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לתומכי התורה

אתם מוזמנים להצטרף ל'זכנו' 
ולקבל עד הבית מתנות מדהימות!

יהי רצון שתזכו...

יום הגרלות ענק למקדימים!יום ראשון ט' בניסן משתלם!

 להצטרפות חייג לגבאי קרן 'חבר אני':

או למוקד הארצי של זכנו: 0722-45-6666

0527-60-40-59

ולציין קוד 1906

חבר אני 
למען עמלי התורה!

רשת הכוללים דחסידי בעלזא 
הר יונה

אוהבי התורה ולומדיה



בוחרים 'חבילת זכייה' לפי הסכום   .1
שאתם מעוניינים לתרום. 

מדפדפים בקטלוג המהודר ובוחרים   .2
מתנות שהייתם רוצים לקבל לפי 
מספר הכרטיסים בחבילה שבחרתם.

מתקשרים לגבאי בית המדרש שלכם   .3
)שמו מופיע בדרך כלל בכריכתו 
האחורית של הקטלוג( או למוקד 
'זכנו' 0722-45-6666 ומקריאים את 

רשימת המתנות שבחרתם.
אם ברצונכם לתרום לישיבת בין   .4
הזמנים מסויימת, ציינו זאת למוקדן 
'זכנו', באם לא תציינו כן תרומתכם 
תסייע לכלל ישיבות בין הזמנים 
בארץ הקודש המשתתפות ב'זכנו'.

הצטרפות דרך דוא"ל:  .5
לקבלת הקטלוג במייל יש לשלוח   
לכתובת קטלוג   המילה   את 

 0@zakenu.org 
דיגיטאלי  רישום  טופס  לקבלת   
יש לשלוח את המילה הצטרפות 

 0@zakenu.org לכתובת
לקבלת רשימת ישיבות בין הזמנים   
לשלוח  יש  ב'זכנו'  המשתתפות 
לכתובת רשימה  המילה   את 

 0@zakenu.org
עמדות  באמצעות  להצטרף  ניתן   .6
'קהילות' הממוקמות בבתי הכנסת. 

להיכנס ל'קופות נוספות' - זכנו.

ליצירת קשר בדוא"ל: 
z0548422375@gmail.com

השתתפו בהכנת הכריכות: נ. קסלר, תמר ה. 
 עיצוב גרפי: אילה טרופר

zakenu.studio@gmail.com 

 כל התמונות בקטלוג הינם להמחשה בלבד!  ההובלה 
על חשבון הזוכה  מימוש הפרסים בתוך 90 יום מזמן 
ההגרלה  מימוש הפרס באחריות בעלי העסק תורמי 
הפרסים  ההשתתפות כפופה לתקנון הנמצא במשרדי 
זכנו ועל פי הוראתם של הרבנים המפקחים על המיזם. 

כיצד 
מצטרפים 

ל'זכנו'?

הגרלת 'זכנו' היא ההזדמנות שלך לחזק את לימוד התורה 
בימי 'בין הזמנים' ולהחזיק תורה בבית המדרש הקרוב לליבך 

וגם לזכות בפרסים יקרי ערך.

אשריהם משכילים
עם ירידת הקטלוג לדפוס התבשרנו על פטירתו של

הרה"ג רבי לוי בן אריה זצ"ל
אברך תלמיד חכם מופלג שרצה להיות שותף בגופו בהחזקת 
לומדי התורה. מזה כמה שנים שהיה יושב וכותב בכל שנה 
'מגילת אסתר' מהודרת, ומעניקה בשמחה ובעילום שמו להגרלת 
'זכנו'. ואף בעת חוליו התגבר כארי והתאמץ לכתוב המגילה.

כי לקח  ואיננו,  רוחו הגדולה,  לנדבת  ציפינו  זו  גם בשנה 
ינוחמו משפחתו היקרה.   אותו אלוקים! ממקור הנחמות 

ותהי נשמתו שמחה בריבוי התורה הבאה מנדבת ליבו.

מהי 
הגרלת 
'זכנו'?

שביעין חביבין
זו הפעם השביעית שאנו 
את  להפיק  בס"ד  זוכים 
קטלוג 'זכנו'. יותר מאלף 
משפחות קבלו עד כה את 
על  המשמחת  ההודעה 
משנה  בהגרלה.  זכייתם 
את  מרחיבים  אנו  לשנה 
ומוסיפים  הזוכים  מעגל 
מתנות רבות ומשתלמות 
יותר. גם השנה - למעלה 
מתנות  מאות  משלוש 
לכם  מחכות  משתלמות 
חלקן  הקטלוג,  דפי  בין 
מוצרים יקרי ערך שעד היום 
לא הרשיתם לעצמכם... 
וחלקן מתנות שאפילו לא 
ידעתם על קיומן...  דברים 
ומקוריים,  מפתיעים 
טכנולוגיים  אביזרים 
חדשניים ומתקדמים, חפצי 
נוי מרהיבים, ריהוט חדיש 

ועוד.     

את  שתקראו  בשעה 
יהיו  הרחובות  הקטלוג 
סוערים, מהומת הבחירות 

עם המולת ערב חג הפסח, 
מהכא  יתרוצצו  כולם 
בבתי  אבל  להתם...  
המדרשות, יתבודדו להם 
המוני בני ישיבות ואברכים, 
הם יישבו ליד השולחן או 
הסטנדר ויעסקו בדברים 
האמתיים שעליהם עומד 
ועד  תורה  ממתן  העולם, 

ימינו אנו.

קטלוג זה נותן לכם את 
כתף  לתת  האפשרות 
להראות  התורה,  ללומדי 
להם את הערכתכם ולהיות 
שותפים בדבר היקר ביותר 
שיש לנו בעולם: בלימוד 

התורה הקדושה!

 דפדפו בין עמודי הקטלוג 
לכם  בחרו  המרהיבים, 
פנו  להנאתכם,  פרסים 
לגבאי בית המדרש שלכם 
או למוקד 'זכנו' ו... אתם 

בפנים!

יהי רצון שתזכו...

חדש!
זכנו - עד הבית!

 המופיע על הרבה מהמתנות. 
סמל זה מורה כי הזוכה בפרס זה 
יקבל אותו עד לביתו או עד תחנת 
חלוקה הסמוכה למקום מגוריו. 
זאת בכדי להקל על מאות הזוכים 
להנות מזכייתם בהקדם האפשרי. 
בהגרלת יום ראשון הגדול אנו 
נשתדל בל"נ להעביר את המתנות 
לבתי הזוכים ולתחנות החלוקה 

בתוך 72 שעות מההגרלה.
בברכת הצלחה - המערכת

כשתדפדפו בקטלוג בודאי תשימו 
לב לסמל

דבר 
המערכת

 פרסי
בונוס

עמ' 56-57

 הגרלת
ביניים

עמ' 58-59

 חבילות
הזכייה
עמ' 4-5

 חצי
קופה
עמ' 7

 טופס
הרשמה
עמ' 55

זכנו
עד הבית
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דיסק און קי
המכיל 35 דיסקים

בשווי 250 ₪
 מסיפורי הילדים

 של הרב עמנואל תהילה.
 ניתן לבחור מתוך קרוב ל400 דיסקים

)אפשר לקבל קטלוג מלא דרך הדואר או המייל(
 - ב'יד תמר' 04-9846776 יכינו 
 עבורכם דיסק און קי כבקשתכם
והוא יישלח לביתכם דרך הדואר 

ניתן לקבל מתנות אלו במשלוח עד הבית 
בתוספת דמי משלוח סמליים )18-9 ₪(

המוקד הטלפוני ייסגר בעז"ה ביום חמישי ד' באייר בשקיעת החמה
 ההגרלה תערך לאחר שכל הפרטים יכנסו למחשב המרכזי.

