
 

 Black Friday –מבצע הנחה תקנון 

 

 או  "דלק"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן: "

אשר , "(החנויות)להלן : "כלל לקוחות חנויות הנוחות "מנטה"  "( עורכת בזה מבצע לקידום מכירות בקרבעורכת המבצע" או "מנטה"

 ,בידוריות ,)לא כולל אביזרי סלולר( על כל מוצרי החשמל "(ההנחה)להלן: " הנחה 85%תוענק  .8111111עד  .1511111, בימים במסגרתו

 "(1  המבצעבכפוף לתקנון זה )להלן: " "(,המוצרים)להלן: "  רמקולים

 

 להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע ופרסומו :

 1מבינםהמוקדם  –או עד גמר המלאי  .8111111עד  .1511111המבצע יארך בימים  11

 יחידות1 033 –מינימום יחידות לכל המוצרים הכלולים במבצע, בכל הרשת יחד  81

, ולא מחירי מחירי הצרכן המלאים, כפי שמוצגים על גבי/בסמוך למוצר בחנותהם  מחירי המוצרים מהם תופחת ההנחה 01
  1מחירי מועדון אומבצע 

אביזרי סלולר,  – בין היתר, אחריםברכישת מוצרים לא תינתן ו עבור המוצרים בהגדרתם לעיל, בלבד,תן מובהר כי ההנחה תינ 11

עיתונים, אלכוהול, כרטיסי חיוג, כרטיסי תדלוק, חלב ומוצריו, עמלות משיכת מזומנים, טעינה סלולארית, "סלופארק",  קמפינג,

 1עת החברה מעת לעתשירותי סליקה, שירותי דואר וכל מוצר ושירות לשיקול ד

המבצע  או לקצר או להאריך את תקופת , וכן נתן בחנות הנוחותיבהודעה שת בכל עתרשאית לסיים את המבצע  עורכת המבצע 51

 המשתתפות במבצע, להוסיף עליהן או לגרוע מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שתמצא לנכון1 חנויות הלשנות את 

במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי ההנחה  עכב ו/או לבטל את מימושדלק" שומרת לעצמה את הזכות ל" 61

 לעיל1 מההנחותזכאותו/ה של הלקוח/ה לקבל איזו 

-ולקוחות דלקן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחת עובד והנחות למועדונים כלשהם מבצעים והנחותכפל  יש 71

 תינתן ללקוח ההנחה הגבוהה מבין השניים1 –ה של הנחה קיימת באפליקציית מנטה על אף האמור לעיל במקר1 דלק

החזרת או החלפת מוצר תתבצע בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של עורכת המבצע, בחנויות המנטה שבהפעלת עורכת  1.
 )רשימת חנויות ראה נספח א'( 1המבצע

 לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע1 לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף ו/או עורכת המבצע 91

 1ו/או כל גורם מטעמה עורכת המבצעעל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי  המשתתףמוותר  בהשתתפות במבצע זה, 131

רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי  עורכת המבצעלהסרת ספק מובהר כי  111

 מוסמך1 

 אביב1-מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל 181

ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את בחנויות פרסומים לגבי מבצע זה שיבוצעו בכרזות ו/או עלונים שיפורסמו  101

 שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם1  החנויות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון  111

 זה לכל דבר ועניין1 

 1ות, והנ"ל לשם הנוחות בלבדבכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע 151

 ט בתקנון זה1שימוש בהנחה תחשב הסכמה לכל תנאיה כמפור 161

  1בחנויותתקנון זה יעמוד לעיון הציבור  171

 ט1ל1ח 1.1

  



 רשימת חנויות בהפעלת עורכת המבצע  –נספח א' 

 מס' 
 תחנה

 שם 
 תחנה 

 שעות 
 פעילות

 כתובת

 )פינת דרך הים(,יבנה       /4סנהדרין  7/42 דרך הים )יבנה( 091

 מחלף עוקף רמלה 4 לוד צומת אחיסמך 7/42 קפלן /72

 אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה   לא כולל שבת  6011-71011 פארק צרעה  461

 ( בין רמלה לבית שמש//צומת נחשון )כביש  7/42 נחשון 1/

 א.ת כנות 7/42 כנות 082

 1/צומת קוממיות, כביש מס'  7/42 מנוחה 4/9

 מול מושב עוזה 1/כביש  7/42 עוזה 0/2

 קריית גת החדשה 40

 - 16011שעות יום ו'  /7ה -א
יום שבת משעה אחרי  06011

 , צמוד לביג2בכניסה לקרית גת דרך הדרום  צאת שבת

 הקריה 720

המנטה תיסגר החודשים ינואר 
 71011פב' בשעה –

אוקטובר  -ובחודשים מרץ
 70011עד השעה  -)כולל(
 - 16011פתוחה מ  -יום ו' 

