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יישובשם הזוכהפרס
נתניהלאופר הדרבר מזל

גבעת שמואלוינברג ויליאם מיציבושי אאוטלנדר

ירושליםקרישי אתלחופשת קיץ משפחתית באירופה

ירושליםכמון אהובהטיסה זוגית לשוויץ

sweet in -פתח תקוהפורוש אליהו ותמרזכות 6,000 ₪  ב

חיפהקפלן אביגילטיסה זוגית לניו יורק + $1000 לשופינג

מעלה אדומיםשלום רפיחופשת זוגית בניר עציון

בית שמשחמדי בתאל ורוחמהטיסה זוגית ללונדון

אשדודשירה עסיססופ"ש עם שיא שרוול

ביתר עיליתבן דוד סעדיהחופשה זוגית במלון קיבוץ לביא

אלעדזליקוביץ ישראלטיול משפחתי

ירושליםקוט גליהסט מזוודות סמסונייט

שילהרייס יעקב רייססט מזוודות סמסונייט

ירושליםכץ לליסט מזוודות סמסונייט

פתח תקווהוידאל מירבסוף שבוע באצולת אירופה

ירושליםאלפר ישעיהומטבח אינסייד

בני ברקמרגלי מנוחהפרס הפתעה

ארה"בNechemia Morganהצורפים - 18,000 ₪ 

נתיבותמלכה אלירן ודניתעוזרת בית לשנה

אפרתבסן אורישואב אבק אי רובוט

שלומיועקנין נטעחבילת נקיון

מודיעין-מכבים-רעותשניצלר יואלחבילת נקיון

בית שמשדוסטרה ציביחבילת נקיון

אשדודאוזן ירדנה חבילת נקיון

בני ברקילון פסיחבילת נקיון

אלעזרעמיאור שירהחבילת נקיון

ירושליםשחר שלמהחבילת נקיון

חדרהביטון אילנהחבילת נקיון

מעלות תרשיחאאוסטרובסקי ולדיסלבחבילת נקיון

פתח תקוהכהן רפאל ואבישגחבילת נקיון

נתניהדנציגר עזריהשיפוץ חדר אמבטיה

מודיעין עיליתחבשוש אליהוצביעת בית + מדבקות קיר

כפר חב"דפרנקל דוב פרופילים דקורטיביים

כפר חב"דקוק נתן ודבורה לאהזכות 6,000 ₪  באליטה גלרי

מעלות תרשיחאאליהו אושריספפה עמינח

מודיעין עיליתגרינולד נרומןזכות 5,000 ₪ לרישת טפטים

כפר סבאיחיא רינהדלתות לכל הבית

אלעדסרצ'וק יוסףזכות 5,000 ₪  לרכישה באיקאה

ירושליםסוקולובסקי מאיר שמחהזכות 5,000 ₪  לוילונות בוילונייס

ACE -בני ברקיפרח שמעוןזכות 5,000 ₪ לרכישה ב

נתיבותארביב לאה ויעקבעורכים שולחן

אלקנהשטינר יואבספריה יוקרתית

מודיעין עיליתפינקלמערכת ישיבה

ירושליםהורוויץ מלכהכורסה מפנקת

בית שמשדהאן שגיאמזגן אלקטרה

אלעדברדה דוריתמזגן אלקטרה

ירושליםאמיתי מיכלמזגן אלקטרה

ירושליםקסטנר אתימזגן אלקטרה

אלעדווידן אליהופינת אוכל

בני ברקרחמני יהושועחבילת טקסטיל

עלי זהבימיני שמעוןחדר שינה

בית שמשוויס ליסהמאסטר שף

רמת השרוןבן אהרון שגיאזכות 12,000 ₪  באושר עד

יקיררוזנטל אלעדזכות 10,000 ₪  בטרקלין חשמל

ירושליםאלאל נטלי דניז שמחהבר מים תמי 4

