
, חברים יקרים שלום 

 שנה אני מתנדבת באגודה ובימים אלו 20ומזה במסגרת תפקידי הציבורי שמי ניצה בובליל ו

את תפקידי זה אני עושה בהתנדבות . יקוד מרכזר האגודה למען החייל בפ"יומכהנת כאני 

. ל"ושכרי הוא רווחתם של חיילי צה

במהלכו מותקפת " "צוק איתן"אזרחים וחיילים בעיצומו של מבצע , בימים אלו אנו נמצאים

  .ישראל בחזית ובעורף

–ל ומפקדיו"האזרחים המשתתפים בכל מערכות ישראל ותמיד עומדים לצד חיילי צה, אתם

חלק מאתנו עדיין נוטל חלק במערכה ואם לא , גם בימים אלה. בימי שלום  ובימי מלחמה

בימים אלו הנכם נקראים שוב לתת יד .  הבנים והבנות שלנו  נמצאים בשירות המולדת- אנחנו

  .ל"אוהבת  ומפנקת לחיילי צה

 כל – אני פונה אל כל אחד ואחת מכם באופן אישי לתת יד ולהרים תרומה, חברים יקרים

  .אחד לפי יכולתו ואנו נדאג להעביר את תרומתכם לחיילים הלוחמים בחזית הדרומית

על כל תרומה תימסר -) א"בהתאם לדרישת אכ: (לפניכם ארבעה אפשרויות לתרומה לחיילים

  .46קבלה לאישור סעיף 

  

  

  +ערכת טקסטיל 
 

  כ עלות"סה'עלות ליח  כמותמוצר
מ"כולל מע

 ₪ 12.2 ₪ 43-4726.1מידה -גרביים צבאיות

 ₪ L ,50% XL(24.5 ₪ 9 50%(-תחתוני בוקסר לגברים

 L ,50% 50%( כותנה 100%גופיה בצבע זית 
XL(

27 ₪ 14 ₪ 

 ₪ 3.58 ₪ 21.79)' יח20(מסטיק אורביט בטעם מנטה 
 ₪ 2.23 ₪ 12.23' יח80 חבילת מגבונים 1

   ₪ 0.64 ₪ 0.64קרטון/אריזה
עלות לא (

)סופית
 ₪ 0.35 ₪ 10.35שקית לבנה עם ידיות 

 ₪ 42: עלות לערכה
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ערכת מתיקה 
  

כ"סהכמותמחירמוצר

4.529עלית'  גר300וופלים 

1.923.8מנטוס גליל

2.324.6' גר60נשנושים 

1.445.6' גר50בוטנים אמריקאיים 

3.813.8' גר80במבה 

1.646.4' גר25קורני חטיף בודד 

6.916.9ערגליות
כ עלות לחבילת "סה

40.1:מתיקה

  
) 714/, מעודכנת(ערכת הגיינה גברים 

  
  עלות ליחידהמוצר

)מ"כולל מע(
  עלות לפריטכמות בערכה

)מ"כולל מע(
   ליטר1שמפו 

)טרופיקל(
9.29 ₪ 19.29 ₪ 

 ₪ 412 ₪ 3מברשות שיניים

משחת שיניים סנינו וויט 
ל" מ50סמיילס תה ירוק 

2.87 ₪ 12.87 ₪ 

  ' יח100מקלות אוזניים 
)קלנדולה(

1 ₪ 11 ₪ 

 סכיני גילוח חד 5
)בסט(פעמיים 

4.4 ₪ 14.4 ₪ 

  ל" מ200קצף גילוח 
)גיבס(

7.3 ₪ 17.3 ₪ 

  ' יח80מגבונים לחים 
)בייבי ליין(

2.23 ₪ 24.46 ₪ 

  ' יח20מסטיק מנטה 
)אורביט(

1.79 ₪ 58.95 ₪ 

  דאודורנט ספריי
)קלאסיק(

12.12 ₪ 224.24 ₪ 

כ עלות לערכת "סה
הגיינה לגברים

74.52 ₪ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ערכת הגיינה נשים 
  
  

כ עלות"סה כמות בערכה עלות לפריט תאור

7.3 ₪ 1
 ₪      7.30 

ל " מ700נוזלי .בסט ס
9.3 ₪ 1

₪      9.30 
ליטר1טרופיקל שמפו לרגיל 

3 ₪ 1
 50משחת שיניים סנינו וויט סמיילס תה ירוק  3.00      ₪

ל"מ
12.4 ₪ 4 בסט מברשת שיניים טריפל אקשן 3.10      ₪

1 ₪ 1 בשקית' יח100בסט צימרונים עץ  1.00      ₪
6.4 ₪ 2 ללא בישום' יח80בייבי ליין מגבונים  3.20    ₪
11 ₪ 1 דאו ספריי) א(קלאסיק  11.00    ₪

3.10 ₪ 1 בסט גומיות שחורות  3.10      ₪
10 ₪ 1 יחידות20אווי ליידי תחבושות נורמל  10.00    ₪

ח" ש63.5
: עלות חבילת הגיינה לנשים כ"סה

  

) לפקודת האגודה למען החייל סניף בת ים(את תרומתכם ניתן להעביר באמצעות שיקים 

 -ליאור : מזכירות (0502005211:  ניצה – טלפון -לתיאום העברת המחאה 

  .46על כל תרומה תונפק קבלה של האגודה למען החייל לפי סעיף ). 0522601444

  -ניתן להפקיד ישירות 

  756בנק הפועלים סניף 

  דה למען החייל האגו

  647169 –מספר חשבון 

  .יכולתו ונדיבת ליבו, פי ראות עיניו- כל אחד על-חבילות ' כל חבר מוזמן לתרום מס

כל תרומה תתקבל בברכה ובהוקרה כי אנו מרגישים שותפים לגורל כל תושבי 

ל ולוחמיו ומאחלים לכל העושים במלאכה הצלחה וחזרה "מחזקים את צה, הדרום

  .בשלום לחיק משפחותיהם

  ,בתודה ובהערכה רבה



  

!שגיאה

  

        




