
 עו"ד, מוסמך במנהל עסקים )מימון( שלום גולדבלט 
Shalom Goldbaltt Adv, MBAF 
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Eyal Ben Zaken Adv 
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Harel Yariv Adv, Notary 
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 לכבוד

 סופרגול בע"מ
 

 במייל 
 

   
 ,ג.א.נ.

 
  

 ואלבום מלא תוהגרלות סדר – 71-6172מבצע פרסים סופרגול הנדון: 
 

נבחרת ישראל סדרת שן ברצלונה, ואבול פרוסדרת האלבום המלא,  בין משלימי להלן תוצאות ההגרלות שנערכו 
 ובהתאם לתקנון המבצע.   2102-02במסגרת מבצע פרסים סופרגול  ,של ידיעות אחרונות סדרת הקפטניםו הבוגרת

   . ובמשרד המפקח במתחם הסינמה סיטי ונערכ ות ההגרל

 . בועז דקל –נציג סופרגול 
 .גולדבלט שלוםעו"ד  –המפקח על ההגרלה 

 
 :ברצלונה שןואבול פרוסדרת 

 של קבוצת כדורגל למשחק( ילד + הורה)  זוגית חבילה - האספן שהוגרל לזכייה בפרס הראשוןשם להלן  .א
 בספרד: נו הקאמפ באצטדיון ברצלונה

 אושרי אלימלך, רמלה. .0

 

 :4פלייסטיישן  -בפרס השני  שמות  האספנים שהוגרלו לזכייהלהלן  .ב

 ענבר איפרגן, מבועים. .0

 מירים לוי, ירושלים. .2

 רועי שחר, רמת גן. .3

 שחר אליאס, חולון. .4

 שלומיעידו גוזלן,  .5
 
 

 :כדורי ברצלונה -להלן שמות  האספנים שהוגרלו לזכייה בפרס השלישי  .ג
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 רמת גן שחר אגם .0

 רמת גן שחר אופיר  .2

 רמת גן שחר אופיר  .3

 רמלה אלימלך ליאם .4

 ראשון לציון דעבול אופק .5

 ראשון לציון דעבול אופק .2

 ראשון לציון דעבול אופק .2

 מושב רווחה נגאוקר אור .8

 ירושלים זקן אורי .9

 אשדוד עמרם אושר .01

 אשדוד עמרם אושר .00

 ראשון לציון פליס דוידוביץ אילנה .02

 חולון אפריאט איתי  .03

 הוד השרון סאיאס אלון .04

 פתח תקווה דעבול אלון .05

 רמלה אלימלך אלירן .02

 זכרון יעקב רביבו אלישי  .02

 מודיעין בן עמי אסף .08

 מבועים חכימזדה אפרים .09

 מבשרת ציון גב אראל .21

 מודיעין בן עמי אריאל .20

 אלעזר גרינוולד בועז .22

 נתניה אטדגי בן .23

 חולון בן צבי גיא .24

 מבשרת ציון הוכברגר גיא .25

 אור יהודה פוזילוב דוד .22

 נתניה אלרז דניאל .22

 קרית מוצקין כהן הילה .28

 כפר ויתקין לוסקי הילה .29

 כפר ויתקין לוסקי הילה .31

 מבועים אמין הלן .30

 מבועים אמון הלן .32

 כפר ויתקין לוסקי הראל .33

 כפר ויתקין לוסקי הראל .34

 באר שבע גאז זאק .35

 הרצליה פרומניק זיו .32

 אשדוד אסרף חגי .32

 עכו שעבי חנא .38

 יהוד דאון טל .39

 נתניה שושן יהונתן .41

 קריית אונו קלדרון יהונתן .40

 רמת גן אור יהונתן .42

 אליכין יוסף יהל .43

 כפר מרדכי מידד יהלי .44
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 קרית אונו שלפר יובל .45