הודעה טלפונית על מועד ההגרלה בשידור חי תשלח לכל התורמים.

טלית חדשה - 
טליתניה

טלית איכות של 
טליתניה 

מספר 60\70

מדפסת אלחוטית 
צבעונית + פקס
   TR4550 קנון
 כולל מכונת צילום

הגדלה הקטנה וסורק   
אחריות יבואן שלוש שנים - 

ניופאן   

מערכת שמע איכותית
עצמה אדירה -  60 וואט 

 כניסות לדיסק און קי
וכל הכרטיסים 

+ בלוטוס 10 מטר
כורסת מנהלים +  שלט

מפוארת לשולחן 
השבת

דמוי עור, איכותי. 
מבית המבורגר ברוס

3 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 30 ₪

₪90
חבילה
בסיסית

כרטיס נפרד עמ' 7 
מיועד לרוכשי אחת 

מחבילות הזכייה

₪30
חצי

קופה

10 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 18 ₪

₪180
חבילת
עשר

25 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 14.4 ₪

₪360
חבילה
כדאית

340 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 5.2 ₪

85 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 9.9 ₪

חבילה 
משתלמת

חבילת
יהלום

₪70
לחודש

במשך שנה
)ס"ה 840 ₪(

חבילת
זהב

₪100
לחודש

במשך שנה
)ס"ה 1,200 ₪(

₪150
לחודש

במשך שנה
)ס"ה 1,800 ₪(

+ כניסה אחת חינם לכל אחת 
מהגרלות הבונוס בעמוד 56-57

170 כרטיסי זכייה 
המחיר לכרטיס: 7 ₪

+ כניסה אחת חינם לכל אחת 
מהגרלות הבונוס בעמוד 56-57 
+כרטיס חינם להגרלת חצי קופה

+ 2 כרטיסים לחצי קופה
+ 2 כרטיסים להגרלת בונוס

פליימוביל לבחירה
כבאית \ מטוס \ בנק \ 

משטרה אמבולנס לפעוטות

מערבל יד\ מקצף
קנווד עוצמתי 
 HAND MIXERS

אחריות יבואן 

שואב אבק ומים 
תעשייתי
עוצמה אדירה

1600 וואט
שואב אבק ומים

משמש גם כמפוח )לניקוי 
תעלות ופתיחת סתימות(

ברכישת חבילה משתלמת
ברכישת חבילת זהבקבל מתנה יוקרתית לבחירה:

קבל מתנה יוקרתית לבחירה:

ברכישת חבילת יהלום
קבל מתנה יוקרתית לבחירה:

חבילות
הזכייה

זכנו
עד הבית
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01
חצי

קופה

מותנה ברכישת אחת מחבילות הזכיה
₪ 30

ברכישת 
כרטיס 

נפרד בסך

קב ונקי!
זכתה עירנו ליטול עשרה קבין של תורה ויראה.

בני ברק - המטרופולין הגדול לתורה ויראה המאיר את העולם כולו, משמיע את קול 
התורה ושירתה מבוקר ועד ליל, בהיכלי התורה והישיבות הקדושות, ובבתי המדרשיות 
ומוסדות החינוך המגדלים פירות הילולים. בני ברק הינה עיר של חכמים וסופרים, עיר 

עם נשמה יתירה.
בהקדשה  יום,  אחר  יום  בעמל,  קב המתמלא  ערך,  ומלא  מיוחד  קב אחד,  ישנו  אולם 
טרדות  הררי  ויש  מסגרת  אין  בהם  בימים  דווקא  ורגעים,  עיתים  של  והקרבה  אישית 

ועיסוקים: ימי בין הזמנים.
של  חן  אבני  תורה.  בכתר  חן  כאבני  העיר  את  מעטרות  הזמנים  בין  ישיבות  עשרות 
הממיתים עצמם באוהלה של תורה ושקועים בהוויותיה גם בתוככי המולת הקניות של 
בהמוני  מלאים  המדרשות  בתי  השונות,  וחופשותיהן  הזמנים  בין  בימי  גם  חגים,  ערבי 
של  בהוויותיהם  ונטועים  הקבועים  הכוללים,  ואברכי  הקדושות  הישיבות  בני  לומדים, 

אביי ורבא, מקיימי העולם בשעות ובזמנים בהם מועטים העוסקים בתורת קל חי.
קב מיוחד בידינו. קב ונקי.

להניח  נפש,  וגבורת  לב  טהרת  של  נקיים  זמנים  אחת,  ועוד  שעה  מעוד  המורכב  קב 
להבלי העולם, ולהיות מונחים כאן, בהיכל השם.

עיריית בני ברק שמחה על זכייתה להיות חלק מפעילות מיוחדת זו, לשאת את כבוד 
התורה וכבודם של לומדיה, בשותפות אמת ללומדי תורת אמת.

"זכנו". זו איננה 'מכירה' או פרויקט התרמת המונים. זו זכייה עירונית ושליחות של 
כולנו, כלל תושבי העיר, למען גיבורי החיל המקיימים את העיר בקול תורה ועמלה 

ומבטיחים שאש התורה תבער כאש תמיד, בכל עת ובכל שעה.
מהעשייה  חלק  להיות  כולנו,  של  הקטנה  הזכות  גם  זו  העיר,  של  זכייתה  איפוא  זו 

המיוחדת הזו למען התורה, אך יותר מכל - למעננו.
בגינה  ונזכה  התורה  בזכות  חלק  ניטול  הסתם  מן  כולנו  ואמצו.  חזקו 

לגדל דורות ישרים לאהבת תורה וכבוד עמליה!

בידידות עוז
אברהם רובינשטיין

ראש העיר

חצי מהסכום
שמצטבר בפרס 
זה הולך להיות 

שלך!
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amosaban@gmail.com | www.sabankitchens.com נגריית סבן
רח' בן דוד 20 בני ברק | טלפון: 03-6761369 | פקס: 072-2511369 |  

12 מטר ארונות מטבח מסנדביץ רב שכבתי
דלתות מ.ד.פ. 

 3 קלפות + קלפה למיקרוגל מ-פירזול בלום 
6 מגירות טריקה שקטה

8 מטר ידיות אינטגרליות
סוקל נשלף 

6 מטר שיש עם צבעים סטנדרטיים
2 כיורים התקנה שטוחה

שיש ליאור המוביל בב"ב | 054-5332732 | 052-7126333

'נגריית סבן' מעניקה לכם חוויה מושלמת בעת רכישת מטבח חדש. בנגריית סבן 
תמצאו ירידה לפרטים, תכנון קפדני, חומרי גלם משובחים ופרזול איכותי.  כל אלה, 
עם היחס הטוב והשירות האדיב - יוציאו אתכם עם מטבח נהדר ועם תחושה נפלאה.

