
'עזר מציון' מכירה סינית רשימת הזוכים
שמצילה חיים - תשפ"א

נאמנת ראש צוות מטה עיר הזוכה המתנה
כץ שירה כץ שירה נאמנות בנות - בני ברק פתח תקוה וינברג צביה כספת מלאה

פרצוביץ תמר וינפלד טובי נאמנות בנות - ירושלים בני ברק פרצוביץ רבקי רכב יוקרתי 160,000 ₪

אלבוים אילה בלוך מירי נאמנות סניף קרית ספר ירושלים פרידלנד תהילה מעמיסים עגלות

טלמרקטינג כפר חב"ד פרוש אהרן טיול למרוקו

גאולה הודיה דוידי רבקי נאמנות בנות - צפון רכסים וקסלר אפרת טיסה זוגית ושופינג בארה"ב

פלינטשטיין חוי בר חנין אילה נאמנות בנות - ירושלים לונדון איכנשטיין מירי טיסה זוגית ליעד נבחר באירופה

ברלין שולמית סניף ירושלים סניפים וייס אבי סופ"ש זוגי מבית 'שבת בוקינג'

שיש אלחנן שיש אלחנן נאמנים רחובות שיש נחמה הפלגה ביכטה

פישמן יעל צימרמן נאור נאמנות ד"ל ירושלים עדני סוזי חופשת קיץ משפחתית באירופה

1-800 בני ברק אביעזר אברהם חופשה זוגית ברשת 'אצולת אירופה'

לנדא שורי קורץ חיה נאמנות סניף חסידי ארצי בני ברק משפ' קזן חופשה זוגית ברשת 'אצולת אירופה'

גינז חני קזן טובי נאמנות בנות - בני ברק בני ברק ליפל גילה חופשה זוגית ברשת 'אצולת אירופה'

רחמני שני יוספוב חנה באר שבע נאמנות סניף נתיבות נחמני רינת 2,000 ש"ח במסעדת אנטריקוט

בר שרה ברמן דיתי נאמנות בנות - ביתר ירושלים בר שרה יוצאים לטיול באוטובוס החלומות

שכטר ללי פרסיק יסכה נאמנות בנות - בני ברק פתח תקוה זית חני סופ"ש משפחתי באחוזה בעלמה

האוזי שרה האוזי שרה נאמנות בנות - בני ברק בני ברק האוזי שרה אוצר החכמה

אינטרנט רמת גן קולטון אשר אייל ספר תורה

טלמרקטינג אלעד גבאי תהילה 20,000 ש"ח בעובר ושב

אינטרנט ראשון לציון וקנין דנה פרס הפתעה

טלמרקטינג מבוא חורון עשהאל יעל מטבח אינסייד

טלמרקטינג קרית מלאכי מעטוף חיה הופכים את הבית לחכם

טלמרקטינג ניר גלים רונן אריאל מעצבת + 14,000 ש"ח עבודות נגרות

אינטרנט פתח תקווה שטראוס מיכל דלתות לכל הבית

וינברגר שני סרדס רחלי נאמנות בנות - ירושלים נס ציונה דוד רחמים 5,000 ש"ח באיקאה 

רוזנברג פנינה דרשן רננה ירושלים נאמנות סניף נתיבות ויסנשטרן שולמית צביעת בית + טפטים