 דימונה בן לולו יוסי .42

 הוד השרון עדי יותם .42

 אשדוד בנאי יחיאל .48

 אליכין יוסף ירין .49

 אשדוד אוקנין כפיר .51

 ירושלים זקן ליאור .50

 ירושלים זקן ליאור  .52

 באר שבע איפרגן ליאל .53

 מבועים איפרגן ליאל .54

 רמלה אוזן ליאל .55

 הרצליה פורת לירון .52

 חולון לביא לירן .52

 חולון לביא לירן .58

 באר שבע איפרגן מוריס .59

 ירושלים לוי מירים .21

   גבעון מעיין  .20
 חולון וינוגרדוב ןליא .22

 קריית אונו קורסון נויה  .23

 אשדוד אוקנין ניב .24

 רמלה אלימלך ניסן .25

 אשדוד מונק סיון .22

 אשדוד מונק ספי .22

 רמת השרון עוז עברי .28

 קרית אונו שלפר עומר .29

 קריית אונו שלפר עומר  .21

 קריית אונו שלפר עומר  .20

 תל אביב ספיר עידו .22

 קריית אונו סקודוביץ עידו .23

 תל אביב ספיר עידו .24

 תל אביב ספיר עידו .25

 קריית אונו סנדרוסי עידו .22

 שלומי גוזלן עידן .22

 תל אביב מידד עילי .28

 חולון קופל עילי .29

 כפר מרדכי מידד עילי .81

 תל אביב שלומן עמית .80

 מבועים איפרגן ענבר .82

 ראשון לציון דעבול צדוק .83

 מבועים חכים זדה ציון .84

 מבועים חכים זדה ציון .85

 עכו שעבי רוברט .82

 רמת גן שחר רועי .82

 זכרון יעקב שוחט רותם .88

 רעננה מזרחי רחלי .89
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 קריית אונו סנדרוסי שגיא .91

 כפר סבא הר צבי שוהם .90

 כפר סבא הר צבי שוהם .92

 חולון אליאס שחר .93

 נס ציונה שוורץ שי .94

 מגדל העמק פרץ שקד .95

 מגדל העמק פרץ שקד .92

 רח הראשונים פרץ שקד .92

 רח הראשונים פרץ שקד .98

 מודיעין שלום תומר .99

 גבעתיים סולומון גיל .011
 
 

 
 סדרת נבחרת ישראל הבוגרת:

 
 של נבחרת כדורגל למשחק ילד( + זוגית )הורה בחבילה -שם האספן שהוגרל לזכייה בפרס הראשון להלן  .א

 : 24/03/2017 בתאריך בספרד שיתקיים ספרד נבחרת מול ישראל

 אגם פרץ .0

 
 למשחק ילד( + )הורה VIP זוגי כניסה כרטיס -השני  לזכייה בפרסשהוגרלו  שמות האספניםלהלן  .ב

 :בישראל  9/10/17 ביום שיתקיים ספרד נבחרת מול נבחרת ישראל
 רחלי מזרחי, רעננה .0

 ליאל איפרגן, מבועים .2

 אלון דעבול, פתח תקווה .3

 ציון חכים זדה, מבועים .4

 זאק גאז, באר שבע .5

 אופק דעבול, ראשון לציון .2

 שחר אליאס, חולון .2

 עמית גיבלי, טירת הכרמל .8

 זיו פרומניק, הרצליה .9

 רותם שוחט, זכרון יעקב .01

 

נבחרת  למשחק ילד( + )הורה זוגי כניסה כרטיס -שמות האספנים שהוגרלו לזכייה בפרס השלישי להלן  .ג
 :בישראל 11/06/2017 ביום שיתקיים אלבניה נבחרת מול ישראל

 

 ראשון לציון נחמד עבאדי אבישי .0

   פרץ אגם .2
   דעבול אופק  .3
   דעבול אופק  .4
   נגאוקר אור .5
 ירושלים זקן אורי .2

 ראשון לציון מנשה אורלי .2

   עמרם אושר .8
   רביבו אושר  .9



 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 

 

   אפללו אייל .01
 ירושלים זקן איתי .00

   אפריאט איתי .02
 הוד השרון סאיאס אלון .03

   אלימלך אלירן .04
   גב אראל .05
   בן עמי אריאל .02
 גבעתיים סולומון גיל .02

 מגדל העמק מרגיבן  דוד .08

 אור יהודה פוזילוב דוד .09

 נתניה אלרז דניאל .21

   ווטקובסקי דניאל .20
 כפר ויתקין לוסקי הילה .22

 מבועים אמין הלן .23

   אמון הלן .24
 אליכין יוסף יהל .25

   עדי יותם .22
 אשדוד בנאי יחיאל .22

   זקן ליאור .28
 באר שבע איפרגן ליאל .29

 הרצליה פורת לירון .31

 חולון לביא לירן .30

 באר שבע איפרגן מוריס .32

   קורסון נויה .33
 קרית אונו שלפר עומר .34

   שלפר עומר .35
 תל אביב ספיר עידו .32

   ספיר עידו .32
   ספיר עידו .38
 שלומי גוזלן עידן .39

   קופל עילי  .41
   שלומן עמית .40
 ראשון לציון דעבול צדוק .42

   יהונתן קלדרון .43
   שעבי רוברט .44
   סנדרוסי שגיא .45
 כפר סבא צבי-הר שוהם .42

   צביהר  שוהם .42
 תל אביב רבינוביץ שחר .48

 נס ציונה שוורץ שי .49

 מגדל העמק פרץ שקד .51
 

 
 