02
מטבח 
בשווי 

₪ 30,000
מבית סבן

זכנו
עד הבית
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03
שיפוץ 
וחידוש 

הבית

ליווי 
וייעוץ 

מומחים 
למשפצים

ייעוץ מקצועי
ופיקוח בניה צמוד 

במשך חודשיים
מתנת מפקח הבניה 
ר' יצחק קורנפלד  - 

באזור בני ברק
והמרכז בלבד

  כולל:
זיכוי 10,000 ₪ 

לחיפויים, קרמיקה, 
ריצוף ושאר צורכי 
בניה ב'פריד מאיר' 
קרמיקה ובחנויות 

נוספות

כלים סניטריים:
 2 אסלות תלויות לוטם

של חרסה + מושב
2 ניאגרות סמויות לקיר בלוקים 

של גרואה + לחצן
אמבטיה 1.5*70

ארון עם כיור רוחב 60 + מראה
K.A.G ברז של

אינטרפוץ 3 דרך

מתנת מרכז הגבס אור יהודה
מתנת 'שוהם לבניין ונכסים' בבעלות ר' יצחק שינפלד

shoamltd@gmail.com | ר' עקיבא 77 ב' ב"ב
טל: 03-5785777 | פקס: 03-5786623 

יעוץ תיק משכנתא
ע"י החברה המובילה 

והוותיקה בתחום!
עד תיק מחירון מינימום!

מתנת 'שיא 
המשכנתאות'

מודיעין עילית     08-9797557 
c3197975@gmail.com 

 לתיאום
ליווי ופיקוח 

054-8474469

תכנון ועיצוב פנים 
על ידי מעצבת 

הפנים
נעמי מיטלמן  

050-4164252
02-6518252 

nomittlman@gmail.com
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04
4 דלתות 
פנים לבית

אלפאנט דור בע"מ
רח' סוקולוב 60 בני ברק | טלפון: 03-5097171

לא כולל הובלה והתקנה | הדלתות מוגנות מים ומבודדות רעשים

05
וילונות 
בשווי 
₪ 2500

מלבישים לבית איכות ויופי

הוילונות
והמצעים

עולם
רח' רבי יהודה הנשיא 26 מודיעין עילית | 052-764-3134

פתוח א'-ה' 10:30-13:00, 20:30-22:15

וילון לסלון בהתאמה אישית בשווי 2500 ₪
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המוצעים  הרכב  כלי  למלאי  מוגבל   | לוי-יצחק  מחירון  לפי   ₪  30,000 בשווי  רכב 
למכירה ע"י 'מאור מילר רכב' | ניתן לממש את הפרס גם באמצעות טרייד אין על 
הרכב שברשותכם | בכפוף לנהלים של 'מאור מילר' | למימוש עד סוף שנת 2019.

06
רכב לבחירה

+ טסט וביטוח
+ דלק

זוכה פרס זה יוכל לבחור כל רכב בשווי 30,000 ₪ לפי מחירון 'לוי יצחק'  
מתוך ההיצע הענק במגרשי הרכב של 'מאור מילר'

רכב לבחירה + טסט וביטוחים לשנה + תדלוק ב3000 ₪

מאור מילר - סוכן הרכב שלך  052-6060444 
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מבית שפיצר רהיטים
כתובתינו החדשה רח' אבני נזר 10 )אולמי אם וילד לשעבר( ב"ב

ספות:  מערכת ספות  3+2  מעור משובח

שולחן יוקרתי  עץ מלא:  שולחן באורך  2.4 מטר 
נפתח לאורך המתאים לישיבת  20 איש + 8 כסאות

ספרית קודש מפוארת: סנדוויץ  פורניר 3.2

אפשרות לקבלת 
חילופי  ריהוט 
ההסכם  פי  על 
שנחתם בין זכנו  
ל'שפיצר רהיטים'.

הזכייה בשווי כולל 
של 12,000 ₪

ילדים  חדרי    | מזרנים   | שינה  חדרי   | ישיבה  מערכות 
לקירות טפטים   | ספרים  ארונות   | אוכל  פינות   | 
שעות פתיחה: בוקר:  11:00-15:00 אחה"צ  17:30-21:30

07
הסלון 

המושלם
בחרו את הרהיט שישלים 

את הסלון שלכם

טל: 6590*
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08 חדר
שינה

או
חדר

ילדים

מבית שפיצר רהיטים
כתובתינו החדשה רח' אבני נזר 10 )אולמי אם וילד לשעבר( ב"ב

ילדים טל: 6590* חדרי    | מזרנים   | שינה  חדרי   | ישיבה  מערכות 
לקירות טפטים   | ספרים  ארונות   | אוכל  פינות   | 
שעות פתיחה: בוקר:  11:00-15:00 אחה"צ  17:30-21:30
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kivunim10@gmail.com :מייל

קונקורד
הקייטרינג המשובח מבית קונקורד אירועים

רח' כנרת 2 מגדלי בסר בני ברק טל: 03-6776600

09
שבת 

התאחדות 
ונופש 

משפחתית

ציפי נ.צ. הסעים
 ציפי נ. צ. הסעים בע"מ - נסיעות למוסדות ובתי ספר, הסעות לטיולים  

בכל חלקי הארץ, מידיבוס 40 מקומות חדש, רכבים מפוארים וחדישים!
טלפון להזמנות: 052-3821702 | 050-4110855

הפרס כולל:
קמפוס מהודר

לבחירתכם: קמפוס 4 חדרים - 20 מיטות במושב 
בצפון הארץ או  4 צימרים זוגיים בצפת.

הסעה למקום
חברת "ציפי נ.צ. הסעים" תעניק לכם הסעה מרווחת 

עד למקום ובחזרה ממנו. 
סעודות שבת משובחות

המטבח המשובח של מרכז האירועים 'קונקורד' בבני 
ברק ישלח לכם את סעודות השבת ל-20 סועדים.

לכם נשאר רק ליהנות משבת מרוממת של 'בצוותא'.
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10
פאר והדר 
לשולחן 

השבת

סט צלחות, סכו"ם וכוסות ל-12 סועדים | מגש לחלות בשילוב עץ וכסף + סכין
גביע מדהים כסף + תחתית | סט זמירונים כריכת עור בשילוב זהב  

11
שבת

נופש 
מדהימה 
ביסודות

 שבת נופש מדהימה ומרוממת  במושב יסודות
למשפחה עד שמונה נפשות כולל אירוח  בדירת 
נופש מפוארת עם חצר ענקית. אווירה כפרית 

במושב חרדי יפה ומטופח.
 כולל סעודות שבת כיד המלך מהמעדנים של

 קייטרינג יסודות - אליהו ליזרוביץ
בהשגחה המהודרת של שארית ישראל 

 תחבורה נוחה מבני ברק, ירושלים,
אשדוד ומודיעין עילית.

< על בסיס מקום פנוי, לא כולל חופשות בין הזמנים.

קייטרינג יסודות - אליהו ליזרוביץ
להזמנות: 052-7694848

ש
ופ

הנ
ת 

יר
 ד

נת
מו

 ת
הי

זו
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12
תפילין
'עטרת תפילין'

תרומת: עטרת תפילין
טל: 072-222-0122

בתי תפילין ללא קפלים בתיתורא או בקציצה. מיוצרים בשיטה 
מיוחדת ומהודרים  גם לפי הפוסקים הסוברים ש'דבק אינו חיבור'. 
‘עטרת תפילין', התפילין שמרנן גדולי הפוסקים מרן הגר"ש וואזנר 
זצוק"ל ולהבחל"ח מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן הגר"נ קרליץ 
שליט"א התבטאו על רמת ההידור ביטויי התפעלות נדירים.