שכטר אפרת שרעבי שירה נאמנות בנות - דרום רחובות מטלון אלינור 18,000 ש"ח בהצורפים

אינטרנט שלומית שבת אלישבע מקרר שארפ + 3,000 ש"ח למוצרי טרה

כהנא שרי כהנא שרי נאמנות בנות - בני ברק בני ברק כהנא שרי 10,000 ש"ח בטרקלין חשמל  

נאמנות ארה"ב ארה"ב Bass Shmuel & Vicki מאסטר שף

אינטרנט הוד השרון עטיה שלומי 12,000 ש"ח באושר עד

כהנא יעקב כהנא רוחי נאמנות סניף חיפה חיפה מיכלוביץ מאיר ארוחת בשרים על האש

כהן נעמי פופלינגר הילה נאמנות סניף ירושלים ירושלים ירנברג מירי עוזרת בית לשנה

אינטרנט ירושלים לנדאו מירי שיפוץ חדרי אמבטיה ושרותים

אינטרנט ירושלים רג'יניאנו מיטל גינה מהחלומות

אינטרנט בני ברק בצלאלי שילה ג'קוזי מתנפח

וולפוביץ רון הירשמן נחמי נאמנות סניף רחובות קרית מלאכי וולפוביץ רננה יפה 4,000 ש"ח בטבלה וילונות

1-800 כהן שלום בדק בית

סמוכיאן אבישג רייכנברג יעל נאמנות בנות - בני ברק פתח תקוה אסולין עדי ערכת כלי עבודה

יעקובזון יעל טבגר בת שבע נאמנות בנות - ק"ס מתתיהו קורוס רעיה ודוד דלת כניסה מעוצבת

טלמרקטינג גבע בנימין Marmor Shlomo Marmor 10,000 ש"ח לפינת אוכל 

טלמרקטינג ירושלים זלמנוביץ פרידי תמי 4

ביטון צופיה מלול נועה נאמנות בנות - צפון חדרה ביטון אילנה כורסה מפנקת

1-800 ירושלים סמגה ידעאל שינה מהחלומות

אינטרנט קרני שומרון צדוק טוהר 12,000 ש"ח למערכת ישיבה

מירזוקנדוב יוכבד קרליבך חני נאמנות בנות - ירושלים ירושלים ברונר משה יהודית ספריה יוקרתית

טלמרקטינג כפר סבא גרייסס מוטל 4,000 ש"ח במכובד 

נאמנת ראש צוות מטה עיר הזוכה המתנה
הלר אוריה תם מירי נאמנות נשים בני ברק פדואל הנשקה אבישי 4,000 ש"ח גופי תאורה  

טלמרקטינג אריאל חסיד אורנית ספפה עמינח

אינטרנט אלעד קופילוביץ מרדכי שלמה מזגן אלקטרה

אינטרנט בית שמש דוידסון שירה מזגן אלקטרה

אינטרנט דולב יאסי משה מזגן אלקטרה

שטיינברג אסתי גרוס אסתי נאמנות בנות - ירושלים מעלה גלבוע בן זאב ליאת מזגן אלקטרה

טראובה כפיר טראובה משה סניפים אורנית בריזר פרוייקטים בע"מ חדר שינה

פורת יעלי פאלי חיה נאמנות בנות - ירושלים ירושלים משפ' פורת עונג שבת

הרשושנים אביטל הרשושנים אביטל עובדים חיפה דותן גלסברג הלן קליפ משפחתי

טלמרקטינג באר שבע שפירא צביקה ציוד לקמפינג

טלמרקטינג ירושלים מוכתר אהובה תענוג לארח

נאמנות ארה"ב ארה"ב Ninio Suri המשרד הביתי

נאמנות ארה"ב ארה"ב tessler Ariel מחשב נייד

כהן אוראל שמואל הודיה משואות יצחק נאמנות סניף נתיבות כהן שרון מחשב מסך נגיעה

לוי אלישבע קסבי יעלי נאמנות בנות - ירושלים ירושלים לוי אלישבע Dמצלמות קנון 80

דמתי נעמה סניף בני ברק עובדים אשדוד ליהמן ישראל מצלמת אבטחה

כץ שרה )שורי( כץ שרה )שורי( נאמנות סניף חסידי ארצי בני ברק )כץ שרה )שורי מקרן כיס

