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ברוכים הבאים לקטלוג ההזמנות הרשמי של חדד כסף טהור!
מהדורת BLACK NOVEMBER - חנוכיות תשפ"א

  למזמינים עד ה 20/11 אספקה עד החג*

"מעשה אבות, סימן לבנים" – האחים חדד כסף טהור מביאים את האומנות וההדר של האמונה היהודית 

מזה 3 דורות. בכל עת וזמן, קשים ומאתגרים ככל שהיו האומנים של חדד לא חדלו מעבודתם מעולם. 

כך גם היום.

אנו שמחים לבשר על שירות "חדד ישיר עד הבית" – שירות הזמנות ומשלוחים חינם לכל מיקום בארץ 

ובעולם! כולל אפשרות החזרות עד 30 יום ובאחריות מלאה.

השירות הושק בתקופה מאתגרת זו במטרה להנגיש את כל אשר נדרש לפאר את שולחנות: השבת 

הקדושה, החגים, החתונה או בית התפילה.

כל הליך הייצור והשילוח מתחילתם ועד סופם הינם תחת הקפדה יתרה על הנחיות ההיגיינה והתו הסגול. 

אנו נשאר זמינים וקשובים לכל צורכיכם ונמשיך לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות אין קץ בכל עת.

מה בקטלוג?
בקטלוג תמצאו את החנוכיות המרהיבות מבית חדד - כסף טהור. החל מהעיצובים המרהיבים והאהובים 

וכלה בדגמי חנוכיות מפתיעות ומרגשות!

חנוכיות רגל, חנוכיות קיר וחנוכיות לכל כיס ונפש יהודית חפצה.

כיצד מזמינים?
ראשית בוחרים את הפריט/ים המועדף עליכם ובחרו את דרך ההתקשרות הנוחה לכם ביותר:

  שיחה טלפונית עם מנהל הסניף הקרוב לביתך

  שיחה או הודעת ווטסאפ בטלפון שירות הלקוחות

  הודעה באימייל לשירות לקוחות

  רכישה באמצעות אתר האינטרנט

כיצד רוכשים באתר?
כל שיש לעשות הוא ללחוץ על כותרת העמוד בכדי להגיע לקטגוריה הרלוונטית באתר. כל שנותר

הוא להוסיף את המוצר הנבחר ל"סל הקניות" וללחוץ "המשך לקופה".

כאן תעברו להליך הרכישה הפשוט והמאובטח של האתר.

בכל עת תוכלו ליצור קשר עם שירות התמיכה שישמח לסייע לכם בכל עניין.

זמן אספקה
זמן האספקה 7 - 21 ימי עבודה )עפ"י איזורי החלוקה והוראות משרד הבריאות( לכן, בכדי שהיצירות

יוכלו להגיע לרשותכם לפני חג החנוכה, יש למהר ולהזמין מראש ככל שניתן.

* בכפוף לתקנון ולמלאי. ט.ל.ח



BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  2176 ש״ח 

₪ 3,503
מחיר רגיל:  5838 ש״ח  מחיר רגיל:  4536 ש״ח 

₪ 2,722

מחיר רגיל:  2849 ש״ח 

₪ 1,585₪ 1,710

מק״ט 20446    רוחב: 26 ס״מ
גובה: 16 ס״מ    משקל: 326 גרם

חנוכית קונכיה
כסף טהור

מק״ט  8072     רוחב: 29 ס״מ
גובה: 16 ס״מ    משקל: 420 גרם

חנוכית שופר 
כסף טהור

מק״ט 8020    רוחב: 26 ס״מ
גובה: 22 ס״מ    משקל: 190 גרם

חנוכית ויקל רגל חלקה
כסף טהור

מק״ט 20382     רוחב: 28 ס״מ
גובה: 19 ס״מ    משקל: 205 גרם

חנוכית סימן שאלה
כסף טהור

 קיים גם עם רגל וילון

גם בווטסאפ  3להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  6978 ש״ח 

₪ 5,673
מחיר רגיל:  9455 ש״ח  מחיר רגיל:  9455 ש״ח 

₪ 5,673

מחיר רגיל:  5421 ש״ח 

₪ 4,187₪ 3,253

מק״ט 8678    רוחב: 26 ס״מ
גובה: 45 ס״מ    משקל: 730 גרם

חנוכית מדריד רגל ליבני מעוטרת
כסף טהור

מק״ט  8679     רוחב: 29 ס״מ
גובה: 45 ס״מ    משקל: 730 גרם

חנוכית מדריד רגל ליבני חלקה
כסף טהור

מק״ט 20801    רוחב: 27 ס״מ
גובה: 30 ס״מ    משקל: 470 גרם

חנוכית העצמאות
כסף טהור

מק״ט 20695   
גובה: 35 ס״מ    משקל: 390 גרם

חנוכית קשת וילון גבוהה
כסף טהור

קיים גם בגובה 37 סמ

קיים גם עם רגל ארוזיתקיים גם עם רגל ארוזית

גם בווטסאפ  4להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

חדש! חדש!