13
אוצר 

החכמה
+ מחשב 

נייד

מאגר אוצר החכמה
ספרייה יהודית ממוחשבת 
ספרי   100,000 מעל  ובה 
קודש  בכל תחומי היהדות 
דף  אחר  דף  מצולמים 
מראשית הדפוס ועד ימינו 

אנו בצורתם המקורית.

חבילות נלוות:
 'מכון ירושלים'

'חברת אהבת שלום' 
'עוז והדר' כולל 

כרכי 'מתיבתא'! 
מחשב נייד

 מאגר
אוצר החכמה

+ חבילות ספרים 
דיגיטאליות נוספות

+ מחשב נייד

שווי
כולל:

₪ 11,500

תרומת
זכנו

עד הבית
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14
אוצר
ספרי
קודש משניות

זכר חנוך

מדרש רבה
המבואר

טור
ושלחן ערוך

ש"ס
פנינים עוז והדר

ספרי
הרב טשזנר

חוט שני

מקרא
מפורש

ומתוק האור
על המועדים

שלחן שלמה

טור ושו"ע 'שירת דבורה - הבהיר' - 23 כרכים | משניות זכר חנוך - מהדורה חדשה
ש"ס עוז והדר-פנינים | ומתוק האור על המועדים - י"ב כרכים | חוט שני - י"ב כרכים

ספרי הרב טשזנר שליט"א - 9 כרכים | מקרא מפורש - עוז והדר מהדורת כיס מחולק לפרשיות
כרכים ט"ו   - המבואר  רבה  מדרש   | כרכים   8  - רפואה  וערכי  ויו"ט  שבת  הל'   - שלמה  שלחן 
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15
חנוכיה 
מכסף 
טהור

נתרם למען לומדי התורה ע"י
בעל חנות לכלי כסף החפץ בעילום שמו

18
מגילת
אסתר

מגילת אסתר מהודרת 28 שורות - המלך

מבחר הקלף
 קלף קניגסברג

הידועים באיכותם
 הזמנות בכל גודל -

שרטוט גם לשמאליים
סופר סתם לא חבל על הזמן 

שמתבזבז סתם
הזמן שלך שווה הרבה כסף

 אלקנה פרנקל
שרות עד הבית

תרומת מבחר הקלף
המרכז הגדול קלף לסופרים  אלקנה פרנקל 052-7681878

שמור את המספר לעת הצורך

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

16
גביעי 
לחיים
מכסף טהור

קופסא 
לאתרוג
מכסף טהור

12 גביעי לחיים
מכסף טהור

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

17
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20
נופש לזוג 

במלון 
כינורות

מתנות 19
מדהימות 
לחגים - 
במעגל 
השנה

112 חד' /סוויטות פרמיום | אולמות אירועים | חדר כושר | בריכה | ספא

נופש זוגי סוף שבוע כולל הכל,
או 4 לילות באמצע השבוע + ארוחת בוקר 

במלון היוקרה 'כינורות'  טבריה
בהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית 

מלון כינורות | רחוב זיידל 9 טבריה | 04-950-9000

החלום השנתי שלכם עומד להתגשם! 
סגורה  באריזה  אתרוג  לקנות  במקום 
מורה  אצל  בתור  ולחכות  חסד  במכירת 
בשנה  כשרותו.  את  שיאשר  הוראה 
הבאה תגיעו למחסן האתרוגים המרכזי 
לחדר  תכנסו  אוירבך'  'אתרוגי  של 
מבין  לבחור  תוכלו  שם  ה'אוצרות', 
האתרוגים המהודרים והיקרים כל אתרוג 

שתחפצו בו ללא הגבלת מחיר! 

 משלוח מנות שלא נתתם
 וגם לא קבלתם מעולם!

בשווי 440 ₪
מלא,  עץ  עשויה  ליטר(   3( יין  חבית 
בוואקום  נשמר  היין  דקורטיבית, 
ממשיך  ולכן  גמיש  פנימי  מיכל  בתוך 
להיות רענן לאורך זמן - עד 6 שבועות 
יינות  חוזר.  למילוי  ניתן  מהפתיחה! 
יקב  של  מהמיטב  לבחירתכם  המילוי 
בד"צ העדה  - בהשגחת  "היוצר"  הבית 

החרדית.
אלינו  לפנות  ניתן  והזמנות  לפרטים 

למספר 054-5465771.
הזמנות  החג,  לפני  עבודה  עומס  עקב 
יתקבלו  הפסח  חג  ערב  עד  באספקה 

עד ר"ח ניסן. 
לחיים!

מסיבת חנוכה עשירה עם 
מיטב מטעמי חנוכה ל-15 
 700 זיכוי של  משתתפים. 
חלביים  למטעמים  ש"ח 
בהתאם  )בחנות/מסעדה 
דמי   + מגוריך!(  לאזור 
ספר   - ילדים  ל-10  חנוכה 
נוף' או משחק  'יפה  ברשת 
באדיבות 'ברל'ה צעצועים'.

השנה  חגי  לכל  מלא  מחזורים  סט 
מכל סוג או נוסח שתבחרו מהמחזורים 
חריטה   + נוף'  'יפה  ברשת  הנמכרים 

אישית. לא כולל כריכת עור.  

res@kinorothotel.co.il .רחוב זיידל 9 טבריה | טל. 04-950-9000 | פקס. 04-672-1860 | מייל
9 Zaidel St.Tiberias | Tel. 04-950-9000 | Fax. 04-672-1860 | Email. res@kinorothotel.co.il

אתרוג
מהודר
בשווי

200 דולר

סט מחזורים 
מפואר

+ חריטה
אישית 

חבית יין 
מעוצבת 
לשולחן 

הסלון

מסיבת 
חנוכה + דמי 
חנוכה לכל 
המשפחה
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21
שבת 
נופש 
בבית 
שלכם

22
מצעים 
ומגבות 

מיכל
נגרין

23
מצעי 

יוקרה לכל 
המשפחה

סט מצעים מיכל נגרין
כולל זוג מגבות פנים וזוג מגבות ידים

שעות פתיחה: 20:00-23:00
או בתאום טלפוני 052-7638714, 03-6161391

6 סטים של מצעים לילדים. מעוטרים בציורים מרהיבים
ע"י האמנית 'הינדי שטרנברג'

 T300 סט כפול - 8 חלקים לחדר שינה בד סאטן צפיפות
לבחירה ממגוון צבעים

ניתן להשיג בחנויות המובחרותבחסות אמיטקס בע"מ
בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית וביתר.

שבת נופש בבית שלכם. נופש אמיתי באווירה קסומה, בלי לארוז מזוודות!
זכייה זו תאפשר לכם להיכנס לשבת בנחת ובשמחה כשכל מלאכתכם נעשית על ידי אחרים ועל חשבון 'זכנו'.

וזה לא הכל... כל בני המשפחה יזכו למתנות מדהימות שיישארו אתכם גם לשבתות הבאות.