 ח' הברזל, ק. גתשד' צורן פינת ר סגורה -יום שבת  04011

 קריית מלאכי 406
יום ו'  09011 - 16011ה -א

 , א.ת קרית מלאכי0רח' פקר  סגור -שבת  06011 - 16011

 באר טוביה  762

עד  18011* משעה  7/42
-0שרות מלא במסלולים  06011

 א.ת. באר טוביה /

 אשדוד ב"ב )בני ברית(  /46

-06011עד  18011* משעה 
  /,0,7,4שרות מלא במסלולים 

 כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, אשדוד 7/42שעות פעילות 

 צ'ימבליסטה /71
יום ו'  71011 - 16011ה -א

 , א.ת. צפוני אשדוד70רח' המדע  סגור -יום שבת  00011 - 16011

 מתחם סטאר סנטר,רח' ז'בוטינסקי,אשדוד 7/42 סטאר סנטר  /79

 יד בנימין //4

עות ביממה יום ש /7ה' -ימים א'
עד שעה לפני  16011 –שישי 

נפתחת  -כניסת שבת יום שבת
 מושב יד בנימין שעה לקראת צאת השבת

 בכניסה למושב שדה עוזיה 7/42 שדה עוזיה 4/8

 ,ליד מושב בית חנן7/כביש  7/42 בית חנן 66

 , נס ציונה7רח' החרש  7/42 נס ציונה 70

 גוש עציון 0/0

י נסגרת שעות, שיש /7ה' -א' 
דקות לפני כניסת שבת,  00

                   61ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש  סגורה בשבת , פתוח במוצ"ש

 מבשרת ציון 7/שדרות החוצבים  7/42 קסטל /40

 בכניסה למבוא ביתר 420כביש  7/42 מבוא ביתר 779

 צומת גבעת זאב  7/42 גבעת זאב 728

 ם-תלפיות י 71הסדנא  7/42 הסדנא 760

 הר תמיר /08

שעות, שישי נסגרת  /7ה' -א' 
שעה וחצי לפני כניסת שבת, 
 ם-גבעת שאול י 0יעקב אליאב  סגורה בשבת , פתוח במוצ"ש

 א.ת. מישור אדומים 7הר מחוור  7/42 מישור אדומים 007

 מעבר מכמש 088

שעות, שישי נסגרת  /7ה' -א' 
שעה וחצי לפני כניסת שבת, 
 כניסה למעלי מכמש ירושלים סגורה בשבת , פתוח במוצ"ש