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  4865 ש״ח 

₪ 2,919
מחיר רגיל:  4865 ש״ח  מחיר רגיל:  4865 ש״ח 

₪ 2,919

מחיר רגיל:  5143 ש״ח 

₪ 2,919₪ 3,086

מק״ט 20489    רוחב: 30 ס״מ
גובה: 28 ס״מ    משקל: 350 גרם

חנוכית קשת רגל ארוזית מעוטרת
כסף טהור

מק״ט  20555     רוחב: 30 ס״מ
גובה: 28 ס״מ    משקל: 350 גרם

חנוכית קשת רגל פריז מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 8130    רוחב: 30 ס״מ
גובה: 28 ס״מ    משקל: 350 גרם

חנוכית קשת רגל לבני חלקה
כסף טהור

מק״ט 20493    רוחב: 30 ס״מ  
גובה: 28 ס״מ    משקל: 370 גרם

חנוכית קשת רגל וילון
כסף טהור

קיים גם עם רגל מעוטרת

קיים גם עם רגל חלקהקיים גם עם רגל חלקה

גם בווטסאפ  5להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  5699 ש״ח 

₪ 3,497
מחיר רגיל:  5828 ש״ח  מחיר רגיל:  5977 ש״ח 

₪ 3,586

מחיר רגיל:  5699 ש״ח 

₪ 3,419₪ 3,419

מק״ט 20668 
גובה: 39 ס״מ    משקל: 400 גרם

)S( חנוכית גוליה
כסף טהור

מק״ט  88023     רוחב: 30 ס״מ
גובה: 40 ס״מ    משקל: 450 גרם

)S( חנוכית גאולה
כסף טהור

מק״ט 20490
גובה: 40ס״מ    משקל: 410 גרם

חנוכית קשת גבוהה רגל ארוזית חלקה
כסף טהור

מק״ט 8125   
גובה: 40 ס״מ    משקל: 410 גרם

קיים גם עם רגל חלקהקיים גם עם רגל מעוטרת

קיים גם בגודל נוסף

חנוכית קשת גבוהה רגל ליבני מעוטרת
כסף טהור

גם בווטסאפ  6להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  5560 ש״ח 

₪ 3,253
מחיר רגיל:  5421 ש״ח מחיר רגיל:  5421 ש״ח 

₪ 3,253

מחיר רגיל:  5699 ש״ח 

₪ 3,336₪ 3,419

מק״ט 20847 
גובה: 41 ס״מ    משקל: 390 גרם

)S( חנוכית חב״ד רגל ארוזית חלקה
כסף טהור

מק״ט  20853 
גובה: 41 ס״מ    משקל: 390 גרם

)S( חנוכית חב״ד רגל פריז מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20913
גובה: 46 ס״מ    משקל: 400 גרם

)S( חנוכית רגל פריז חלקה
כסף טהור

מק״ט 20912   
גובה: 44 ס״מ    משקל: 410 גרם

)S( חנוכית רגל ארוזית מעוטרת
כסף טהור

קיים גם עם רגל חלקהקיים גם עם רגל מעוטרת

קיים גם רגל חלקהקיים גם רגל מעוטרת

גם בווטסאפ  7להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  5977 ש״ח 

₪ 4,549
מחיר רגיל:  7582 ש״ח  מחיר רגיל:  7582 ש״ח 

₪ 4,549

מחיר רגיל:  5560 ש״ח 

₪ 3,586₪ 3,336

מק״ט 8169 
גובה: 52 ס״מ    משקל: 546 גרם

)S6( חנוכית רגל ארוזית חלקה
כסף טהור

מק״ט  88053 
גובה: 51 ס״מ    משקל: 540 גרם

)S6( חנוכית רגל גמלא מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20670
גובה: 37 ס״מ    משקל: 400 גרם

)S( חנוכית חב״ד גוליה
כסף טהור

מק״ט 20480   
גובה: 42 ס״מ    משקל: 400 גרם

)S( חנוכית חב״ד רגל לבני מעוטרת
כסף טהור

קיים גם עם רגל חלקהקיים גם בגודל נוסף

קיים גם עם רגל חלקהקיים גם עם רגל מעוטרת

גם בווטסאפ  8להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  8340 ש״ח 

₪ 6,672
מחיר רגיל:  11120 ש״ח  מחיר רגיל:  10216 ש״ח 

₪ 6,130

מחיר רגיל:  8062 ש״ח 

₪ 5,004₪ 5,240

מק״ט 20454 
גובה: 56 ס״מ    משקל: 735 גרם

)M( חנוכית חב״ד מוצארט מעוטרת
כסף טהור

מק״ט  20478 
גובה: 58 ס״מ    משקל: 800 גרם

)M( חנוכית חב״ד ליבני מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 8116
גובה: 53.5 ס״מ    משקל: 600 גרם

)S6( חנוכית רגל איטליה מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20996   
גובה: 55 ס״מ    משקל: 580 גרם

