
שנה שמינית ברציפות - 
מצילים חיים וזוכים בענק!

לא שנה. לא שנתיים. 

שנים
רוגע כלכלי



משתתף אחד זוכה ב:

< במשכורת ל-3 שנים
< ברכב מפואר
< בשיפוץ לדירה

גם

גם

וגם
תדלות שלך לשנים מאושרות    ×

ההש
    

 

₪

12      50
כרטיס הגרלה

ככה נראים '3 שנים רוגע כלכלי'  < הפרס המלא בעמ': 4-5

מצילים 
נפשות 

ושוכחים 
שניםמהדאגות

רוגע כלכלי
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שנים
רוגע כלכלי

בלי דאגות. בלי חריגות.3 שנים מלאות. 

₪ 12,500 
 כל חודש ל-36 חודשים קבוע

בחשבון הבנק!

יונדאי קונה 2022
 ל-3  שנים 

+ עמדת טעינה חשמלית

מטבח ושיפוץ לבית
חבילה הכוללת מטבח חדש, ריצוף 

לבית, חדרי אמבטיה ושירותים

123

לגור כמו מלך! נוחות של מלך! לחיות כמו מלך! 

היום נכנס לחשבונך 
₪ 12,500 

3 שנים רוגע כלכלי 

100%
חשמלי

בכפןף למלאי יבואן

הכל - לזוכה אחד!
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₪50*12
 ₪600

₪200*12
 ₪2,400

₪90*12
 ₪1,080

₪300*12
 ₪3,600

₪150*12
 ₪1,800

₪780*12
 ₪9,360

 ברכישה זו, זכית לשותפות 
בהצלת חיים עם מתנדבי איחוד הצלה

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום ערכת חמצן
+ ערכת החייאה מצילת חיים
שיתווספו לציוד מתנדבי איחוד הצלה ותציל 
חיים של חולים ופצועים

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום
ערכת חמצן לתינוקות וילדים 
לביצוע פעולת החייאה על תינוקות וילדים

ברכישת חבילה זו 
 זכית לתרום 
תיק החייאה 
מתקדם 
שיציל כל שנה 
 חולים ופצועים 
שבלעדיו לא היו 
חיים

ברכישת חבילה זו זכית לתרום ערכת 
חמצן מצילת חיים
שתתווסף לציוד מתנדבי איחוד הצלה 
ותציל חיים של חולים ופצועים

 ברכישת חבילה זו זכית 
לתרום דפיברילטור )מכשיר 
החייאה( מציל חיים
המכשיר שעושה את ההבדל בין 
חיים למוות במקרה של דום לב 
שכיום לא כל המתנדבים מצויידים 
בו, התרומה כוללת אחזקה ל-3 
שנים. בנוסף תקבלו הקדשה 
מיוחדת על הדפיברילטור לזכותכם!

כולל כרטיסים
להגרלות הבונוס

כולל כרטיסים
להגרלות הבונוס

כולל כרטיסים
להגרלות הבונוס

כולל כרטיסים
להגרלות הבונוס

כולל כרטיסים
להגרלות הבונוס

 ברכישת חבילת כרטיסים נוספת, סיכויי הזכיה שלכם גדלים!
וכל כרטיסי ההגרלה הנוספים שלכם נכנסים אל תוך תיבת 

ההגרלות ומשפרים את סיכויי הזכיה שלכם בכל אחת מההגרלות

שר

ע מ י  פ ס כ מ

לתרוםמצווה 

בהוראת הרבנים

שנים
רוגע כלכלי

 תבחרו היום את החבילה 
שתסדר לכם 3 שנים רוגע כלכלי

כרטיס
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

כרטיסים
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

כרטיסים
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

כרטיסים
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

כרטיסים
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

כרטיסים
ל-3 שנים 
רוגע כלכלי

1

3

6

15

9

25

לא זוכה אחד. לא שניים.

עשרות זוכים נוספים!
עמודים:

10-11

בלעדי לרוכשי החבילות!

9401401@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל

מוקד ההגרלה השנתית 
5935*של 'איחוד הצלה' ca.1221.org.il07



ca.1221.org.il :ושוכחים מה וצאות החגים!מצטרפים עכשיו < 5935* < או באתר

מקדימים
מצטרפים עד ליום שלישי י"ז אלול )13.09.22( להגרלה הגדולה על 

'3 שנים רוגע כלכלי' ומצטרפים חינם להגרלת זריזות מיוחדת:

לכל הוצאות החגים
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זוג כרטיסי טיסה לאירופה

שוברים זוגיים למסעדות מפנקות

החבילות!בלעדי לרוכשי בפרסים סופר משתלמים!

בשביל עוד 4 ש"ח בממוצע בחודש 
תזכו גם בערכת מוצרי נינגה מושלמת

הצטרפתם להגרלה?