 נווה יעקב 009

שעות, שישי נסגרת  /7ה' -א'  
שעה לפני כניסת -חצי שעה

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

 , צומת פ"ת ,ירושלים 0רח' הרצוג  7/42 עיר שלם  24

 , ירושליםהרצוג פינת שניאור 7/42 ניות 029



 ם-ארמון הנציב י 0דב גרונר  7/42 תלפיות 076

 4//צומת שילת, כביש  7/42 (4//ארז מודיעין ) 466

 צומת אורה, ירושלים 7/42 צומת אורה 067

 , מודיעין/7השדרה המרכזית  7/42 (   010מודיעין יער ) 462

 רח' הפועלים, א.ת. צפוני דימונה 7/42 דימונה 64

 רח יהל,אילת 7/42 ילתמצפה א /07

 , צומת הערבה91כביש  7/42 גל ערבה 767

 אזור התעשיה,אילת 7/42 צוף ים 400

 ,מצפה רמון0רח' בראשית  7/42 מצפה רמון 0/

 צומת נוה זוהר, סדום 7/42 נווה זוהר 76

 כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב 7/42 עין יהב 8/

 בכניסה לערד 7/42 ערד 98

 מדרשת בן גוריון 7/42 בוקר שדה 781

 צומת משאבי שדה )צומת משאבים( 7/42 משאבים 049

 פארק אופיר קריית יהודית ב"ש 7/42 עמק שרה 404

 דרך מיתר בכניסה למיתר 7/42 אברהם מיתר 020

 צומת שוקת 7/42 תל שוקת 070

 ר"ג 0שלם  24/7 מנטה-יזראמקס 29

 חולון 00הלוחמים  24/7 הלוחמים 183

 פרבר 79
, שישי  77011עד  16011משעה 

 ת"א-יפו 701שד' ירושלים  77011, שבת עד  77011עד 

 אזור 09דרך השבעה  24/7 מובילי גוש דן 80

 א.ת. חולון 71הפלד  24/7 הצבי 158

 מרכבות האש 197
, שישי  70011עד  16011משעה 

 א.ת. חולון /0המרכבה  , שבת סגור 0/011עד 

 צומת בית דגן 24/7 בית דגן 77

 הכישור 376
, שישי  70011עד  16011ה -א

 חולון 2/הכישור  סגור-, שבת  0/011עד  16011

 ראשל"צ 6לישנסקי  24/7 ימית 146

 , ראשל"צ40רח' לזרוב  24/7 דקל הזהב 244

 , ראשל"צ47משה בקר  24/7 מבואות ראשון 215

 , ראשל"צ0טוליפמן  24/7 שערי ראשון 123

 24/7 מגשימים 135
לכיוון נתב"ג )ליד צומת  1/כניסה למושב מגשימים על כביש 

 שעריה(

 , יהוד7/רח' העצמאות  24/7 יהוד  358

 נמל התעופה בן גוריון 24/7 נתב"ג   373

 צומת ניר צבי, א.ת צריפין 7/42 השוק הסיטונאי 448

 ההר עצמון א.ת. נשר רמל 6011-71011סגורה בשבת,  פוליבה 798

 ,באר יעקב0דרך חיים  7/42 באר יעקב 080

 , רחובות07דרך הים  7/42 פרנס רחובות 786

 שדרות מוטה גור מזכרת בתיה  7/42 מזכרת בתיה 760

 שד יצחק רבין קרית עקרון 7/42 קריית עקרון 772

 , נתיבות7רח' ירושלים  סגורה בשבת, פתוחה במוצ"ש נתיבות 04

 , באר שבע42דרך רמון  7/42 קאנטרי ב"ש 428

 בכניסה לקיבוץ ברור חיל 7/42 ברור חיל 726

 בכניסה לקיבוץ ניר עם       7/42 ניר עם 401

 פארק אפיקים א.ת אופקים  סגורה בשבת  אופקים 469

 צומת גילת סגורה בשבת גילת 02



 ב"ש  /דרך חברון  7/42 דלרום 09

 ב"ש ,06שד' בן גוריון  7/42 מפגש הספורט /06

 ב"ש ביציאה לכיוון עומר 01דרך חברון  7/42 עומרים /00

 7/42 שיכון עובדים  796
רחוב שדרות אליהו נאוי בבאר שבע )צמוד לשדרה השביעית 

BIG) 

 מושב מבקיעים, ד.נ. חוף אשקלון 7/42 מבקיעים 009

 הכניסה לישוב בת הדר 7/42 גל דניאל  )חוף אשקלון( 768

 קולנוע אסתר  729

 - 16011שעות יום ו'  /7ה -א
יום שבת משעה אחרי  06011

 , גבעת ציון,אשקלון41התחיה  צאת שבת

 לכיוון כוכב יאיר 000מזרח טירה כביש  24/7 גל טירה 709

 א.ת. קלנסוואה 24/7 השרון )קלנסוואה( 446

 גיבורי ישראל 24/7 פולג 410

 כביש החוף ליד מחלף פולג 24/7 השחר 60

 אזור התעשייה הישן נתניה 40הקדר  24/7 רהקד 761

 הגביש )ברכת חנון( 414

 – 6011בין שעות   ה' –א' 
 6011, ביום ו' בין שעות 77011

 )לכיוון בית סלקום( אזה"ת פנחס ספיר נתניה. 6רח' הגביש  , יום שבת סגור00011 –

 רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניה 24/7 גל נתניה 749

 כיכר המשטרה חדרה 24/7 קיירמולובס /7

 חדרה  0ר'ח זלמן שזר  24/7 אדגו4קריניס 77

 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה 60כביש  24/7 עוקף חדרה  460