)S6( חנוכית רגל מוצארט מעוטרת
כסף טהור

קיים גם בגדלים נוספיםקיים גם בגדלים נוספים

קיים גם רגל חלקהקיים גם רגל חלקה

גם בווטסאפ  9להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  9730 ש״ח 

₪ 6,217
מחיר רגיל:  10362 ש״ח  מחיר רגיל:  10362 ש״ח 

₪ 6,217

מחיר רגיל:  9730 ש״ח 

₪ 5,838₪ 5,838

מק״ט 8051 
גובה: 60 ס״מ    משקל: 800 גרם

חנוכית ארוזית חלקה
כסף טהור

מק״ט  8142 
גובה: 60 ס״מ    משקל: 800 גרם

חנוכית ארוזית מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20452
גובה: 56 ס״מ    משקל: 700 גרם

)M( חנוכית חב״ד קיסר חלקה
כסף טהור

מק״ט 20453   
גובה: 56 ס״מ    משקל: 700 גרם

)M( חנוכית חב״ד קיסר מעוטרת
כסף טהור

גם בווטסאפ  10להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  10362 ש״ח 

₪ 6,217
מחיר רגיל:  10362 ש״ח  מחיר רגיל:  9869 ש״ח 

₪ 5,921

מחיר רגיל:  10362 ש״ח 

₪ 6,217₪ 6,735

מק״ט 8091 
גובה: 55 ס״מ    משקל: 710 גרם

חנוכית מוצארט חלקה, נר עגול
כסף טהור

מק״ט  20566 
גובה: 57 ס״מ    משקל: 800 גרם

חנוכית מוצארט מעוטרת, נר מרובע
כסף טהור

מק״ט 20474
גובה: 58 ס״מ    משקל: 800 גרם

חנוכית ליבני מעוטרת
כסף טהור

מק״ט  45274   
גובה: 57 ס״מ    משקל: 780 גרם

חנוכית גמלא חלקה
כסף טהור

קיים גם עם רגל מעוטרתקיים גם עם רגל חלקה

קיים גם עם נר עגולקיים גם עם נר מרובע

גם בווטסאפ  11להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  13900 ש״ח 

₪ 16,144
מחיר רגיל:  24,837 ש״ח  מחיר רגיל:  32222 ש״ח 

₪ 19,333

מחיר רגיל:  14625 ש״ח 

₪ 8,340₪ 8,775

מק״ט 20292 
גובה: 76 ס״מ    משקל: 2370 גרם

)L( חנוכית ביגלה כדורים
כסף טהור

מק״ט  20294 
גובה: 60 ס״מ    משקל: 1680 גרם

חנוכית חב״ד ביגלה כדורים
כסף טהור

מק״ט 8098
גובה: 58 ס״מ    משקל: 950 גרם

)M( חנוכית איטליה מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20562   
גובה: 56 ס״מ    משקל: 1000 גרם

)M( חנוכית ויטראז חלקה
כסף טהור

קיים גם בגרסא מעוטרת

קיים גם בלי כדוריםקיים גם בלי כדורים

גם בווטסאפ  12להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

מחיר רגיל:  17690 ש״ח 

₪ 13,344
מחיר רגיל:  22239 ש״ח 

מחיר רגיל:  20218 ש״ח 

₪ 11,499₪ 12,131

מק״ט  8105     רוחב: 37 ס״מ
גובה: 40 ס״מ    משקל: 1680 גרם

חנוכית קיר פרוכת
כסף טהור

מק״ט 22847
גובה: 63 ס״מ    משקל: 1335 גרם

)L( חנוכית איטליה מעוטרת
כסף טהור

מק״ט 20537   
גובה: 68.5 ס״מ    משקל: 1525 גרם

)L( חנוכית ויטראז מעוטרת עלים
כסף טהור

קיים גם בגודל נוסף

גם בווטסאפ  13להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

לרכישה באתר חנוכיות תשפ״א

https://www.hadadbros.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA


BL ACK NOVEMBER SALEBL ACK NOVEMBER SALE

גם בווטסאפ  14להזמנות: בדוא״ל: service@hadadbros.com או שירות לקוחות: 054-4844103

בלעדי לחברי מועדון!

בקניית חנוכית כסף טהור
כד שמן מסדרת מורשת מתנה!

CLUB



    WWW.HADADBROS.COM :באתר  

   SERVICE@HADADBROS.COM :בדוא״ל  

גם בווטסאפ      בטלפון שירות לקוחות: 054-4844103.

  ישירות מחנויות הרשת   

משלוחים חינם עד הבית! | עד 12 תשלומים ללא ריבית! 

ניתן להזמין את המוצרים באחת מהדרכים הבאות:

סניף ראשי: בני ברק 073-2223804, 054-5534834 )ברכי(

סניף רבי עקיבא, בני ברק 03-9047622, 054-4480888 )משה( 

סניף ככר השבת, ירושלים 02-5793496 )שחר( 

סניף ממילא, ירושלים 073-2223845, 054-4840764 )לידיה( 

כל הזכויות שמורות ©.  חדד כסף טהור בע״מ. רח מודיעין 6 פתח תקוה. טל: 03-6742566 פקס: 03-6742550

המחירים בתוקף עד 30 בנובמבר. עד גמר המלאי. ט.ל.ח

http://www.hadadbros.com

