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פינת מדיםשבת - סגור / פתוח טלפון בסניףכתובתסניףרשת

לאפתוח החל ממוצ"ש03-6188403רח' אבא הילל 301 - רמת גן )קניון איילון(איילוןמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-6372102שד' התמרים 5 - אילתאילתמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-7887300השונית 2 הרצליה פיתוחארנהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-8647221רח' יהודה הלוי פינת בלפור -רובע ה'  -קניון לב אשדודאשדודמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-8604250ז'בוטינסקי 47  - מתחם רביבו  אשדוד )סטאר סנטר (אשדוד סטארמשביר

לאסגור במוצ"ש08-6750355הרצל 27 - אשקלון אשקלוןמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-6231213שד' הנשיאים - באר שבע )קניון הנגב(באר-שבעמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-6271373דרך חברון- נאפחה 25 -באר שבע ONE PLAZAבאר שבע  פלזה משביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-7949760רח' יוספטל 93, קניון בת יםבת יםמשביר

לאסגור במוצ"ש03-7583707אבן גבירול 71 ת"א גן העירמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-9574422שד' טוביהו 125 - באר שבע )גרנד קניון(גרנד באר-שבעמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-6227444דיזנגוף 65 לב העיר -ת"א דיזנגוף סנטרמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-6342778רוטשילד 40 קניון לב חדרה - חדרהחדרהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-6334331גולדה מאיר 7, קניון חולוןחולוןמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-6663101רח' מעלה כמון 5, כרמיאלחוצות כרמיאלמשביר

לאסגור במוצ"ש04-8620936יונה 1 - חיפה חיפהמשביר

לאסגור במוצ"ש04-6790310הבנים 3, לב הגליל - טבריה טבריהמשביר

לאסגור במוצ"ש02-9662750רח' יפו 39 פינת סולומון1 ירושלים.ירושלים- כיכר ציוןמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-7882425רח' ויצמן 301, מתחם G, כפר סבאכפר סבאמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-9584131שד' נשיאי ישראל 100 )ככר האירוסים כרמיאל(כרמיאלמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש02-6793261רח' אגודת הספורט בית"ר 1   שכונת מלחה - ירושליםמלחהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-8120001רח' שמחה גולן נווה שאנן - חיפה )גרנד קניון(מק"חמשביר

לאסגור במוצ"ש04-9920166שד' הגעתון 22 - נהריה נהריהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-6572355רח' פאולוס השישי - נצרת נצרתמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-6465435המלאכה 16 נצרת עילית נצרת עלית משביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-6991559המסגר 1 פינת רח' בעלי המלאכה א.ת נתיבותנתיבותמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-8851117גיבורי ישראל 5א' מרכז ביג א.ת - נתניהנתניהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-7882970הרצל 60 נתניה, קניון השרוןנתניה השרוןמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-7885600בני ברמן 2, נתניהעיר ימיםמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-6400425שד' רבין 18 עפולה 18370עפולהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-9244380ז'בוטינסקי 74-72 - פתח תקוהפתח-תקווהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-7713270סחרוב 21 א.ת  ראשון לציון, קניון הזהבקניון הזהבמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש04-8779613דרך עכו 192 קריון צפון - קרית ביאליקקריון משביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-7362820רח' שלמה המלך 37 - קריית אונוקריית אונומשביר

לאסגור במוצ"ש04-6942583כיכר צה"ל 1 - קריית שמונה קריית שמונהמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש03-9643737ז'בוטינסקי 26 - ראשון לציוןראשל"צמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש08-6213650רח' בילו 2 קניון  - רחובותרחובותמשביר

לאפתוח החל ממוצ"ש09-7452220המלאכה 2 קניון רננים -רעננה רנניםמשביר

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש03-6198838קניון איילון- אבא הלל 301 רמת גןאיילון