 כניסה דרומית מבני דרור לתל מונד 24/7 הנצח תל מונד 347

 דרור זקס אבן יהודה  24/7 דרור 182

 יצחקכניסה לקיבוץ תל  24/7 יצחק-תל  228

 ר"ג 62זבוטינסקי  24/7 רמה 3

 רמת גן /זבוטינסקי  24/7 עלית 35

 אמיר 342
. שישי 77011עד   16011משעה 

 בני ברק 01הירקון  , שבת סגור 0/011עד 

 רמה"ש 701משה סנה  24/7 רמת השרון 67

 ת"א 060הירקון  24/7 כיכר אתרים 326

 ת"א 018יגאל אלון  24/7 גיבורי ישראל 32

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

 צליל החורש 327
כל יום. שבת  70011עד  16011
 .12011משעה 

 כרמיאל עכו לכוון עכו 80כביש 

 כניסת בענה דיר אל אסד 16011-7/011 שאג'ור 322

 מירון 45

, 00011שעות, שישי עד  /7ה -א
 שבת חצי שעה מצאת השבת

הסגירה בשישי משתנה  זמן
 בתאם לכניסת השבת

 צומת מירון

 כניסה צפונית לכפר יאנוח 24/7 יאנוח 324

 קיבוץ איילון 24/7 איילון 210

 דרך העצמאות נהריה 24/7 געתון 90

 כרמיאל החדשה 325
כל יום. שיש עד  16077011

 01011. שבת משעה 71011
 כרמיאל מרכז מי סנטר 9מעלה כמונים 

 צומת כרמיאל תפן  24/7 כרמיאל גל 231

 יאסיף 24/7 כפר יסיף 58

 א.ת.שלומי שעות כל השבוע /7 שלומי 233

 כביש נהריה מעלות 24/7 מפגש צביקה 165

 עכו 24/7 נווה ספיר 235

 ,ק.חיים0שד' דגניה  24/7 קרית חיים 94



 רחוב הארז כביש ראשי רמת ישי 24/7 רמת ישי   64

   24/7 הרמת ישי בילי 275

 דברת 102
-6011ו   -ימים בשבוע. ימים א2

 8011-70011שבת  70011
 ליד קיבוץ דוברת

 כפר נין 24/7 נין התבור 199

 (91מושב שדה תרומות  )כביש  /7\2 שדה תרומות )ביכורה( 345

 ניר דוד )גן השלושה( 201
,  18011-06011משעה  -ה -א

ושבת  0/011 -18011שישי 
18011- 06011 

 בכניסה לגן השלושה 

 ( בקעת הירדן91מפגש הבקעה )כביש  7/42 גל הבקעה  000

 צומת מגידו 24/7 מגידו 189

 צומת קציר ברטעה 24/7 קציר 329

 נהלל 320
, 16011-77011ימים בשבוע  2

 כפר מנשייה זבדה סגורה בלילה

 מגדל העמק 270
, שישי  16011-08011ה'   -א'