 סדרת הקפטנים של ידיעות אחרונות:



 
 
 
 
 
 

- 2 - 
 

 
 
 של קבוצת כדורגל ילד( למשחק + זוגית )הורה חבילה -שם האספן שהוגרל לזכייה בפרס הראשון להלן  .א

 בספרד: נו הקאמפ באצטדיון ברצלונה
 עומר שלפר, קריית אונו .0

 

 –אנגלית  כדורגל ילד( לחגיגת+ זוגית )הורה חבילה -השני  שהוגרלו לזכייה בפרס שמות  האספניםלהלן  .ב
 משחק כדורגל באנגליה:

 שרון מוסקוביץ, עתלית .0

 עמית שוורץ, נס ציונה .2
 
 השלמת אלבום מלא: 

 
של  כדורגל ילד( למשחק + זוגית )הורה חבילה -האספנים שהוגרלו לזכייה בפרס הראשון   להלן שמות .א

 בספרד: נו הקאמפ באצטדיון ברצלונה קבוצת
 מרסל זיופרומניק, הרצליה .0

 ליאור זקן, ירושלים .2

 עידו ספיר, תל אביב .3
 
 :"קבוצת ברצלונה" בסמלי ממותגיםהסט מוצרים  –בפרס השני  הוגרלו לזכייהשמות האספנים שלהלן  .ב

 

 אליכין יוסף יהל
 רמת גן שחר אגם
 מבועים חכים זדה ציון
 רמת גן שחר רועי
 חולון לביא לירן
 באר שבע נגאוקר יניב

 חולון אליאס שחר
 כפר סבא הר צבי שוהם
 ירושלים זקן אורי

 כפר ויתקין לוסקי הראל
 גבעתיים סולומון גיל

 ירושלים זקן איתי
 כפר ויתקין לוסקי הילה

 נס ציונה שוורץ שי
 מודיעין שלום תומר

 באר שבע איפרגן מוריס
 רמת גן שחר אופיר 

 הוד השרון סאיאס אלון
 ירושלים זקן ליאור
 אשדוד בנאי יחיאל

 באר שבע גאז זאק
 אשדוד מונק סיון

 נתניה אלרז דניאל
 רמלה אלמלח ניסן 

 רמלה אלמלח אלירן
 רמלה אלמלח אוהד
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 פ"ת דעבול אלון
 חולון קופל עילי
 נגאוקר אור

 מודיעין בן עמי אריאל 
 ראשלצ דעבול אופק
 ראשלצ דעבול אופק
 הוד השרון עדי אייל

 קריית אונו שלפר עומר 
 קריית אונו שלפר עומר 
 זכרון יעקב שוחט רותם
 מגדל העמק פרץ אגם
 מגדל העמק פרץ שקד
 רעננה מזרחי אורי

 תל אביב שלומן עמית
 קריית אונו סקודוביץ עידו 

 חולון אפראט איתי 
 אשדוד אוקנין  כפיר
 באר שבע איפרגן  ליאל
 מבועים חכים זאדה ציון

 חולון דהאן דניאל
 זכרון יעקב רביבו אושר
 חולון אליאס שחר
 תל אביב ספיר עידו 
 אשדוד עמרם אושר
 רמלה אוזן ליאל

 כפר סבא הר צבי שוהם
 עכו שעבי חנא
 תל אביב רבינוביץ שחר

 עכו שעבי רוברט
 מבשרת ציון גב אראל

 קריית אונו קלדרין יהונתן
 קריית אונו סנדרוסי עידו 
 קריית אונו סנדרוסי שגיא

 נתניה ויקובסקי דניאל
 זכרון יעקב רביבו אלישי

 מבשרת ציון הוכברג גיא
 אשדוד עמרם אושר

 רמת גן שור יהונתן
 קריית אונו קירסון נויה

 
 
 
 
 

 הזכייה כפופה לעמידת המשתתפים בתנאי תקנון המבצע. לתשומת ליבכם, ** 
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נערך בהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית  2102-02מבצע פרסים סופרגול *

 .0922-לפי חוק העונשין, התשל"ז
 

 

  
   

 בכבוד רב,
 

 שלום גולדבלט , עו"ד
  עורכי דין –גולדבלט גינדס יריב 

   