טלמרקטינג ירושלים רוזנל רוזלין ואלכסנדר 4,000 ש"ח בבאג

ויסבלום חני מאירזון שורצ'י נאמנות סניף חסידי ארצי בית שמש משפ' ויסלבום רחפן

אינטרנט מורשת ניר גלעד חוגגים כל חודש

לניאדו אביגיל אברמוביץ לאהלה נאמנות בנות - בני ברק בני ברק קאפח אפרת 11,000 ש"ח שופינג לילדים

אינטרנט שדרות ברוכים יהושע חדר ילדים

אינטרנט קבוצת יבנה פלק לילך פלק B6 עגלה בוגבו

אינטרנט פתח תקווה בכר ענבל 4,000 ש"ח אופניים

עקשטיין אסתי עקשטיין אסתי נאמנות סניף חסידי ארצי מודיעין עילית עקשטיין אסתי רכב ממונע מרצדס

בן אברהם שרה ללום אפרת נאמנות בנות - בני ברק אלעד קזיוף שרה 5,000 ש"ח למשחקים

ברק מרים קמינר אסתי נאמנות בנות - צפון רכסים הורוביץ זהבה חבילת בובות אמריקאיות

דניאל תהילה פוטולסקי רבקה נאמנות בנות - בני ברק אלעד דניאל אורן חבילת גאדג'טים לילדים

אינטרנט יבנה מוסאי מוטי ש"ס שוטנשטיין

אינטרנט אריאל אזוגי כלפה אביטל מכונת קפה נספרסו

נאמנות ארה"ב ארה"ב Gottesman Eliezer הלבשה חסידית

טלמרקטינג רעננה אורלוביץ רותי אורלוביץ 11,000 ש"ח שופינג לגבר

ואלב שרה קיררשטיין גילי נאמנות בנות - בני ברק פתח תקוה וינגוט שירה כרטיס אשראי מוטען ב- 5,000 ש"ח

תורגמן אבי . אתר מוקצה נאמנות ד"ל בית שאן תורג'מן אבי 4,000 ש"ח בזארה

מן חוי מן חוי עובדים בני ברק כהן מאיר סט תכשיטי זהב

טלמרקטינג נחלה באבי נורית 11,000ש"ח שופינג לאשה

אינטרנט קרית אתא עגמי ידידיה טבעת יהלום

חרש משה . ייעוץ רפואי עובדים רכסים כהן וייזר מאוריסיו 6,000 ש"ח ביעל קוסמטיקס

רזניק שירה ביילא גרינבוים יהודית נאמנות בנות - ירושלים ירושלים משפ' קווין פאה יוקרתית אצל חוי וייס

מקובצקי יעל בלט שרית נאמנות בנות - ק"ס ירושלים נוימן צביה 5,000ש"ח דרים קארד

גרינברג זהבה גולדא אייזן אסתי נאמנות סניף חסידי ארצי ביתר עילית פישמן רוני 12,000 ש"ח לפאה אצל חיה שטיינברגר

קריסטל אפרת לויים מאיה נאמנות בנות - דרום רעננה קריסטל בת שבע 5,000 ש"ח בקניון רמות

אדלר הודיה אדלר הודיה נאמנות סניף פתח תקוה פתח תקוה אדלר יעקב אורח חיים בריא

אינטרנט מעלה לבונה ברעד בועז 11,000ש"ח שופינג בדיגיטל

ברקת אילה האוזי שרה נאמנות בנות - בני ברק באר יעקב שם טוב עטרה במיוחד בשבילך

לובלינג נחמה לובלינג נחמה נאמנות בנות - ירושלים ירושלים גרילק יהודה לימודים בפרוג

תודה ושוב תודה! לרוכשי הכרטיסים, לנאמנים, לנאמנות, לעובדים, לעובדות!

זכיתם להגשים חלום עצום של חסד והצלת חיים!
זכות המצווה העצומה הזאת תעמוד לכם ולבני משפחתכם להתברך בשפע בריאות, ברכה והצלחה!

בס"ד