H&Oכןפתוח החל ממוצ"ש08-6340799שדרות התמרים 7, אילתאילת

H&O לאפתוח כל השבת08-8530670סטאר סנטר- ז'בוטינסקי 41 אשדודאשדוד

H&Oכןפתוח החל ממוצ"ש08-6756120צומת סילבר, מתחם פאואר סנטר אשקלוןאשקלון

H&Oכןפתוח כל השבת08-6288050ביג סנטר - דרך חברון 21 באר שבעבאר-שבע

H&O כןפתוח כל השבת08-9419697/8צומת בילו, רחובותבילו

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש02-9920250ביג סנטר- שד' יגאל אלון 3 בית שמשבית שמש

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש03-5518939קניון בת ים- יוספטל 92 בת יםבת-ים

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש03-7311501קניון גבעתיים- דרך יצחק רבין 53, גבעתייםגבעתיים

H&Oלאפתוח כל השבת04-6341396חוצות גן שמואלגן שמואל

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש03-6520767קניון חולון- גולדה מאיר 7, חולוןחולון

H&Oכןפתוח החל ממוצ"ש04-6720407/2מתחם דנילוף, טבריהטבריה

H&Oלאפתוח החל ממוצ"ש04-9597655ביג סנטר- שדרות יצחק רבין 9, יוקנעם עיליתיוקנעם

H&O לאפתוח כל השבת03-9048388/90צומת ירקוניםירקון

H&O לאפתוח כל השבת09-7463222/3מרכז שרונה- דרך השרון 6 כפר סבאכפר-סבא

H&O לאפתוח כל השבת04-9081101ביג כרמיאל, א.ת. כרמיאלכרמיאל

H&O לאפתוח כל השבת08-9700321ישפרו סנטר- שדרות המלאכות, מודיעין מכבים רעותמודיעין

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש02-6483130קניון ירושלים- דרך אגודת ספורט בית"ר 1, מלחהמלחה

H&O לאפתוח כל השבת04-6461921דודג' סנטר- דרך העמק 41 נצרתנצרת

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש08-9943969רחוב בעלי המלאכה, מרכז ציםנתיבות

H&Oלאפתוח כל השבת09-7880354המחקר 3, מרכז רוגובין פדרמן נתניהנתניה

H&OעפולהG לאפתוח כל השבת04-6490506עמק סנטר- שדרות יצחק רבין 18, עפולה

H&Oלאפתוח כל השבת04-9124375עמק הירדן, צומת צמח - מתחם מול כנרתצמח

H&O לאפתוח החל ממוצ"ש04-6191477בר יהודה 111 חיפה ביג צ׳ק פוסטצ'ק פוסט

H&Oלאפתוח החל ממוצ"ש04-8500085קניון חיפה - דרך משה פלימן 4, חיפה קניון חיפה

H&O לאפתוח כל השבת08-8609563ביג קסטינהקסטינה

H&Oכןפתוח כל השבת04-8402963ביג קריות, צומת קרית אתא- שדרות ההסתדרות 248, חיפהקריות

H&O  חדשקרית שמונה BIG לאפתוח כל השבת04-8573637אזור תעשיה דרומי, מרכז

H&O לאפתוח כל השבת03-9517451/7אתר חונים קונים- יוסף לישנסקי 9, ראשון לציוןראשל"צ

H&Oכןפתוח כל השבת04-9820478ביג רגבה - כביש עכו נהריהרגבה

H&Oלאפתוח החל ממוצ"ש02-5619601קניון רמות, גולדה מאיר 255 ירושלים פינת הקונגרס הציונירמות

H&O כןפתוח כל השבת09-9514124חוצות שפיים, קיבוץ שפייםשפיים

H&Oכןסגור במוצ"ש03-6242399יגאל אלון 76, ת"אתל - אביב

H&Oכןפתוח החל ממוצ"ש02-6797686קניון לב תלפיות, האומן 17תלפיות

H&O)תל חנן נשר- דרך בר יהודה 147 נשרתל חנן )חיפה one לאפתוח החל ממוצ"ש04-8210051מתחם

