55 - 56:55ה -א
 -שבת  06:55 - 56:55ו' 

 , א.ת קרית מלאכי0רח' פקר  סגור

 מנטה באר טוביה  261

עד  53:55* משעה  24/1
שרות מלא  06:55

 א.ת. באר טוביה 0-4במסלולים 

364 
אשדוד ב"ב )בני 

 מנטה  ברית( 

עד  53:55* משעה 
שרות מלא -06:55

  0,2,3,4במסלולים 
 24/1שעות פעילות 

כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, 
 אשדוד

 מנטה צ'ימבליסטה 254

יום  25:55 - 56:55ה -א
יום  00:55 - 56:55ו' 

 , א.ת. צפוני אשדוד20רח' המדע  סגור -שבת 

 מתחם סטאר סנטר,רח' ז'בוטינסקי,אשדוד 24/1 מנטה סטאר סנטר  254

 מנטה יד בנימין 344

שעות  24ה' -ימים א'
 –ביממה יום שישי 

עד שעה לפני  56:55
 -כניסת שבת יום שבת
נפתחת שעה לקראת 

 יד בנימין מושב צאת השבת

 בכניסה למושב שדה עוזיה 24/1 מנטה שדה עוזיה 343

 ,ליד מושב בית חנן42כביש  24/1 מנטה בית חנן 66

 , נס ציונה2רח' החרש  24/1 מנטה נס ציונה 20

 מנטה  גוש עציון 040

שעות, שישי  24ה' -א' 
דקות לפני  00נסגרת 

כניסת שבת, סגורה 
                   65ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש  בשבת , פתוח במוצ"ש

 קסטל 304
מנטה 

 מבשרת ציון 42שדרות החוצבים  24/1 ואאוטלט

 מבוא ביתר 225
מנטה 
 בכניסה למבוא ביתר 310כביש  24/1 מרקט 

 גבעת זאב 213
מנטה 
 צומת גבעת זאב  24/1 מרקט 

 ם-יתלפיות  25הסדנא  24/1 מנטה הסדנא 260

 מנטה הר תמיר 034
שעות, שישי  24ה' -א' 

 ם-גבעת שאול י 0יעקב אליאב נסגרת שעה וחצי לפני 



 

 

 

