פעם בשנה,
ל כל שנה,
כל השנה!

מאיפה שלא תסתכל על זה ,אתה מרוויח...

כי ,מי לא מחכה לנס?!
תורה ,מוסר ,מצוות ,מעשית טובים ,זיכוי הרבים ,השכנת שלום ,בית הוראה ,שיעורי ילדים ,הרצאות ,עזרה לנזקקים,
מבחני רבנות ,כולל שישי ,בין הזמנים ,מדרשייה לנשים ,מקהלה לילדים ,מופעים לנוער ,ארגון שידוכים ,הכנה לישיבות.

זיווגים ,זרע בר-קיימא ,פרנסה טובה ,רפואה שלימה ,חינוך הילדים ,ישועות ,אושר ,שלום בית

ומאידך
אתה יודע שיש רבים כאלה שלא חושבים כך,
הם בטוחים שאתה חלק מקהל שסובל,
חלק מיצורים אפלים מימי הביניים ...שלא מכירים בקדמה...
שאתה והחברים שלך מנסים רק להשתמט ...לגדף...
ובמקומות מסוימים לחסום כבישים ולזרוק אבנים...

אתה יודע מה זו

אתה יודע מהו

אתה יודע מה זו

אמונה לימוד שבת
תמימה תורה המלכה

ועד כמה היא
גורמת לחיים
להיות שלווים!
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ועד כמה הוא
מעדן את הנפש
ומחדד את המח!

ועד כמה היא
מעניקה שקט נפשי
ואחדות למשפחה!

אתה יודע כמה טוב

חינוך
יהודי

ועד כמה הוא
מכבד ,מקבל,
אוהב ומחזק!

מה

...

היית
עושה

בשביל להראות להם מהי שלוות נפש אמיתית?
כמה היית מוכן להשקיע כדי שעוד משפחה תתאחד באהבה?

בכמה היית מוכן
לקנות נס כזה?

3

אז יש לנו
הפתעה
בשבילך...
יש מישהו שכבר  40שנה עושה את זה בהצלחה
מישהו שמפתח דור של מסבירנים כאלה
מגדל את אותם שהאשימו אותך,
לאותם שמציפים את האור שלך!

קוראים לו:
מורנו הרב חיים רבי שליט"א
4

הרב חיים שהחל את דרכו
בחולון לפני  40שנה בשליחות מרן
אור העולם רבינו עובדיה יוסף זיע"א
הרב חיים שהקים בחולון דור
של בעלי תשובה שמכהנים כיום
בלמעלה מ 200-מוסדות וארגונים
בארץ ובעולם
הרב חיים שמפיץ את אורה
הענוג של התורה הקדושה בדרכי
נועם באהבה ובשפת הלב ,בדרך
הכובשת את ליבו של הרחוק ביותר
הרב חיים שהקים כולל המונה
היום כ 200-אברכים שהולכם בדרך
זו ובקרוב ממש יחולל כל אחד מהם
מדי יום נס נוסף כזה!

היום יותר
מתמיד
גם אתה
יכול
לקנות

"נס"
משלך!
5

הגדולה
ההגרלה
שע"י מוסדות התורה
בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

להמשיך לקבל אברכים
ההוצאות העצומות ,זה "נס".

חרף

קומה ענקית שתכיל בית מדרש
מפואר ומאובזר מקצה לקצה ,כדי
להכיל את מאות הלומדים מדי יום
בבית המדרש.

להמשיך להרביץ תורה וחסד חרף
ההוצאות העצומות ,זה "נס".

קומה נוספת של חדרי תפילה ולימוד
כך שבכל שעה משעות היום יתקיים
מניין לכל תפילה בזמנה ,שחרית
מנחה וערבית.

להמשיך לסייע לכל מי שצריך חרף
ההוצאות העצומות ,זה "נס".

להמשיך לגלגל הלוואות
ההוצאות העצומות ,זה "נס".

חרף

אנחנו חיים בנס ,וכולנו זקוקים לנס
כל אחד לנס הפרטי שלו!