שבות רחלמעין יונהמקפיא

בית אלקפקה זהרהמקפיא

טלזסטוןגרינוולד רחלמקרר סמסונג + מוצרי טרה

יישובשם הזוכהפרס
חדרהבלדב הדרמיקסר

יצהרשטרן בנימיןמיקסר

בני ברקטראבלסי אורלימיקסר

מגדל העמקבוסקילה יצחק לימורמיקסר

בית שמשבר גיורא חגימעבד מזון + בלנדר

בית שמשמינה חנהמעבד מזון + בלנדר

ביתר עיליתסגל אברהםמעבד מזון + בלנדר

בית שמשלויןמעבד מזון + בלנדר

מעלה לבונהמיכאלי שחרמייבש כביסה

ביתר עיליתישיעהו הדסהמייבש כביסה

צפתפרידמן אברהםמייבש כביסה

פתח תקווהקנטר פזיתמכונת כביסה

בני ברקביתן יוסףמכונת כביסה

כוכב השחר הלפגוט אוריאלמכונת כביסה

כפר סבאברונר בנימיןחבילה לגינה

DJL בני ברקוייס חיהרחפן

ירושליםיהודה יריבאופניים חשמליים

חיפהבר יוסימצלמת אקסטרים

80D כרמלכהנא אביהמצלמת קנון

קרית גתלוי ליזהמצלמת דיגיטלית

ירושליםאליאס שמחהמצלמת דיגיטלית

גבעת זאבסטפנסקי אסתימצלמת דיגיטלית

DSLR רחובותשחר גיטלמצלמת קנון

ירושליםאיזנקוטמחשב מסך נגיעה

פתח תקוהכלפה שירהמחשב נייד

ירושליםהנדלר נחמהמחשב נייד

נתניהאנדו יהודה אלימלךמחשב נייד

צפתשטיינבך מנחםמחשב נייד

ירושליםטולדנו חיהעמדת עבודה למחשב

פתח תקוהפלברג ישראלש"ס שוטנשטיין

פתח תקוהזיזעק שולימקרן כיס

בני ברקשטרן מרדכיאוצר החכמה

בני ברקאליהו חןזכות 11,000 ₪  שופינג לגבר

dream card  ₪ 7,000 לודוולפסון אסתיזכות

ירושליםפיונטניקה שמחה בוניםמערכת שמע

שילהאיתן יערהערכת כלי עבודה

רמת השרוןבצלאלי שמעיהזכות 11,000 ₪  שופינג לאישה

כפר תפוחחרזי רייצ'לפאה יוקרתית

רחליםברויאר שריהזכות 3,000 ₪  לקניות בגולף

ירושליםטהרני אלישבעטבעת יהלום

בני ברקפרל ירחמיאלפאת מירי קופולוביץ

בית שמששטראהכרטיס אשראי מוטען ב- 5,000 ₪ 

אלעדרוז צביסט תכשיטי זהב

בני ברקבן חמו שמואלבמיוחד בשבילך

בני ברקקרלבך שושנהזכות 11,000 ₪  שופינג מהבית

B5 ירושליםגולדברג שמואלעגלת בוגבו

קרית אתאאוחיון פריאלפיקולה סיטה

מודיעין עיליתפראנק  חיים שלוםפיקולה סיטה

בני ברקמלאך מוטיפיקולה סיטה

ביתר עיליתעמר בינהחדר ילדים

חולוןאבי ח בע"מזכות 11,000 ₪ שופינג ילדים

יצהרלוינגר אריאלחבילת בובות אמריקאיות

כרמיאלרייזר חנה רינהחבילת ניו בורן

ברוששמיס סיוונהסופרמרקט משפחתי ענק

ירושליםנחמני משה חייםחבילת צילום

בני ברקפישר יהונתןזכות 5,000 ₪  למשחקים

בני ברקבק חייםזכות 3,000 ₪  לרכישת פליימוביל

בית שמשבן הרוש מזלחבילת פליימאגר

בס"ד