זיכוי 1000 ₪ 
לרכישת

סעודות שבת 
מלאות

סט זמירונים 
חיפוי עור 
בשילוב זהב

חבילת
ספרי קריאה 

בשווי
₪ 350

מפית 
אומנותית 
יקרת ערך 

לחלות

זיכוי
ל-8 שעות 
עוזרת בית

טלית 
חדשה 
טליתניה

זר 
פרחים 
מרשים

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

|         בעמדת 'קהילות'0722-45-6666  33שלחו למייל: o@zakenu.org את המילה: הצטרפותלהצטרפות: 32



24 תנור
או

מכונת 
כביסה

25
מקפיא

או
מייבש

26
 מחשב
נייד 

מעולה

תרומת: חברת 'אל-אר דור' ייזום ובנין בע"מ

27
מצלמה 
לבחירה

X40 קומפקטית בעלת זום ענק CANON SX720 מצלמה קומפקטית
Canon PowerShot SX420 I   SLR או מצלמה דמוי

 מקפיא 'ליבהר'
מפואר וחסכוני 7 מגירות

או  מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה  7 ק"ג

או תנור 'דלונגי' מאושר 
 הלכתית בשני התאים יחד  

)רגיל או "בילד אין"( 

מסך 15.6 | זיכרון ראם 4 ג'יגה | כונן  
 Windows כולל מערכת הפעלה |  SSD
 2.0 USB יציאות: 2 מסוג | Home 10
+ יציאה HDMI + | 3.0 USB  + קורא 
שנה  אחריות   | מצלמה   | כרטיסים 
לגלישה חסום   | הרשמי  היבואן  ע"י 

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית
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28
מזגן 

עוצמתי 
לסלון

29
מזגן
לחדר

מזגן תדיראן 1 כ"ס | כולל התקנה

מזגן תדיראן 2 כ''ס | עוצמתי במיוחד | כולל התקנה

באדיבות חיים דויטש מזגנים

באדיבות חיים דויטש מזגנים

המרכז לקירור הבית והעסק. להזמנות: 050-4133150

המרכז לקירור הבית והעסק. להזמנות: 050-4133150

30
זוג מזרוני 

איכות
לחדר שינה

מבית 'קינג סולומון'
שכבת רכות ושכבה 

קשיחה לבריאות הגב
80X190 רוחב

10 שנות אחריות

רהיטי ברגיג רחוב הרב מצליח 5 קרית הרצוג בני ברק | 052-7696310 | 077-2180217

31
מיטה 

משולשת 
מעץ מלא

ריהוטים עץ מלא - קרית אריה פ"ת | הנהלה חרדית
טלפון להזמנות לכל חלקי הארץ: 052-4176855

rihutimetzmale.co.il | rihutimetzmale77@gmail.com

כל המיטות כוללות: 2 מגירות עמוקות + מעקה בטיחות
+ 3 מזרונים סופר אורטופדיים עבים במיוחד

ניתן להזמין מיטות מרובעות וגם קומתיים
מיטה 

משולשת
₪ 2500

מבצע מיוחד 
למיטות
עץ מלא!

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית
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34
ישיבה 
בוחער

זיכוי על סך 1,000 ₪ ברשת 'ליבוביץ'
לרכישת חליפה, חולצה ועניבה 

PK משקפים יוקרתיים מותג
רח' ירושלים 61 בני ברק

זיכוי לרכישת 
כובע ב'בורסלינו' ++

32
כלי

עבודה

12V מברגה
או ג'קסון

או פטישון 
לבחירה

+ ארגז כלי 
עבודה

 מנדל חומרי בנין
ר' עקיבא 65 בני ברק  03-6194105

36
הוצאת 
קונטרס

לאור

הוצאה לאור

המתנה כוללת:
עימוד מקצועי לספר

כריכה מעוצבת ומפוארת
הדפסה של 200 עותקים!

שווי הפרס כ- 3,500 ₪

הקובץ יכיל 250 עמודי וורד, פונט דוד כתב 11,
אפשרות לכריכה קשה ו/או לכמויות, בתשלום.

35
מדפסת 
נטענת 
ניידת

הלהיט החדש: מדפסת קטנטנה 
מתקפלת,  נכנסת לתוך תיק 
יחד עם מחשב נייד, עובדת על 
אלחוטית,  צבעונית,  סוללות, 
 A4 איכותית  מדפיסה על נייר

  WorkForce WF-100- אפסון

mikra9876@gmail.com | 03-940-6465 :מקרא - הוצאה לאור | טל

זכנו
עד הבית

33
שעון 
יוקרה
לגבר

ממבחר מותגי 
החנות עד לסך 

של 1000 ₪

052-7608530  | | ק"ב  בני ברק   34 רח' אברבנאל 

טיטניום סניף בני ברק

ם י ר ב ג ל ה  ר ק ו י י  נ ו ע ש

ביותרלמחיר הזול מתחייבים

רח' אברבנאל 34 ב"ב | ק"ב | 052-7608530

יוקרה לגברים שעוני 
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מכשיר אוטומטי להכנת גלידה בבית כולל מיקסר פנימי 
עוצמתי. הכנת 1.2 ליטר גלידה בתוך 50 דקות

מכין בקלות גלידה, סורבה, יוגורט קפוא, גלידות בריאות 
100% פרי ועוד. מסך המציג את הזמן שנותר עד סיום ההכנה.

מכשיר להכנת סורבה 
DAVO1210 פירות וגלידות

39

כולל סים ל 3 שנים, J1 מיני פריים
GSM / HSPA טכנולוגיית רשת

משקל 123 גרם )4.34 גר '( | גודל 4.0 אינץ ')~ 57.0% מסך-
אל-גוף יחס( | מעבד ארבע ליבות במהירות GHz 1.2 | כרטיס 
 | )SIM 2 משתמש חריץ( GB 128 חריץ, עד microSD זיכרון
זיכרון ram 1 gb | זיכרון פנימי gb 8 |  סוללה 

.Li-Ion 1500 mAh נשלפת

וייז 

37

מדפסת לייזר אלחוטית משולבת סורק, פקס 
.Brother MFC-L2700DW ומכונת צילום דגם

מדפסת לייזר

40

המצלמה והסלולרי לא ייגמרו לך באמצע הטיול!  
לוח סולארי קל, קומפקטי ואיכותי שנתלה על תרמיל 
הגב שלך, יטעין לך אותם כל זמן שהשמש זורחת.

מטען סולארי
למצלמות ופלאפונים

44 43

זרקור עוצמתי - מתאים לטיולים, להקמת סוכה, או לתאורת 
חדר מדרגות כשרה בשבת. בפרט בבניינים משותפים שיש 
בהם דיירים שאינם שומרי שבת המתנגדים להפעלת תאורה 
כל השבת. נטען מהשמש ע"י קולט סולארי המוצב בחלון. 
פועל כ10 שעות בליל שבת. מופעל אוטומטית ע"י חיישן 

המזהה חשיכה.  עמיד בגשם.

מוצר מדהים לתאורה כשרה בשבת. נטען מהשמש ע"י קולט 
המוצב בחלון. כולל כבל 5 מטרים - 4 נורות לד נפרדות +מפסק 
לכל נורה  סוללה נטענת קומפקטית. פועל מטעינה אחת עד 
24 שעות.  נטען גם במהלך יום השבת -  עובד גם בשני ימי חג 
סמוכים. יעיל כתאורת חירום כשרה במקרה של תקלה בגנרטור. 
מדהים גם לטיולים.  + יציאת  USB להטענת סלולארי בטיול.

ב.ר.ק. פתרונות חכמים טל: 03-653-17-38 ב.ר.ק. פתרונות חכמים 
טל: 03-653-17-38

תאורת חדר סולאריתפרוז'קטור סולארי
כשרה לשבתלטיולים ולכניסות בניינים

41

המושב האורטופדי ד"ר גב מדיקל למניעה והקלה על כאבי 
גב, פרי פיתוח ומחקר של מדענים ורופאים מומחים, משענת 
אורטופדית לרכב עם שרוול לחץ מתכוונן, כיסא אורטופדי 

.PUMP אידיאלי לשימוש בבית,ברכב ובמשרד

 מושב אורטופדי
PUMP ד״ר גב מדיקל

42

מדפסת קטנה ואיכותית מדפיסה היישר מכרטיס 
הזיכרון של המצלמה בגודל תמונה ובאיכות 

גבוהה במיוחד.