שלום!
זה כבר שנה שישית שאנו עורכים את
ההגרלה הגדולה ,וב"ה זה כבר חלק
ממועדי השנה ,יש ראש השנה ,יוה"כ
סוכות ,שמחת תורה ,חנוכה ,ההגרלה
וההילולא הגדולה ,פורים ,וכו'
הציבור מחכה לשותפות האמת הזו,
ממתינים לראות מה טומנת בחובה
ההגרלה השנה ,וההילולא הגדולה
המרכזית המסורתית והיוקרתית...
הכנו לכם חוברת מלאה ומפורטת,
אתם מוזמנים לצלול להנות ,ולרכוש
כמה שיותר שותפויות במרכז התורה
מהגדולים בארץ ,שב"ה לא מפסיק
להתפתח בצעדי ענק ,תחת חסותו
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הדרכתו והנהגתו של מורנו והרב חיים
רבי שליט"א.
בשורות הבאות אני רוצה לפרט לכם
על קצה המזלג ,במה זכיתם בשנה
האחרונה ,איזה מפעל אדיר אתם
מחזיקים ,ומה בעזרת ה' תזכו בשנה
הנוכחית הן השותפים הקבועים והן
המצטרפים החדשים בע"ה.
אז מלבד כמאתים אברכים ונוער
הכוללים כמליון! שעות לימוד תורה
בשנה האחרונה ,המתקיימים ברשת
הכוללים שעל ידינו ובשיעורי התורה
הפזורים ברחבי המוסדות .זכינו
לפתח את שיעורי הילדים והמבוגרים
לאין ערוך ,לקדם את ארגון השידוכים

לראשון בסדר העדיפויות ,להגדיל את
שעות המענה בבית ההוראה למשך
כל היום כולו ,לפאר ולטפח ולתחזק
את בניין המוסדות לרווחת הלומדים
והמתפללים ,להגדיל ולהרבות את מנייני
התפילות ,להעניק סיוע לחגים למאות
האברכים והנצרכים ,לסייע ברכישת
ספרי קודש לקהל הלומדים ,לחלק
מאות סלי מזון מדי חודש ,ולהאדיר
ולהוציא לאור עוד ספרים ודיסקים של
מורנו הרב שליט"א ,ולהפיץ את תורת
מורנו הרב במאות אלפי עלונים ברחבי
הארץ כולה ,ועוד כהנה וכהנה.
מורנו הרב שליט"א רגיל לומר :כל חודש
שהמוסדות ממשיכים להתקיים זה
"נס" נס פשוטו כמשמעו!

רק כדי לשמור על הקיים אנחנו
צריכים את השותפות המלאה
שלכם,

קומה נוספת של חדרי זיכוי הרבים
לרבני בית ההוראה ,צוות המכון
להוצאת הספרים והדיסקים ,משרד
השידוכים ,ארגון שלום בית ,אולפן
החיזוק היומי העולמי ,וחדרי אירוח
לרווחת האורחים.

לתת לנו כח להמשיך להפוך את
העולם לטוב יותר ,קדוש יותר ,ומתוקן
יותר!

אם נספר לכם את כל התכניות ,צריך
כמה חוברות וזה לא יספיק ...נתנו
לכם טעימה ,ובעז"ה בזכותכם ויחד
איתכם ,נזכה להגשים את חזונו של
מורנו הרב חיים רבי שליט"א ,ונזכה
להגדיל ורה ולהאדירה ,ומלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים.

אבל מורנו הרב חיים רבי שליט"א לא
מסתפק בפעילות הקיימת ,על הפרק
נמצא פיתוח ובניית ארבע קומות
נוספות לבניין בית ה' ,שיכלול בע"ה:

אלינו

ולשם כך ההגרלה השנה בסימן "נס"
 ₪ 110לחודש שיתנו לנו את הכח לנס
החודשי ,ויתנו לשותפים הנאמנים
את הנס לו הם זקוקים!

אתם מוזמנים
למשפחה...

להצטרף

ולקבל בעזרת ה' "את הנס הפרטי
שלכם".

בברכה רבה ,צוות המוסדות
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הפרס
הראשון

קיה פיקנטו Kia picanto - 2019 -
שווי
הפרס:

אולי

תזכה ברכב...

אבל בטוח

שעוד יהודי לא
יסע ברכב בשבת,
בזכותך!
7 6

49,560

₪

ב 10-תשלומים שווים
של  ₪ 4,956לחודש
ל 10-חודשים
(סכום הפטור ממס)
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לפרטים*9920 :

חפשו אותנו ב≠

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

64,900
₪

*ללקוח פרטי בלבד .קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב ,ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה .זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית
עבור לקוחות בכל רחבי העולם .עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע" .קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים
להפליא לנהיגה .שים עין על קיה ,כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.
חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם  -נוסדה בשנת  1944והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה .כחלק מקבוצת יונדאי-קיה ,קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם .למעלה מ2-
מיליון כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב 13-מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם ,נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה  172מדינות .קיה מעסיקה היום למעלה מ 42,000-עובדים
ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט  15מיליארד דולר .קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א  -הגוף המנהל את תחרויות גביע
העולם בכדורגל .סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס  - The Power to Surprise -מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.
מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי .ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג ,לבין הדגמים
המשווקים על ידי קיה מוטורס ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלווים .ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן
ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.
קוד דגם