 הנפח  שבת,  סגורה ב16011-0/011

 צומת מצר קיבוץ מצר 24/7 מצר 211

 צומת כפר קרע 24/7 כפר קרע 319

  9החטיבה  24/7 עפולה יוקלר 39

 עפולה 2ר'ח החרוד  24/7 עפולה העמקים 198

 צומת גן נר 24/7 גן נר 323

 קיבוץ שדה נחום /7\2 שדה נחום 264

 שד' הנשיא 23

 -א'  -וחנות מנטה  7/42תחנה 
 -16011תוחה מ פ -שבת 

77011 
 חיפה  /4שד' הנשיא 

 טירת הכרמל 2הרצל  /7\2 טירת הכרמל 377

 חיפה 44שדרות ההגנה  /7\2 אלדור 108

 אלונים /7\2 אלונים 127

 ציק פוסט 76רח החרמש  /7 חרמש 363

 מת"מ 141
שישי שבת  09011 - 12011ה -א

 סגור
 מרכז תעשייה מתם 

 0/9הסתדרות שד' ה /7\2 פארק הרכב 163

 חיפה 4/דרך חיפה  /7\2 קרית אתא 314

 דלית אל כרמל /7\2 מבואות דליה 332

 מפרץ חיפה 88שד' ההסתדרות  /7\2 הקישון 154

 אין /7\2 בת שלמה 177

 מפרץ חיפה 722שד' ההסתדרות  77011 - 16011כל השבוע מ  המפרץ 1

 1/חלוצי התעשייה  /7\2 חלוצי התעשיה 156

 רק אפקפא 302
 16011. מנטה משעה /7תחנה 

 א.ת. אפק ראש העין 77011עד 

 מינואט   365
שישי  77011עד  16011משעה  

 לב הארץ א.ת. ראש העין    סגור-, שבת 06011עד 

 שפיים 712

, שישי   70011 - 9011ה' -א'
 -9011, שבת  9011-0/041

 מתחם הקנית שפיים 70011

 השרון )שכונת גיל עמל(הוד  07הפטיש  24/7 נינה 315

 דרך רמתיים הוד השרון 24/7 רמתיים 6

 כפר סבא 0נתיב האבות  24/7 דורון 166

 ביסקוויט 281
שעות בימי חול, שישי עד  /7 

 , כ"ס7רח' תעש'  שבת סגור 00011

 מחלף חורשים( 6בכניסה לגלגוליה )ביציאה מכביש  24/7 חורשים 790

 ליד נווה ימין  ///כביש  24/7 מפגש השלום 718



 פתח תקוה /0משה דיין  24/7 קניאל 287

 ק.מטלון פ"ת 04הסיבים  24/7 סיבים 214

 אם המושבות 202
, שישי 71011עד  16011משעה 

 א.ת. סגולה פ"ת 4סימטת התבור  . שבת סגור.0/011עד 

 סגולה 295
, שישי 71011עד  16011משעה 

 . סגולה פ"תא.ת 0דוד מרכוס  . שבת סגור.0/011עד 

 21תמרה חדשה  כביש  24/7 טמרה החדשה 282

 כביש ראשי בתוך העיר תמרה הישנה  24/7 טמרה ישנה 112

 שערי צפת 219

שעות, יום  /7כל השבוע פתוח 
מוצ"ש מ  0/011ו' עד השעה 

71011  
 0הגדוד השלישי 

 ראש פינה מרכז מסחרי 24/7 ראש פינה 70

 גל טבריה 237
-12011, ו' 12011-70011ה -א

 רח' יהודה לוי טבריה שבת סגור /0

 אזור תעשיה ד' טבריה עלית רח' הפנס  24/7 טבריה ארזים 356

 בכניסה לקיבוץ אפיקים 24/7 אפיקים 50

 אזור תעשייה קצרין 24/7 קצרין 136

 07482מושב כחל ד.נ. כורזים  24/7 כחל 174

 מחניים כניסה לקיבוץ מחניים צומת 24/7 מחניים 352

 ק.שמונה 80שד' תל חי  24/7 ק.שמונה 52

 אזור תעשיה חצור הגלילית 24/7 חצור הגלילית 311

 חולון 41שדרות לוי אשכול  24/7 שעריי חולון 81

 ראשון לציון 48שמוטקין  24/7 המפרש 375

 קניון הנתיב המהיר מבנה המתנה   7:00-19:00  שפירים  7605

 נות צומת כ 24/7 גדרה  68

 , א.ת. רחובות/היצירה  לא כולל שבת 6:00-22:00 קריית משה 218

 כניסה דרומית לעכו מול חוף התמרים 24/7 עכו ארגמן 62

 , חיפה048רח' בר יהודה  24/7 תל חנן 15

 , פתח תקווה8רח' שנקר  24/7 שנקר  357

 , א.ת. רעננה7הנופר  24/7 התמר 312

)בית 6//מת רנטיס כביש צו ) 06.00-22.00 רננית 172  (אריה 

 ,  רעננה724ויצמן  24/7 מעייני שמחה 186

 המפעלים האזוריים עמק בית שאן 06:00-20:00 אספסת  12

 .צמוד לאצטדיון כדורגל 6/רחוב יזרעאל  -נצרת עלית 06:00-22:00 האיצטדיון 128

 רמזי נצרת  272
-16011המנטה פתוחה בין 

 4110מס' -כביש עוקף נצרת - נצרת 7/42, התחנה 77011

 טבריה נצרת                          22צומת גולני כביש 7/42(  77011מנטה עד  גולני דרום 111

 צומת גולני 22כביש  24/7 גולני צפון 115

 ם-לוחמי גטאות פינת החיל ג.צרפתית י ימים 2שעות  /7 גבעה צרפתית 060

 ם-גבעונים גבעת זאב י 16011-77011סגור בשבת  גבעונים 180

176 
בית לחם הגלילית 

 בין צומת המוביל לצומת ישי 22מחלף זרזיר כביש  24/7 (026)

 כניסה דרומית זכרון יעקב /נילי  24/7 זכרון )המושבה( /

 כביש ראשי מסמיה 24/7 מסמיה 8

 , אשדוד0רחוב אורט  24/7 גל ראשונים אשדוד 263

 גן יבנה 4הכישור  סגור בשבת  - /7ימיי חול  גן יבנה 379

 רחובות  68הרצל  24/7 שעריים 37

 

 