מדפסת תמונות 
ביתית - קנון

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

ב.ר.ק. פתרונות חכמים
טל: 03-653-17-38

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית
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45
פאה

יוקרתית
'רינה בוק'

47

46

48

מכונת 
תפירה

סט
שמלות 

ערב

ערכת 
לימוד 

לתסרוקות 
בבית

תסרוקות מקצועיות, עשי זאת בעצמך!
ערכת לימוד והדרכה לתסרוקות בבית

 2 ספרים - 'תסרוקת לכולן'
+ דיסקים נילווים

בובת שיער טבעי עם מעמד
ספריי מקצועי 600 מ"ל

חצי קילו סיכות איטלקיות
בייביליס מקצועי )אחריות לשנה(

 וכן מסרקים וסוגי קליפסים
ועוד מוצרים משלימים

הלבשת משפחה לאירוע, עד 8 שמלות. 

טל: www.tisroket.com | 055-6770942 | קו מידע וטיפים: 07-95459447

 בסלון 'רינה בוק' מעניקים לך פאה יוקרתית 
 מבית המותג  בשווי 10,800 ₪ 
כולל עיצוב מושלם בהתאמה אישית

שווי
הפרס

₪ 1,400
tisroket1@gmail.com :ניתן לקבל תסרוקות במייל

מכונת תפירה איכותית

פרינסס - סלון להשכרת שמלות ערב לנשים, נערות וילדות
האירוסים 31 רכסים | שרי 052-7161957
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49
פאה 

יוקרתית 
'רבקי 

פיליפס'

פאה יוקרתית מבית 'רבקי פיליפס' - פאות ושירות ברמה אחרת!

0527-15-15-95 טל: 

50
שרשרת 

זהב 
יוקרתית

51
תכשיטים

בשווי 2,000 ₪

פינשטיין תכשיטים רח' גיבורי ישראל 24 בני ברק | טלפון: 03-5741382

אצל יעקובוביץ
תכשיטים

|         בעמדת 'קהילות'0722-45-6666  45שלחו למייל: o@zakenu.org את המילה: הצטרפותלהצטרפות: 44



53 52

55 54

מנקה רצפות רובוטי חדשני ומתקדם, 
.iRobot BRAAVA 380 דגם

  קוצץ, כותש, טוחן, מערבל ומקציף.
 והעיקר - אינו מתעייף!

המיקסר החדשני ביותר של קנווד!     
מנוע עוצמתי 1400 וואט טכנולוגיה אנגלית
   קערה ענקית של 6.7 ליטר עם ידיות   

אביזר K לבצקים פריכים ועבודה עם שמן  
10 שנים אחריות למנוע ע"י יבואן רשמי של קנווד. 

שואב אבק  שוטף רצפות
רובוטי

מעבד מזון
 מג'ימיקס

מיקסר קנווד 
KVL6300S

59

באמצעות מסך קטנטן נייד תוכלו לראות מי דופק 
בדלת הבית, ואף לדבר איתו. בלי לקום מהכיסא!

בטיחותי יותר, נוח יותר. מערכת אלחוטית - אין צורך 
בהתקנת טכנאי.

להרמת מטענים עד 300 ק"ג 
+ זרוע להתקנה כולל שלט פיקוד בבית.

פעמון מצלמה 
ואינטרקום לדלת הבית

 מנוף להעלאת
מוצרים הביתה

58

5657

 הילדים כבר לא צריכים לשמור מפתח!
ע"י  -פתיחה  הבית  לדלת  נעילה  קודן 
 טביעת אצבע של כל אחד מבני הבית

)עד 200 טביעות אצבע שונות!(.

מנעול מספרים מעולה לדלת הבית.
פתיחה באמצעות הקשת קוד - 

לשימוש גם בשבת.

קודן נעילה לבית 
טביעת אצבע

 קודן שבת
מעולה ציקלוניאורטוב יבש

hoover רטוב יבש 
איכותי במיוחד תחתית 

1400w נירוסטה 
דגם 1400-011

 dirt devil 
עם בקרת יצור גרמנית
בעוצמת יניקה גבוהה 
rebel53hf במיוחד דגם

תרומת טכנו מיקס
רח' ר' עקיבא  65 ב"ב| טל: 03-5704806

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית
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60
יום של 
חוויות 
במושב 
יסודות 

61
₪ 1500
בעולם 
הילדים 

ירכא

1500 שקלים זכות למימוש
בעולם הילדים 'מיי בייבי' בישוב ירכא בכל עת שתבחרו

המקום בבעלות נכרי

טיולי ג'יפים - זאב גנוט - מושב יסודות 052-7619-635

טיול בג'יפ )7 מקומות( במשך שעתיים - 
ניתן לפצל לשתי קבוצות במשך שעה כל אחת

62
סיפורים 
לילדים כולל נסיעה במכוניות קארטינג 

| ביקור ברפת | ארוחת צהריים 
חלבית מהודרת | סיור מרתק 
של כשעה בטרקטור של ר' דב 
פישר בשדות, פרדסי וכרמי 
המושב | טיול בג'יפ בסביבות 
נחל שורק ועוד | עד 8 נפשות

ספרים:
12 ספרי אלי וגולד 

5 ספרי קומיקס הוצאת חיים ולדר
8 ספרי קומיקס 'פצצה מתקתקת' האחרונים.

סדרת 'מרגיש לי' של מנוחה בקרמן 
דיסקים: 

דיסק און קי בשווי 1200 ש"ח 
המכיל 180 דיסקים מהמיטב של 

סיפורי הרב עמנואל תהילה לילדי ישראל 
לבחירה מתוך קרוב לארבע מאות דיסקים

 סיפורי ילדים מפי הרב עמנואל תהילה
גדולי   על  חז"ל,  ממדרשי  סיפורים  של  ומרתקת  נדירה  סדרה 

ישראל, על סדר הפרשיות, התנ"ך ועוד.
והם  שבסיפורים,  ולרוגע  הלשון  למתק  מרותקים  הילדים 
סופגים ידע תורני נרחב, אמונה ובטחון ומידות טובות. מתאים 
במיוחד להאזנה לפני השינה – ערובה לשינה מתוך רוגע יהודי.

הסדרה מתאימה גם להורים, מלמדים ומורות המעשירים את 
אוצרות הרוח שלהם ומעבירים זאת לדורות הבאים.

יפה  דב  רבי  הגה"צ  בהמלצת 
זצוק"ל.

ספרים ודיסקים
לכל ילדי 
המשפחה

12 ספרים מדהימים ומיוחדים
לפיתוח האינטלגנציה הרגשית

כל סיפור מרתק , מעט מאוד מלל,
מודפס באותיות גדולות וברורות מאד.

אידיאלי לילדים הרוכשים את מיומנות הקריאה 
מתאים גם לילדי הגן 

בכל ספר - טיפ להורים - כיצד להעמיק
ולהרחיב את הנושא עם הילדים

לגילאי 

4-7

בקרמן    -   הספרים שגדלנו עליהם!
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לפיתוח האינטלגנציה הרגשית

כל סיפור מרתק , מעט מאוד מלל,
מודפס באותיות גדולות וברורות מאד.

