
אופן המימוש:

• לקבלת השי אנו מזמינים אותך להגיע לכל אחד מסניפי כוורת בבסיסי צה"ל 	
• מימוש הזכאות באמצעות הצגת הקוד שקיבלת במסרון והזדהות ע"י תעודת חוגר	
• הקוד תקף ל-3 חודשים מיום קבלתו	
• לא ניתן להמיר את השי בתו זיכוי או לקבל שי חלופי	
• המסרון אינו ניתן להעברה לאחר – השי ימסר לחייל/ת הזכאי/ת בלבד ולא למישהו 	

מטעמו
• השי יימסר בחנויות הכוורת בלבד	
• לשאלות ניתן לפנות לסגל הת”ש ביחידה או אל מוקד הבודדים במופ"ת בטל'  1111	

חייל/ת יקר/ה,

מזל טוב ליום הולדתך!!!
הקרן לידידות, מיסודו של הרב יחיאל אקשטיין ז”ל, שמחה להעניק לך שי ליום הולדתך, כחלק 
מפעילותנו לתמיכה בחיילי צה”ל. היוזמה הינה בשיתוף פעולה עם קרן לב”י האגודה למען החייל- 

יחד למען החייל, ואגף כוח האדם בצה”ל.

הקרן לידידות שמה לעצמה למטרה לתרום לחוסנה של מדינת ישראל כולה ולדאוג בפרט לרווחתם 
של אלו המשרתים אותה ומגנים עליה בכל יום.

תרומתנו מתאפשרת הודות לנדיבותם של מיליוני תורמים יהודים ולא יהודים מרחבי העולם התומכים 
במדינת ישראל, מאמינים בצדקת דרכה ומבקשים לחזק אותה בכל דרך. 

לאורך כל ימות השנה חיילי צה”ל עומדים על המשמר על מנת להגן על מדינת ישראל ולהבטיח את 
קיומה ושלום אזרחיה ובכך מבטיחים לא רק את המשך קיומה של ישראל אלא את ביטחונו וגאוותו 

של העם היהודי ושוחרי טובתו.

באהבה,
הקרן לידידות

  LCD מפרט השי: כוורת פון עם תצוגת
• 	LCD עם תצוגת Li-Polymer mAh 20,000 סוללת גיבוי
• 	TYPE C -2 כניסות לטעינה - מיקרו ו
•  2 יציאות USB ויציאת Type C תומכי טעינה מהירה!	

5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
• 	Quick Charge 3.0 18W - ו PD3.0 22.5W תומך
• 	Type C כבל טעינה
• למעלה מ - 500 מחזורי טעינה בתפוקה מלאה	
• פרוטוקול בטיחות מחמיר!	
• גוף הסוללה ABS / משקל 325 גר'	
• קוד פריט: 6031157	

שירות לקוחות כוורת, בימים א’-ה’, בין השעות: 15:30-08:30, טלפון: 03-7650306

האגודה למען החיילקרן לב"י