תעגלו לטובה!
וזכו בהגרלה נוספת, טובה במיוחד

חבילת מוצרי

שילמת בכרטיס אשראי? סכום הקנייה יתעגל כלפי מעלה 
לשקל הקרוב והאגורות יתרמו לאיחוד הצלה.

לדוגמה: קנית ב-9.80 ₪, שילמת 10 ₪, תרמת 20 אגורות.

איך עובד עיגול לטובה?

כ- 4 ₪ בלבד! ממוצע תרומה חודשי

לא זוכה אחד.

לא שניים.

מגוון משחקי פליימוביל

9401401@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל
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להזמנות מסחריות: 054-987-4229

מתנת:

הגאדג'טים המבוקשים 

ביותר מבית 'סאמוויקס'

ללא תשלום נוסף!כרטיס הגרלה לערכת נינג'הלעיגול לטובה, תקבלו עוד כל כ. אשראי נוסף שתצרפו 
רוצים לדעת עוד?

שאלו את הנציג



מצילים חיים וזוכים בענק! 8 שנים ברציפות

זכו
יוסף גלאס < רכב מיצובישי אאוטלנדר

I25 נתנאל ליברמן < רכב יונדאי

 תשע"ח

2
0
1
8

מיכל סבג < שיפוץ מושלם לכל הדירה 

שלי פרלמן < מטבח מפואר

ועוד 120 זוכים בפרסים משתלמים במיוחד

ועוד 120 זוכים בפרסים 
משתלמים במיוחד

זכו
 ישראל פרומר < רכב שברולט אורלנדו 

דניאל ואחנון < חיים של עושר

 תשע"ה

2
0
1
5

ועוד 150 זוכים בפרסים משתלמים במיוחד

זכו
שלומי קקון < רכב מיצובישי אאוטלנדר

נעמי לוי < דירה חלומית

 שאול בלאק < מטבח חדש

 תשע"ו
2
0
1
6

ועוד 120 זוכים בפרסים משתלמים במיוחד

זכו
שקד חביש < רכב מיצובישי אאוטלנדר

מאיר וינשטיין < שיפוץ מושלם לכל הדירה

 תשע"ז

2
0
1
7

פנינה יפרח < מטבח מפואר

 < גם, משכורת קבועה 
 < גם, רכב חדש ומפואר

 < גם, חבילת שיפוץ מושלמת לבית

תשפ"א

2
0
2
1

חנה שפירא < 3 שנים רוגע כלכלי

תקוה עובדיה < ₪20,000 לכל הוצאות החגים

ירס צבי < זוג כרטיסי טיסה לאירופה

מוטעי שרון < סופ"ש זוגי במלון

זכו

ועוד מעל 100 זוכים בהגרלות 
הבונוס המיוחדות

 ועוד 16 זוכים
בהגרלות הבונוס המיוחדות

זכו

 תשע"ט

2
0
1
6

 איתי אהרן < 
 דירה ענקית 

ברמת גבעת זאב

זו ההזדמנות שלך לזכות
ב-3 שנים רוגע כלכלי! 

 מיכאל זץ < 20,000 ₪ לכל הוצאות החגים

שמוליק אינדיק < מטבח מפואר

זכו
גלדיס בן אבנר < 3 שנים רוגע כלכלי

ועוד 13 זוכים בהגרלות הבונוס המיוחדות

תש"פ

2
0
2
0
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תקנון הגרלת 'רוגע כלכלי'
ע"פ פסק הרבנים שליט"א מצווה לרכוש גם מכספי מעשרות | הגרלת 
'רוגע כלכלי' נערכת בליווי ופיקוח עו"ד בנימין מיצמכר ורבני הארגון 
בטלפון  יפורסמו  הזוכים  שמות   | ע"י  יוכרע  וחוקי  הלכתי  בירור  וכל 
הובלת   | טלפונית  הודעה  יקבלו  הזוכים  בנוסף,  האשראי.  מוקד 
 | | לא ניתן להעביר את הזכייה לאחר  והרכבת המתנות ע"ח הזוכה 
ניתן לממש את הזכייה עד חודש ימים מיום ההגרלה | הזכייה חייבת 
במיסים ואגרות כחוק | כל פרטי המכירה בכפוף לתקנון המלא הנמצא 

במשרדי העמותה ובאתר ההגרלה | ט.ל.ח.