אידיאלי לילדים הרוכשים את מיומנות הקריאה 
מתאים גם לילדי הגן 

בכל ספר - טיפ להורים - כיצד להעמיק
ולהרחיב את הנושא עם הילדים

לגילאי 

4-7

בקרמן    -   הספרים שגדלנו עליהם!

להזמנות ולקבלת קטלוג מפורט,
"יד תמר"  04-9846776 

tehila_emanuel@neto.net.il 

מתנת מחברי הסיפורים: הרב חיים ולדר | הרב אליהו גוט 
| הרב עמנואל תהילה | הגב' מנוחה בקרמן

|         בעמדת 'קהילות'0722-45-6666  49שלחו למייל: o@zakenu.org את המילה: הצטרפותלהצטרפות: 48



64

 מסוק התובלה הראשון בעולם! תוצרת Silverlit הנחשבת לאחת 
מחברות הצעצועים הטובות בעולם! מצויד במנוף משא, אשר 
מסוגל להרים חפצים קלים ולשנע אותם, תוך כדי תעופה! בנוסף 
תקבלו יחד עם המסוק ארגזי משא )עשויים מקרטון קל( וסל 
נשיאה לחפצים שונים, למטרת שינוע מנקודה לנקודה ותוכלו 

להרים חפצים ולשחרר אותם באוויר תוך כדי תעופה!

 מסוק תובלה על שלט
Heli-X-Press 

6566

2 מנועי 400 וואט 54 וולט
כולל מוט לעמידה ובטיחות מקסימלית

משקל נשיאה עד 100 ק"ג.

20-26 אינצ' עם 18 הילוכים
CITYSPORT מבית

.GRIPSHIFT מערכת העברת הילוכים

הוברבורד

6367

69

2 מושבים מרופדים המתאימים לישיבת 2 ילדים עד גיל 6 | רמקולים 
מובנים + קורא כרטיסי זיכרון + USB | פנסים קדמיים ואחוריים 
חזקים במיוחד | דלתות נפתחות | שלט חכם המאפשר - השתלטות 
על הרכב באמצעות השלט גם כשהילד נוסע בעצמו )שלט חכם( 
| - כפתור השבתת הרכב מהשלט במקרי חרום )התקרבות לכביש/

התנגשות/סכנה( באישור מכון התקנים - שנה אחריות.

באדיבות 'ברלה'
רח' יצחק שדה 13 ב"ב 077-2348010

השכרה ומכירת מתנפחים
להזמנות: 050-4157453

רכב ממונע לילדים

מקרנצ'יק

פליימוביל
אופני הרים

68

קוטר 3.6 עומק 76 | בריכת ג'ילונג עגולה | בריכה 
עשוייה P.V.C חזק, בשילוב שכבת פוליאסטר | הבריכה 
נתמכת במוטות חיזוק העשויים מתכת מגלוונת 
העמידה בפני חלודה | המוטות מחוברים לאורך כל 
הבריכה ומקנים לה יציבות | הרכבה פשוטה ומהירה .

בריכת עמודים גילונג עם צמיגי גומי מלאים
למניעת החלקה ושחיקת גלגלים!

כולל 15 קלטות
וקסברגר

בית בובות וחדרים

70

מתקן מתנפח
דגם 9017

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית

זכנו
עד הבית
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סוף שבוע 
בטבריה 
עילית 

72
טבעת 

יהלומים
בשווי 1,000 $

דירת נופש חדשה ומפוארת יוקרתית בטבריה 
עילית - קרית צאנז | 5 חדרים | 12 מיטות | גינה 
מרוצפת 60 מטר | מרפסת עם נוף מדהים לכנרת.

75
מגהץ

קיטור 
מקליני

AMILY CLASSIC  A-6XC

מגהץ פאמילי קלאסיק
מקצועי  קיטור  מגהץ 
טורבו, דוד נחושת, בורר 
עוצמה לקיטור ומד לחץ, 

3 שעות גיהוץ רציף.

נתרם לכבוד לומדי התורה ע"י הנדיב החפץ בעילום שמו

73
תענוג 
במטבח

| מולטי  אופה לחם מורפי ריצארד 
ויקטוריה  | סכיני  סירי לחץ   | קייק 
 | פנקייק   | +משחיז  ירקות  לבשר 
רדד   סולתם  סיר    | חשמלית  נפה 
דגם אלון 10 ליטר | מכשיר פופקורן

להזמנות - 050-6357777

74
סט

סירי בישול 
מזכוכית

ניתן לעקוב אחרי הבישול, 
להעביר מהקפאה עמוקה 
לאש ישירה ומשם היישר 
חסין  הסלון.  שולחן  אל 
אש, קל לניקוי, לא סופג 
ריחות, מתאים גם למיקרוגל.

תוצרת יפן | 10 שנים אחריות 
| כולל סיר 4.1 ליטר | סיר 
2.2 ליטר | מחבת 24 ס"מ

ב.ר.ק.
פתרונות חכמים
זכנוטל: 03-653-17-38

עד הבית

זכנו
עד הבית
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 ₪ 2,000
תווי קניה

לבחירה מ-2 דגמים באדיבות 'האחים חדד'

 2000 ₪ בתווי קניה לבחירת הזוכה
ברשת יש חסד או תו פלוס במגוון רשתות מובילות

נתרם למען לומדי התורה בבין הזמנים

78
ליווי 

אומנותי 
מוזיקלי 
לאירוע

הזמר אבי מן עם הקלידן מאיר ישראל 
הופכים שמחה משפחתית ל'אירוע'

ליווי מוזיקלי מלא - לערב מלא שמחה בלתי נשכח!

76
שעון 

שולחני 
מצופה כסף 

טהור

2
זוכים

להזמנת אירוע 053-4325086 | קלידן- מאיר ישראל- 054-2221719

₪2000

ההשתתפות בהגרלה על דעת הכתוב בתקנון המצוי במשרדי זכנו וע"ד הרבנים הגאונים שליט”א האחראים על מיזם 'זכנו'

ת.ז. :שם:

טלפון:

כתובת:

דוא"ל:

משלוח  לבית

ת.ז. בעל הכרטיס:שם בעל הכרטיס:

3 ספרות בגב הכרטיס 

קוד:תרומה עבור: כללי / שם ישיבת בין הזמנים: 

חצי קופה:מתנה:חבילה:תאריך ההרשמה:

תוקף:מספר אשראי:

כל תשלום לפחות 30 ₪ תשלומים:
ולא יותר מ 12 תשלומים

טופס הרשמה | תורמים וזוכים: 0722-45-6666
חצי קופה 1

מטבח בשווי 30,000 ₪ מבית סבן 2

חדר שינה או חדר ילדים 8

4 דלתות פנים לבית 4

תפילין 12

קופסא לאתרוג 16

מצעי יוקרה לכל המשפחה 23

פאר והדר לשולחן השבת 10

רכב לבחירה + טסט וביטוח + דלק 6

אוצר ספרי קודש 14

שבת נופש בבית שלכם 21

מגילת אסתר 18

מקפיא או מייבש 25

שבת התאחדות ונופש משפחתית 9

וילונות בשווי 2500 ₪ 5

אוצר החכמה + מחשב נייד 13

נופש לזוג במלון כינורות 20

גביעי לחיים 17

תנור או מכונת כביסה 24

שיפוץ וחידוש הבית 3

שבת נופש מדהימה ביסודות 11

הסלון המושלם 7

חנוכיה מכסף טהור 15

מצעים ומגבות מיכל נגרין 22

מתנות מדהימות לחגים במעגל השנה 19

מחשב נייד מעולה  26

מצלמה לבחירה 27

מדפסת נטענת ניידת  35

מיטה משולשת מעץ מלא 31

וייז 39

פרוז'קטור סולארי לטיולים 43

שרשרת זהב יוקרתית 50

מזגן לחדר 29

מדפסת לייזר 37

שעון יוקרה לגבר 33

מושב אורטופדי ד״ר גב מדיקל 41

ערכת לימוד לתסרוקות בבית 48

פאה יוקרתית 'רינה בוק' 45

שוטף רצפות רובוטי 52

מזגן עוצמתי לסלון 28

הוצאת קונטרס לאור 36

כלי עבודה  32

מטען סולארי למצלמות ופלאפונים 40

מכונת תפירה 47

תאורת חדר סולארית כשרה לשבת 44

תכשיטים בשווי 2,000 ₪ אצל יעקובוביץ 51

זוג מזרוני איכות לחדר שינה 30

מכשיר להכנת סורבה פירות וגלידות 38

ישיבה בוחער 34

מדפסת תמונות ביתית - קנון 42

פאה יוקרתית 'רבקי פיליפס' 49

סט שמלות ערב 46

שואב אבק 53

1500 ₪ בעולם הילדים ירכא 61

מנוף להעלאת מוצרים הביתה 57

LG הוברבורד 65

פליימוביל 69

שעון שולחני מצופה כסף טהור 76

מעבד מזון מג'ימיקס 55

רכב ממונע לילדים 63

פעמון מצלמה ואינטרקום לדלת הבית 59

מקרנצ'יק 67

סט סירי בישול מזכוכית 74

סוף שבוע בטבריה עילית 71

KVL6300S מיקסר קנווד 54

סיפורים לילדים ספרים ודיסקים 62

קודן נעילה לבית טביעת אצבע 58

אופני הרים 66

תענוג במטבח 73

מתקן מתנפח 70

2,000 ₪ תווי קניה 77
ליווי אומנותי מוזיקלי לאירוע 78

קודן שבת מעולה 56

מסוק תובלה על שלט 64

יום של חוויות במושב יסודות 60

בריכת עמודים גילונג 68

מגהץ קיטור מקליני 75

טבעת יהלומים בשווי 1,000 $ 72

זכנו
עד הבית
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הגרלת 
בונוס

על פרסים 
יחודיים

מטען סולארי למצלמות ופלאפונים

סוללת גיבוי נטענת מהשמש | מטעינה פלאפונים 

ומצלמות | משוריינת ומוגנת מנפילות ושברים, 

דוחה אבק | כולל פנסי לד עוצמתיים

 5
זוכים

גלאי עשן זעיר
מפעיל אזעקה בעת סכנת שריפה 

אין צורך בהתקנה - מופעל ע"י סוללה

מוצר מציל חיים

 10
זוכים

כבאית לילדים - מופעלת בשלט רחוק
מכונית כיבוי משוכללת 

נוסעת ומשפריצה מים על ידי שלט רחוק

שעון מעורר + מערכת שמע איכותית
 מקבל דיסק און קי וכרטיסי זיכרון

 רמקול 6V עם בס קל 

 5
זוכים

מחבת פוד אפיל מרובעת
.Food Appeal מחבת גריל מרובעת 28 ס"מ

טיטניום - חזק פי 7 מכל ציפוי  אחר 

לאפות ולטגן כמעט ללא שמן!

3
זוכים

אזניית בלוטוס  
בקבלת שיחה - הקראת מספר בעברית

תומך בנגני mp3 להשמעת שיעורים ומוזיקה

 21
זוכים

בריכה מתנפחת ענקית
+ משאבה חשמלית 

  2.60X1.75  גובה 0.5  מרובעת

 מתנת 'ישירות' - דואר מהיר

מכשיר 'בייבי סיטר' מתקדם

ביבי סיטר מוטורלה כולל צפייה בתינוק כולל ראיית לילה 

מדידת חום החדר ואפשרות לדבר אל התינוק ולהרגיע אותו 

מרחוק כולל זום דיגיטאלי לקרב ולהרחיק. אלחוטי עד 500 

מטר, אינו תלוי ברשת.

מפת יוקרה לשולחן הסלון
באדיבות 'דרהין'

 3
זוכים

מטען קיר - 4 כניסות
מטעין 4 מכשירים במקביל 

עוצמת הטענה מדוייקת

 20
זוכים

כל רוכשי חבילה משתלמת )840 ₪( או חבילת זהב )1200 ₪( או חבילת יהלום )1800 ₪(
זכאים ללא תוספת תשלום להשתתף בהגרלה על כל אחד מהמוצרים בעמוד זה.

)ס"ה 70 הגרלות, חינם!( רוכשי שאר החבילות לא ישתתפו בהגרלות בונוס אלו.
70 הגרלות נוספות לרוכשי חבילות הזכייה הגדולות
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כלי לשמירת 
טריות מצות 

מרובעות

כל
20

דקות

שקית אפיקומן
מיוחדת

כל
20

דקות

קולפן ספירלה
חכם לירקות 
מעוצבים בחג

כל
3

שעות

מגבעת יוקרתית 

ללא הגבלת מחיר 

ב'פוקס כובעים'

כל
4

שעות

סט מצעים
מיכל נגרין

יום 
ראשון 

   למחרת שבת 

הגדול
160 הגרלות

לשמיעת שמות הזוכים חייגו למוקד זכנו 0722-45-6666
החל מיום שני י' בניסן בשעה 13:00 בצהריים

ביום ראשון ט' בניסן
מ-13:00 בצהריים עד-23:00 בלילה

כל שלוש וחצי דקות עוד הגרלה
על מתנות שעושות חג שמח!

המוצרים המסומנים ב-           יישלחו לבית הזוכה
או לנקודת חלוקה סמוכה - לפני החג.

את שאר המוצרים יוכלו הזוכים לאסוף
מתחנות חלוקה מרכזיות החל מ24 שעות אחרי ההגרלה.

יום 
הגרלות 

ענק

 כלי למצות
 מקריסטל

כל
60

דקות

גביע אליהו הנביא 
 ענק מוכסף

   מבית 'ארט יודאיקה'

כל
60

דקות

קערת נטילת
ידיים מעוצבת

לליל הסדר
כל
20

דקות

מתנת אפיקומן בשווי 

500 ₪  לפי בחירת ילדי 

המשפחה הזוכה

כסא מפואר
 ומרופד

לליל הסדר

קערת ליל 
הסדר מפוארת 

מקריסטל

כל
90

דקות

גביע אליהו הנביא 

ענק מכסף טהור 
מבית 'אחים חדד'

קופסה לשמירת 
טריות מצות 

עגולות

כל
20

דקות

בגדי ילדים לחג 
זיכוי 500 ₪
בקידי שיק

צמיד יוקרה 
לתינוקות 

כל
60

דקות

ספר בית אמי

על הרבנית קנייבסקי 

או 'ספר ללא שם'

על הגרב"צ פלמן זצ"ל

כל
45

דקות

מחיר ק. 2100 ₪

 כל תורמי 'זכנו' תשע"ט משתתפים בהגרלת ביניים זו,
לפי זמן קליטת הצטרפותם במחשבי 'זכנו'. הודעה תשלח לזוכים
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