תיאור דגם

402/399

פיקנטו  5דלתות ידני  /אוטומטי (1.0) LX

418/398

פיקנטו  5דלתות אוטומטי  / )1.25) LXפיקנטו  5דלתות אוטומטי (1.25) EX

1700.700.770

רמת האבזור הבטיחותי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי פיקנטו  5דלתות ידני  /אוטומטי :(1.0 + 1.25) LX
מצלמת רוורס
 ניטור מרחק מלפנים
 7 כריות אוויר
 חיישני חגורות בטיחות
 מערכת בקרת סטייה מנתיב בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי הולכי רגל
מערכת אקטיבית למניעת


סטייה מנתיב
 זיהוי רכב דו גלגלי
 בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי כלי רכב בשטח מת
נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ

דרגת זיהום אוויר

 5דלתות ידני (1.0) LX

עירוני  5.6בינעירוני  3.7משולב 4.4

דרגה 3

 5דלתות אוטומטי (1.0) LX

עירוני  6.6בינעירוני  4.2משולב 5.1

דרגה 4

בינעירוני  4.5משולב 5.4

דרגה 4

דגם

 5דלתות אוטומטי  (1.25) LX/EXעירוני 7

055-6688007 | 055-6688008

שנים

אחריות*

דרגה 6

סטייל אמ
מתחיל בפ

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פיקנטו  5דלתות אוטומטי :(1.25) EX
 מצלמת רוורס
 ניטור מרחק מלפנים
 7 כריות אוויר
 חיישני חגורות בטיחות
 מערכת בקרת סטייה מנתיב בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת  זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו גלגלי
סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי כלי רכב בשטח מת

לוח המכשירים האל
את תפקודי הנהיג
האקלים בצורה הג
תחושה מרווחת ומר

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

The all-new Kia

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן * EC 715/2007*2016/646המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט .2009

התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח.
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יונדאי Hyundai i10 - 2019 - i10
שווי
הפרס:

61,900

אולי

תזכה ברכב...

דוד ויוסף

אבל בטוח

שעוד אברך יסע
מדי בוקר לכולל
בזכותך!

הפרס
השני

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ .לסוכנות הקרובה אליכם חייגו*5606 :
או היכנסו לאתר האינטרנט www.hyundaimotors.co.il

₪

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .יתכנו
הבדלים בין התיאור ,הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים,
הציוד והמערכות הנלוות .כמו כן ,יתכנו הבדלים בדגם מסוים ,בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת .אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן
ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,לשנות ולשפר,
ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט .כל התמונות להמחשה בלבד .קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

ניתן להמיר את
מזומן,
קוד דגם הזכיה לכסף
תיאור דגם
משכורת חודשית ל’ע"ס:
Inspire Insight
,

-

רמת האבזור הבטיחותי
5

,

845-045 ,845-047 ,845-046

1.0 i10

845-048 ,845-049

 1.25 i10ל’ Prime ,Inspire ,Supreme -

49,560

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

₪

5

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא:

 6כריות אוויר
תשלומים שווים
ב10-
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מנתיב
סטייה
למניעת
אקטיבית
 ₪ 4,956לחודש
מערכת של
בלימה אוטומטית בעת חירום
מלפנים
ניטור
מרחק אדפטיבית ל 10-חודשים
בקרת שיוט
(סכום הפטור ממס)

זיהוי הולכי רגל
זיהוי רכב דו גלגלי
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות
תנועה
זיהוי
להמחשהבלבד
להמחשה
תמרורי//התמונות
בלבד  /מערכת ה Connected Car-אינה מגיעה כסטנדרט וניתן לרכוש אותה בתוספת תשלום
התמונות
66

דגם

10

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

 i10ידני  1.0ל’ Insight -
 i10אוטומט  1.0ל’ Premium , Inspire -
 i10אוטומט  1.25ל’ Inspire , Supreme -

1700.700.770

055-6688007 | 055-6688008

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני
עירוני
עירוני

6.0
7.3
7.4

בינעירוני
בינעירוני
בינעירוני

דרגות זיהום אוויר

4.0

4

4.8

5

5.0

6

7

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
*נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט 2009

זיהום מזערי

התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח.
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3

הפרס
השלישי

שברולט ספארק Chevrolet spark - 2019 -

אולי

תזכה ברכב...