ניהול פרויקט:

אסטרטגיה, דיגיטל, עיצוב ופרסום:

ליווי משפטי ופיקוח:
בנימין מיצמכר, עורך דין ומגשר מוסמך

כתובת למשלוח דואר: שדרת רמז 8 בני ברק
משרד עו"ד שוורץ ושות', רחוב בן זכאי 43 בני ברק

טל: 03-6185659 , פקס: 072-3377338 , נייד: 052-8888893
bnimzr@gmail.com :דואר אלקטרוני

מרן רבי שלמה משה עמאר

מרן רבי שמעון בעדני

מרן רבי מאיר מאזוז

מרן רבי ראובן אלבז

מרן רבי דוד יוסף

יעשה שותפות זו""וכל הרוצה להציל עצמו ובני ביתו מכל פגע

מרן שר התורה
רבי חיים קנייבסקי

מרן חכם שלם כהן

כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ

מרן רבי דוד בצרי

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז

אדלשטיין זצוקללה"המרן הגאון רבי יעקב 

ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס א

שר

ע מ י  פ ס כ מ

לתרוםמצווה 

בהוראת הרבנים

  

שם _______________ טלפון ___________-____

החבילה שנרכשה __________________________

לבירור מוקד המזומן הקרוב לביתכם 02-9401-401

  

חבילות הכרטיסים להגרלה
על-3 שנים רוגע כלכלי

+הגרלות הבונוס

 3
כרטיסים

 6
כרטיסים

 9
כרטיסים

 15
כרטיסים

 25
כרטיסים

₪90*12
 ₪1,080

₪150*12
 ₪1,800

₪200*12
 ₪2,400

₪300*12
 ₪3,600

₪780*12
 ₪9,360

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום 
ערכת חמצן לתינוקות וילדים
לביצוע פעולת החייאה על תינוקות וילדים

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום
ערכת חמצן מצילת חיים
שתתווסף לציוד מתנדבי איחוד הצלה 
ותציל חיים של חולים ופצועים

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום 
 ערכת חמצן + ערכת החייאה 
מצילת חיים שיתווספו לציוד מתנדבי איחוד 
הצלה ותציל חיים של חולים ופצועים

 ברכישת חבילה זו זכית לתרום 
תיק החייאה מתקדם 
שיציל כל שנה חולים ופצועים שבלעדיו לא היו חיים

ברכישת חבילה זו זכית לתרום
דפיברילטור )מכשיר החייאה(
 מציל חיים
המכשיר שעושה את ההבדל בין חיים למוות במקרה של 
דום לב שכיום לא כל המתנדבים מצויידים בו, התרומה 
כוללת אחזקה ל-3 שנים. בנוסף תקבלו הקדשה מיוחדת 
על הדפיברילטור לזכותכם!

טופס 
הצטרפות:

סמנו את החבילה שבחרתם<<<

כרטיס 1
₪50*12

 ₪600

ברכישה זו, זכית לשותפות 
בהצלת חיים עם מתנדבי 
איחוד הצלה

 אתה בדרך
ל '3 שנים של 

רוגע כלכלי'

ובזכותך אנחנו 
 בדרך להציל

עוד חיים

סה"כ לתשלום:

פרטי ההזמנה:

שם פרטי: _________________ שם משפחה: ____________________

________________________________________________ טלפון בית:

מספר טל' נייד:  ____________________________________________

_____________________ רחוב: ______________________ מס' בית: 

עיר: _____________________________________________________

____________________________ דוא"ל:   ____________________ @

_______________________________________________ גורם מפנה: 
 

אמצעי תשלום:

     אשראי       מזומן       שקים

מס' הכרטיס:     _________ - _________ - _________ - _________

__________________ תוקף: ______ / ______ 3 ספרות בגב הכרטיס: 

מס' תשלומים: _______ 

שם בעל הכרטיס: __________________________________________

________________________________________________ מס' זהות: 

הכרטיס נתרם: לעילוי נשמת / הצלחת / לזכות: _______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

<<< הגרלת בונוס מיוחדת >>>

עשרות זוכים נוספים!

בלעדי לרוכשי החבילות!



 בלעדי
למזדרזים!
 
< עמ' 8-9

מקדימים
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מצילים 
נפשות 

ושוכחים 
מהדאגות

לא זוכה אחד. לא שניים.

עשרות זוכים נוספים!
הזדמנויות שוות,

באות בחבילות!
עמוד:

11
עמודים:

6-7

₪ 12,500 
 כל חודש ל-36 חודשים קבוע

בחשבון הבנק!

יונדאי קונה 2022
 ל-3  שנים 

+ עמדת טעינה חשמלית

מטבח ושיפוץ לבית
חבילה הכוללת מטבח חדש, ריצוף 

לבית, חדרי אמבטיה ושירותים

123

לגור כמו מלך! נוחות של מלך! לחיות כמו מלך! 

היום נכנס לחשבונך 
₪ 12,500 

3 שנים רוגע כלכלי 

בכפןף למלאי יבואן

שנים
רוגע כלכלי

הכל - לזוכה אחד!

ר
ש
ע מ י  פ ס כ

מ

לתרוםמצווה 

בהוראת הרבנים

100%
חשמלי


