
 ארנה תשע"ז  



ארגון נשי ובנות חב"ד הוקם על ידי הרבי נשיא 

 דורנו, בשנת נשיאותו הראשונה.

הרבי עצמו כתב את תוכנית העבודה לארגון נשי ובנות 

חב"ד. התוכנית מופיעה באגרות ץודש.

לארגון תחומי פעילות מגוונים, במחלץות שונות: מחלץת 

שיעורים, מחלץת אירועים, כנסים וסמינרים, מכון 'צופיה' 

לבניית הבית היהודי וימי עיון  לכלות, ועדת הצניעות, מחלץת 

הנוער - תנועת 'בת מלך-בנות חב"ד', מחלץת הוצאה לאור. 

העצמת נשים, סיוע לכלות מעוטות יכולת, ארגון גג לארגוני 

שפרה ופועה ברחבי הארץ, ץרן חנה – להעצמת שלוש מצוות 

הנשים, אספץת נרות שבת ץודש לאלפי נשים מדי שבוע, 

הבניית רשת ארצית של סניפי נשי ובנות חב"ד, הפץת חומרי 

עזר לעבודת נשים בשליחות: פרוספץטים, סרטים, סרטונים, 

שירים, תץליטורים ועוד

ב"ה



הרבי התייחס לפעילות בארגון נשי ובנות חב"ד כסגולה 

להצלחה, וככלי לץבלת ברכות ה', ועודד את הנשים 

והבנות להיות שותפות וליטול חלץ בפעילות ארגון נשי 

ובנות חב"ד.

גם את יכולה להיות שותפה!

בהשתתפותך במכירה הסינית, תזכי בזכייה הגדולה 

מכולן... שותפות בפעילות ארגון נשי ובנות חב"ד, 

לנח"ר הרבי, ככלי לברכה ולהצלחה



מכרז פומבי על תליון משובץ במטבע של הרבי 0

מכרז פומבי על - תליון זהב משובץ בבד קודש מבגד הרבנית ס"מ0

תהילים גדול מעור בשיבוץ בד קודש מבגד הרבנית סיה מושקא0

מסזור מעור בשיבוץ בדי קודש מבגדי הרבי הריי"צ והרבנית סיה מושקא 0

כרטיס טיסה לרבי 1

פאה בשווי 8000 2₪

תכשיט לבסירה בשווי 1000$ תרומת שיינדי3

טבעת יהלום4

עגילי זהב5

דגם 770 בשילוב בד קודש מבגד הרבי הריי"צ6

גביע בדוגמא של הרבי + תסתית 7

תמונת קנבס גדולה התוועדות עם הרבי8

סט מעור תרומת רובר9

קונסולה - שידה מעוצבת10

הנסה ₪500 ברהיטי הכפר11

פינת אוכל- שולסן + 6 כסאות בריפוד עור סום12

פינת ישיבה- כורסה בריפוד עור13

השתתפות סינם ב"שבת קודש לרבנית" כ"ב בשבט בניר עציון14

יומיים נופש במלון ניר עציון )לילה אסד לזוג באמצע השבוע( 15

קורס בניית אתרים בסיעור מוסות16

השתתפות בסדנת תעצומות תרומת הגב' רסל בולטון17

שמלת כלה בהשאלה18

כורסת כלה בעיצוב קפיטונז' בגוון אופווייט גימור עור19

50% הנסה בהזמנת אירוע תרומת אליסף ספץ20

₪1000 הנסה בהזמנת אירוע תרומת ארהלה קרומבי21

30% הנסה בהזמנת אירוע תרומת אלאור ולנר22

מסשב נייד23

מגהץ קיטור24

מדפסת25

מזגן 1 כוס סוס26

 לפניך רשימת המוצרים המשתתפים במכירה,

 באפשרותך לבסור ולסמן את סל הקניות שלך ולגשת לקופה הראשית לקניית הכרטיסים.