שווי
הפרס:

אבל בטוח

שהמרכבה
לשכינה תגדל
בזכותך!

לבן פסגה ()GAZ

49,560

טורקיז בהיר ()G6F
טורקיז בהיר ()G6F

אדום סלסה ()GG2

קוד דגם

גריל בציפוי כרום ועוד .ואם כבר סטייל ,היא מגיעה בעשרה צבעים נועזים במיוחד!

12

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

סגול קלמטה מטאלי ( )GV2כחול טרופי מטאלי ()GW7

צהוב הוואנה ()G54

סגול קלמטה מטאלי ( )GV2כחול טרופי מטאלי ()GW7

הבטיחותי
רמת
האבזור
רמת
האיבזור הבטיחותי
האיבזור רמת
הבטיחותי
הבטיחותיהאבזור
רמת
תיאור דגם

קוד דגם תיאור דגם

5 LS / LT
6 LT+ / LTZ

LS / LT 285 / 287

,288 / 289 / 290
LT+286
/ LTZ

לדגם

אפור אורבני מטאלי ()GYV

₪

ב 10-תשלומים שווים
של  ₪ 4,956לחודש
את הכביש בסטייל
לכבוש את הכבישלכבוש
חודשים
ל10-
בסטייל
285 / 287
286 ,288
(סכום הפטור/ 289 / 290
ממס)
ספוילר ,פנסי ערפל קדמיים,
אלומיניום,
נחשקים :חלון
חישוקיעיצוב
הכוללות פריטי
כמה רמות
ספארק
שברולט
קדמיים,
חישוקיערפל
גג ,פנסי
ספוילר,
אלומיניום,
גימורחלון גג,
נחשקים:
מציעהעיצוב
החדשהפריטי
הכוללות
גימור
שברולט ספארק החדשה מציעה כמה רמות
 1.0ל׳

אפור אורבני מטאלי ()GYV

שחור מטאלי ()GAR

כסף מטאלי ()GAN

צהוב הוואנה ()G54

₪

שחור מטאלי ()GAR

כסף מטאלי ()GAN

חום סהרה מטאלי ()GV8

לבן פסגה ()GAZ

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף
משכורת חודשית ע"ס:

צבעים חיצוניים לרכב

חום סהרה מטאלי ()GV8

סלסה ()GG2
אדום
מזומן,

גריל בציפוי כרום ועוד .ואם כבר סטייל ,היא מגיעה בעשרה צבעים נועזים במיוחד!

60,990

צבעים חיצוניים לרכב

לדגם

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ*

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני

 1.0ל׳

6.1

 1.4ל׳

עירוני

בינעירוני

עירוני

6
דרגת זיהום אוויר

דרגת זיהום אוויר

6.1

בינעירוני

4.2

7.3

בינעירוני

4.6

4.2

5
גבוהה31 42 5 3 6 4 7 58 6
רמת בטיחות רמת
בטיחות 7
גבוהה 8

דרגה 4

נמוכה
בטיחות
רמת רמת
0 1 02
נמוכה
בטיחות

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

דרגה 4

זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

דרגה 4

8

8

7

7

6

6

5

5

3 4

3 4

2

2

 1זיהום מזערי

 1זיהום מזערי

דרגה 4
4.6
בינעירוני
7.3
עירוני
 1.4ל׳
 **.715/2007הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן&692/2008 :
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן **.715/2007&692/2008 :הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

1700.700.770

055-6688007 | 055-6688008
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4

הפרס
הרביעי
ארונות סנדוויץ' אדום,
פנים מצופה פורמייקה
עד  12מטר
 6מגירות טנדם טריקה
שקטה ,פרזול בלום
שיש אבן קיסר
עד  6מטר

מטבח מעוצב מבית 'אורכיד'

אולי

תזכה במטבח...

שווי
הפרס:

אבל בטוח

שעוד יהודי יאכל
מהיום במטבח כשר
בזכותך!

52,000
₪

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

32,000

₪

ב 10-תשלומים שווים
של  ₪ 3,200לחודש
ל 10-חודשים

כל החידושים ,כל הטכנולוגיות,
כל הפתרונות הקריאטיבייים
למטבח החלומות .הצוות המקצועי
של החברה ילווה אתכם משלב
התכנון ועד להתקנה הסופית.