H&O /  רשימת סניפים - המשביר לצרכן

 
 נקודות וזכאות שוטרים/ות ברשתות השיווק

 
 H&Oלעבוד עם הרשתות  מ"יתחל  1.1.....מתאריך לבשר כי  שמח האגף לתמיכה לוגיסטית

 ."המשביר החדש לצרכן"ו
 

 להלן עיקרי תנאי ההתקשרות: 
 

ממחיר המועדון בכל מחלקות  %.1תינתן הנחה של  בשתי הרשתות  - הרשת ההנחה במחלקות. .
)בכפוף  ותההנחה הנ"ל הינה בנוסף לכל מבצע אחר המתנהל ברשת. )למעט קוסמטיקה( ותהרשת

 כמפורט להלן(.   לחריגים 
 
בנוסף לכל ממחיר המועדון  %..של הנחה תינתן בשתי הרשתות  - מחלקת הקוסמטיקההנחה ב .2

 במשבירכל מוצרי הקוסמטיקה יסומנו ולידיעתכם לצורך הנוחות . ותהמתנהל ברשת מבצע אחר
יסומנו כל מוצרי הקוסמטיקה במק"ט המתחיל  H&Oוברשת  111 ספרותבבמק"ט המתחיל  לצרכן

 . 11בספרות 

 
, מוצרים לא תינתן הנחת מכרז₪  05לפריטים אשר עלותם היא עד  H&Oברשת  – מוצרי קו קופה .1

למוצרי  1%.תינתן הנחה של  משביררשת הב. 50יסומנו ע"י הרשת במק"ט המתחיל בספרות אלו 
 . 16 -ו 16בספרות  יסומנו ע"י הרשת במק"ט המתחיל אלו קו קופה, מוצרים 

 
 ./את"ליגדירו מוצרים אלו בתיאום מ"י הרשתות – / זהב best priceמוצרי  .4

  מוצריאת שתי הרשתות הנ"ל יסמנו  בלבד. 1%.שיעור ההנחה למוצרים אלו יעמוד על  
 . בשילוט ברור כך שיבדיל מוצר זה מיתר מוצרי הרשתזהב  מוצרי /  best price -ה
 

-PUNT"לרכש ברשתות  %.1תינתן הנחה של  :משנה של המשביר החדש לצרכןרשתות ב .5

ROMA" (אופנת נשים)  בנוסף אחוז הנחה זה הינו  אופנת גברים/נשים() "ספרינגפילד"וכן ברשת
 לכל מבצע אחר המתנהל ברשת. 

 
אפשרות לשוטר לרכוש תינתן  ברשת המשביר לצרכן – רכש תכשיטים ומוצרי חשמל קטנים .5

התשלום לפריטים אלו יהיו על חשבון . 1%.תכשיטים ומוצרי חשמל קטנים בהנחה קבועה של 
 . וירטואליות השוטר ולא יהיה ניתן לשלם בנקודות אישיות או בנקודות

 
 בנוסף לכל מבצע אחרההנחה היא  ,1%.תינתן הנחה של    1.1.החל מחודש פב' -" פארם-ניו" .7

 טיטולים מזון תינוקות, לא כולל הרכש יתאפשר בנקודות וירטואליות בלבד. המתקיים ברשת
 תרופות. ומוצרים אשר הוגדרו ע"י משרד הבריאות כ

 
 פריטים של החברות הנ"ל –בגדי הריון( ) "מטרניטי" וחנויות)בגדי תינוקות(  "קרטרס" חנויות .8

לתשומת  ..תינתן הנחת מכרז כאמור בסעיף  H&Oסניפי רשת  בתוךאו  בסמוך נמצאותאשר 
 תינתן הנחת מכרז לחנויות עצמאיות אחרות של רשתות אלו.  לא, ליבכם

 
 : 1.1.הנקודות אשר יחולקו בשנת *מספר מידע הנוגע ללהלן  .6

  (.2505 חציון ראשון)נקודות  O&H     – ,5555רשת 
 . (2505חציון ראשון נקודות ) 5,555 – רשת המשביר