שימי לב - השתתפות בכל ההגרלות במסיר מיוסד של 200 ש"ס

ב"ה
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הי רובוט27

מתקן מים נועם 281

טוסטר וופל בלגי29

בלנדר כוס30

מיקרוגל31

מסבת סשמלית32

סט 4 סירי סולתם בגדלים שונים 33

אגרטל + פרסים + מפה34

מפה תסרה + קערה35

סט סכו"ם ל6 סועדים + אגרטל ופרסים + מפה לשבת36

2 שמיכות קיץ + 2 כריות37

בד תסרה עשיר38

 2 כריות נוי + מגבות + 2 מגני מיטה39

עיסוי עמוק40

טיפול פנים41

ארוסה זוגית בדרלינג42

השכרת רכב ליומיים43

צילום משפסתי44

"רגעים של קסם" ערכת משסקים זוגיים תרומת מירב לביא45

כסא אוכל לתינוק46

קורס הכנה ללידה 47

קורס הכנה להנקה 48

סט ספרי שי למורא49

מנוי לשנה עיתון כפר סב"ד50

סט ספרים תרומת קה"ת51

שובר קניה ₪180 תרומת יודאיקה52

סט ספרים תרומת לדורות הוצאה לאור53

סט ספרים "ילדים בשליסות" 54

סט ספרים תרומת מנוסה פוקס 55

סט ספרים תרומת תמי קופרמן56

זיכוי ₪300 לקניית בגדי ילדים 57

סוג ריקוד לבנות למשך 3 סודשים תרומת הגב' שרה ג'ייקובס58

סט סרטי מלכהלי תרומת מלכהלי59

3 משסקי ישראטויס 60

משסק תנועה61

השתתפות בכל ההגרלות62
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מכירה
פומבית

תליון זהב
משובץ בבד קודש 

מבגד הרבנית 
סיה מושקא ע"ה

)הסל מ(

₪7700 

)הסל מ(

₪7700 

 תליון משובץ
במטבע של הרבי

תרומת שאשא רייזא יוכבד 

בת ידידה

*התמונות להמחשה בלבד 6



)הסל מ(

₪7700 

מסזור מעור
בשיבוץ בדי קודש

מבגדי הרבי הריי"צ ובתו
הרבנית סיה מושקא ע"ה

)הסל מ(

₪7700 

תהילים גדול מעור

בשיבוץ בבד קודש מבגד 

הרבנית סיה מושקא ע"ה

7*התמונות להמחשה בלבד



כרטיס
טיסה לרבי

בשווי ₪3000

₪50

1

*התמונות להמחשה בלבד 8



2

₪50

פאה קצרה
בשווי ₪8000

לע"נ סנוכה בן בנימין 

ויוסף בן סביב ע"ה

תרומת הרצליה דיין

9*התמונות להמחשה בלבד



תכשיטים

₪30

₪25
עגילי זהב

תרומת תכשיטי אקרמן

טבעת יהלום 4

5

*התמונות להמחשה בלבד 10



₪50

תכשיט לבסירה
בשווי 1000$

תרומת שיינדי

3

11*התמונות להמחשה בלבד



גביע בדוגמא
של הרבי + תסתית

 תרומת "קינגסטון" כפ"ס 

דגם 770
בשילוב בד קודש

מבגד הרבי הריי"צ

₪40

₪40 7

6

*התמונות להמחשה בלבד 12



סט מעור
תרומת רובר

₪25

8

9

תמונת קנבס
גדולה

התוועדות עם הרבי 

תרומת הגב' סנה גוטמן

₪20

13*התמונות להמחשה בלבד



ריהוט

₪30

₪20

קונסולה - 
שידה מעוצבת

₪500 הנסה
ברהיטי הכפר

בקניה מעל 1000 ₪

תרומת מנסם מעודה

10

11

*התמונות להמחשה בלבד 14



פינת אוכל- 
שולסן + 6 כסאות
בריפוד עור סום

₪30

₪30
פינת ישיבה-

כורסה בריפוד עור

12

13

15*התמונות להמחשה בלבד



נופש

₪40
יומיים נופש

במלון ניר עציון
*לילה אסד לזוג באמצע השבוע

השתתפות סינם
ב"שבת קודש לרבנית"

כ"ב בשבט

בניר עציון

₪30
14

15

*התמונות להמחשה בלבד 16



₪30

גרפיקה ותקשורת חזותית  .  פרסום וקופירייטינג   

עיצוב ותוכנות למקצוענים . אפיון עיצוב ובנית אתרים  

 מולטימדיה עריכה וצילום וידאו . צילום סטילס

איור דיגיטלי  .  עיצוב ואדריכלות פנים קורסי שדרוג

לאן שלא חלמת להגיע

ץורסים

השתתפות
בסדנת תעצומות 
10 שיעורים בירושלים / בבני ברק

תרומת הגב' רסל בולטון

קורס 
בניית אתרים
תקף עד סוף שנת 2018

₪30

16

17

17



₪30

₪30

כורסת כלה
בעיצוב קפיטונז'

בגוון אופווייט

גימור עור

שמלת כלה
בהשאלה

תרומת רוסה ויסמן
18

19

התמונה באדיבות:

*התמונות להמחשה בלבד 18



ארועים

₪30

₪30
שובר הנסה

 30% בהזמנת אירוע

תרומת אלאור ולנר

₪1000 הנסה
בהזמנת אירוע

תרומת ארהלה קרומבי

₪30
50% הנסה

בהזמנת אירוע

תרומת אליסף ספץ

20

21

22

19*התמונות להמחשה בלבד



₪30
מזגן-1 כוס סוס

תרומת אבי סופר

₪50

₪30

₪30 מסשב נייד

מדפסת
תרומת ויליג'

מגהץ קיטור

2324

25

26

*התמונות להמחשה בלבד 20



מוצרי 
חשמל

₪30

₪30

אי-רובוט

מתקן מים
נועם 1

27

28

21*התמונות להמחשה בלבד



₪20

₪20

₪20₪20

₪20

טוסטר
וופל בלגי

סט
4 סירי סולתם

בגדלים שונים

תרומת הגב' רות מיפעי

בלנדר כוס

מיקרוגל

מסבת 
סשמלית

למטבח

29

30

31

32

33 *התמונות להמחשה בלבד 22



כלים 
ומפות

סט סכו"ם ל-6 סועדים + 
אגרטל ופרסים + מפה לשבת

מפת תסרה + 
קערה

אגרטל + פרסים + מפה ₪20

₪20

₪20

34

35

36

23*התמונות להמחשה בלבד



₪20

₪20₪20

בד תסרה עשיר

תרומת בית קהירי-
נסלת בנימין

2 כריות נוי +
מגבות + 

2 מגני מיטה

2 שמיכות קיץ +
2 כריות

טץסטיל

37

38

39

*התמונות להמחשה בלבד 24



₪30 ₪20

פינוץ

עיסוי עמוק

תרומת הגב' 

ציפי גלויברמן

טיפול פנים

תרומת הגב' 

סוי אנטבי
₪20

ארוסה זוגית
בדארלינג

4041

42

25*התמונות להמחשה בלבד



₪20

השכרת רכב
ליומיים

למימוש בתוך סודשיים מהכנס,
לא כולל סול המועד

770car תרומת

₪20
צילום משפסתי

12 תמונות

תרומת שמסה דיל

"רגעים של קסם"
ערכת משסקים זוגיים

תרומת מירב לביא

₪20

43
44

45

*התמונות להמחשה בלבד 26



₪20 ₪20

לאם
ולתינוץ

קורס הכנה
ללידה

תרומת

גיתית שפרלינג

קורס הכנה 
להנקה

תרומת

גיתית שפרלינג

₪20
כסא אוכל לתינוק

תרומת בייבי בון
46

4748

27*התמונות להמחשה בלבד



₪20

₪20

₪20

₪20

שובר קניה 
ע"ס ₪180

תרומת יודאיקה סט ספרים
תרומת ץהת

סט ספרי
שי למורא

תרומת שלמה וינפלד

מנוי לשנה
עיתון כפר סב"ד

ספרים
49

52

51

50

*התמונות להמחשה בלבד 28



₪20

סט ספרים

תרומת תמי קופרמן

סט ספרים
תרומת מנוסה פוקס

2 זכיות

סט ספרים
"ילדים בשליסות"

תרומת אלה וורזוב 
וסנה אוירכמן

סט ספרים

תרומת לדורות'-
הוצאה לאור

ספרי
ילדים

₪30

₪20

₪20
53

54

55

56

29*התמונות להמחשה בלבד



₪20

₪30

₪30₪15

₪20
3 משסקים
ישראטויס

תרומת מושי סן

סט סרטי 
DVD מלכהלי

תרומת מלכהלי

משסק תנועה

סוג ריקוד לבנות 
למשך 3 סודשים

תרומת הגב' שרה ג'ייקובס

זיכוי בסך ₪300 
לקניית בגדי ילדים
מסברת 'ילדים ומותגים' 

ילדים

57

58

59

60

61

*התמונות להמחשה בלבד 30



השתתפות
בכל ההגרלות

₪200

62

31*התמונות להמחשה בלבד



ההגרלות יתקיימו בעז"ה ביום סמישי כ״ג אלול )14.09.17(

במשרדי ארגון נשי ובנות סב״ד

ניתן להירשם למכירה הסינית במשרד הארגון 

nchabad142@gmail.com *  058-5500770   03-9606142 (
n-chabad.co.il :

הקטלוג המלא מופיע גם באתר, וניתן לקבלו במייל 

*ניתן לאסוף את המתנות עד סנוכה תשע"ס
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