 2כיורים גרניט
התקנה שטוחה

14

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

חיפוי קרמיקה
 2ברזים נשלפים

1700.700.770

055-6688007 | 055-6688008
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מתנות ללא הגרלה
.1

.4

16

שותפות
בהקדשת
יום לימוד
במוסדות

כרטיס USB

הכולל שיעורי תורה
וספרי קודש של מורנו
הרב שליט"א

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

.2

שותפות
בסעודה
לאברכים

.5

סט ספרי
הנהגות
החדש

1700.700.770

.3

מלבן
הנצחה
שבועי
בעלון

.6

תמונה
מפוארת

נטלה
מפוארת

.7

כיסוי
מפואר
לטלית
ולתפילין

.8

(כולל כיסוי
ניילון משובח)

(כולל כיסוי
ניילון משובח)

כיסוי מפואר
לפלטה

.10

גביע
קידוש
מיוחד

כיסוי
מפואר
לחלה

.9

.11

מארז יין
משובח

.12

של מורנו
הרב שליט"א

055-6688007 | 055-6688008

התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח 250 | .יחידות מינימום מכל סוג | קבלת המתנות בהילולא  -הקודם זוכה!
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הי ,עוד לא סיימנו...

יש גם כרטיסי מתנה!
על כל קניית כרטיס הגרלה ,כרטיס כניסה
לההילולא המרכזית של השנה – במתנה
ובנוסף

> ניתן להמיר מתנה מיידית ,לכרטיס הגרלה במתנה
> ניתן להמיר כרטיס כניסה לההילולא ,לכרטיס הגרלה במתנה

ברכישת:

ברכישת:

ברכישת:

ברכישת:

ברכישת:

 2כרטיסים

 3כרטיסים

 5כרטיסים

 10כרטיסים

 20כרטיסים

קבלו:

קבלו:

קבלו:

קבלו:

קבלו:

כרטיס שלישי

 2כרטיסים

 5כרטיסים

 20כרטיסים

 60כרטיסים

במתנה!

במתנה!

מחיר כרטיס
להגרלה
ולהילולא:

במתנה!

110

במתנה!

במתנה!

כמניין 'נס'

לחודש

"נס" לישועה הפרטית שלך!
"נס" להמשך הפצת אור התורה!

₪

במשך  12חודשים

*תקציר תקנון הגרלה הרגע הגורלי  6תשע"ט
 .1מוסדות מורנו הרב חיים רבי ,יוצאים בהגרלה החל מיום שלישי י"ב בכסלו
תשע"ט ( )20/11/18בשעה  8:00ועד ליום שלישי ל' בשבט תשע"ט ()5/2/19
בשעה .23:00
קריאה אישית ממורנו
הרב חיים רבי שליט"א

18

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!

 .2בגין תרומה בסך ₪ 110 :לחודש "כמניין נס" למשך שנה סה"כ,₪ 1,320 :
יקבל התורם כרטיס הגרלה יחיד המזכה בהשתתפות בהגרלה על פרסים
יקרי ערך.
 .3כל היטלי המיסוי החוקיים יוטלו על הזוכה ,ובמקרה של חיוב ניקוי מס
במקור יקבל את הזכיה לאחר ניכוי .המרת הזכיה לכסף מזומן ,תתאפשר אך
ורק בסכום הנמוך מהסכום החייב במיסוי כחוק ,ובעשרה תשלומים שווים!

1700.700.770

055-6688007 | 055-6688008

 .4ההגרלה תיערך במעמד רבני המוסדות ובפיקוחם של עו"ד
עמיאל קסטוריאנו ו/או רו"ח ראובן קייקוב או מי מטמעם.
 .5המוסדות רשאים לעכב לעקל ולמנוע ו/או להוריד מערך הפרס
במידה והזוכה לא ירצה לשלם היטלי מס הקבועים בחוק.
 .6המוסדות מצהירים כי לא תינתן אפשרות לזוכה ו/או לתורם
להזדכות בקבלה בגין תרומה עפ"י סעיף  46לחוק מס הכנסה
בגין רכישת כרטיסי ההגרלה.
 .7המוסדות מודיעים ומצהירים כי לא תיתן אפשרות לרכוש

כרטיסי הגרלה לצעירים שטרם מלאו להם  18שנה ביום הרכישה.
 .8מועד ההגרלות בהילולא הגדולה שתתקיים אי"ה ביום שלישי
ל' שבט תשע"ט ( )5/2/19במרכז הקונגרסים "אווניו" רח' השרון ,1
קריית שדה התעופה.
*ניתן לקבל את התקנון המלא במשרדי המוסדות ברח' החי"ם 4
תל-גיבורים חולון ,ו/או באתר המוסדות בכתובת ,aterett.co.il :ו/
או אצל עו"ד המפקח על ההגרלה ר' עמיאל קסטיריאנו הי"ו ו/או
רו"ח ראובן קייקוב.
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