כניסת שבת, סגורה 
 בשבת , פתוח במוצ"ש

 א.ת. מישור אדומים 2הר מחוור  24/1 מנטה  מישור אדומים 002

 מנטה מעבר מכמש 033

שעות, שישי  24ה' -א' 
נסגרת שעה וחצי לפני 

כניסת שבת, סגורה 
 כניסה למעלי מכמש ירושלים בשבת , פתוח במוצ"ש

 מנטה נווה יעקב 005

שעות, שישי  24ה' -א'  
שעה -נסגרת חצי שעה

לפני כניסת שבת, סגורה 
 ם-נווה יעקב י 0לאה גולדברג  בשבת , פתוח במוצ"ש

 , צומת פ"ת ,ירושלים 0רח' הרצוג  24/1 מנטה עיר שלם  13

 תלפיות, ירושלים 2גנרל פייר קנינג  24/1 ללא מנטה אורנים 051

 הרצוג פינת שניאור, ירושלים 24/1 מנטה ניות 015

 ם-ארמון הנציב י 0דב גרונר  24/1 מנטה תלפיות 026

12 
פונדק הרים / נווה 

 נווה אילן ) בכניסה לשוק ( 24/1 ללא מנטה אילן

 443צומת שילת, כביש  24/1 מנטה (443ארז מודיעין ) 366

 צומת אורה, ירושלים 24/1 מנטה צומת אורה 062

 , מודיעין24השדרה המרכזית  24/1 מנטה   (   050מודיעין יער ) 361

 רח' הפועלים, א.ת. צפוני דימונה 24/1 מנטה דימונה 63

 רח יהל,אילת 24/1 מנטה מצפה אילת 024

 , צומת הערבה55כביש  24/1 מנטה ערבה גל 262

 אזור התעשיה,אילת 24/1 מנטה צוף ים 300

 ,מצפה רמון0רח' בראשית  24/1 מנטה מצפה רמון 40

 צומת נוה זוהר, סדום 24/1 מנטה נווה זוהר 26

 עין יהב 43
מנטה 

 כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב 24/1 ואאוטלט

 לערדבכניסה  24/1 מנטה  ערד 53

 מדרשת בן גוריון 24/1 מנטה שדה בוקר 235

 צומת משאבי שדה )צומת משאבים( 24/1 מנטה משאבים 035

 פארק אופיר קריית יהודית ב"ש 24/1 מנטה עמק שרה 303

 דרך מיתר בכניסה למיתר 24/1 מנטה אברהם מיתר 010

 צומת שוקת 24/1 מנטה תל שוקת 020

 ת"א 000 סלמה 24/7 ללא מנטה מתס 343

 ר"ג 0שלם  24/7 מנטה מנטה-יזראמקס 29

 , צומת מסובים355דרך לוד )ברלב(  24/7 ללא מנטה מסובים 105

 ר"ג 61זבוטינסקי  24/7 מנטה רמה 3

 רמת גן 4זבוטינסקי  24/7 מנטה עלית 35

 מנטה אמיר 342

. 22:55עד   56:55משעה 
, שבת  04:55שישי עד 

 בני ברק 05הירקון  סגור

 רמת השרון 67
מנטה 
 רמה"ש 205משה סנה  24/7 מרקט 

 ת"א 060הירקון  24/7 מנטה כיכר אתרים 326

 ת"א 053יגאל אלון  24/7 מנטה גיבורי ישראל 32

 חולון 00הלוחמים  24/7 מנטה הלוחמים 183

 מנטה פרבר 79

,  22:55עד  56:55משעה 
, שבת  22:55שישי עד 

 ת"א-יפו 205שד' ירושלים  22:55עד 

 מובילי גוש דן 80
מנטה 

 אזור 05דרך השבעה  24/7 ואאוטלט

 יוסף נבו הרצליה )מול קניון שבעת הכוכבים( 24/7 מנטה שבעת הכוכבים 331

 א.ת. חולון 25הפלד  24/7 מנטה הצבי 158

 מנטה מרכבות האש 197

,  20:55עד  56:55משעה 
, שבת  04:55שישי עד 

 חולוןא.ת.  04המרכבה  סגור



 

 

 

 צומת בית דגן 24/7 מנטה בית דגן 77

 מנטה הכישור 376

,  20:55עד  56:55ה -א
,  04:55עד  56:55שישי 
 חולון 41הכישור  סגור-שבת 

 ראשל"צ 6לישנסקי  24/7 מנטה ימית 146

 , ראשל"צ30רח' לזרוב  24/7 מנטה דקל הזהב 244

 , ראשל"צ32משה בקר  24/7 מנטה מבואות ראשון 215

 , ראשל"צ0טוליפמן  24/7 מנטה שערי ראשון 123

 24/7 מנטה מגשימים 135
לכיוון  45כניסה למושב מגשימים על כביש 

 נתב"ג )ליד צומת שעריה(

 יהוד  358
מנטה 
 , יהוד42רח' העצמאות  24/7 מרקט

 נמל התעופה בן גוריון 24/7 מנטה נתב"ג   373

 צבי, א.ת צריפין צומת ניר 24/1 מנטה השוק הסיטונאי 333

 מנטה פוליבה 253
-6:55סגורה בשבת, 

 הר עצמון א.ת. נשר רמלה 25:55

 באר יעקב 030
מנטה 
 ,באר יעקב0דרך חיים  24/1 מרקט 

 פרנס רחובות 236
מנטה 
 , רחובות02דרך הים  24/1 מרקט 

 מזכרת בתיה 260
מנטה 
 שדרות מוטה גור מזכרת בתיה  24/1 מרקט 

 שד יצחק רבין קרית עקרון 24/1 מנטה עקרוןקריית  221

 ללא מנטה תלמי הנגב 33

 56:55-22:55ימי חול 
)סגורה בלילה(/ מתחם 

 ביציאה הדרומית של שדרות          סגור בשבת

 מנטה נתיבות 03
סגורה בשבת, פתוחה 

 , נתיבות2רח' ירושלים  במוצ"ש

 , באר שבע31דרך רמון  24/1 מנטה קאנטרי ב"ש 313

 ברור חיל 216
מנטה 
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