
דירה חלומית בשבילך
דירה טיפולית לילד המיוחד
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אתה מתחיל את החיים מאושר וחסר דאגות. 
בן יפה תואר מצטרף למשפחה.

בהתחלה הכל בסדר אבל פתאום משהו כבר לא...
הילד לא זוחל בקושי מדבר וכמעט לא יוצר קשר עין...

מתעכבים  שקצת  ילדים  יש  מסביב,  לך  אומרים  נורא  לא  זה 
בהתפתחות.

שלך  הילד  כן  כן  נמוך...  בתפקוד  אוטיסט  מגיעה האבחנה:  ואז 
שכל כך קווית לראות מתפתח יפה הולך לחיידר ולומד אלף בית 

הוא אוטיסט.
ואז הוא קצת גדל ומתחילים הימים הקשים והלילות... 

זה נופל עליך משום מקום.. אין יום ואין לילה הילד צריך השגחה 
עצמו  את  מסכן   משהו/  שופך  בורח/  הוא  אחרת   24/7 צמודה 
ואחרים. כל רגע שמישהו פותח את הדלת אתה חייב לוודא שהיא 

נעולה אחרת הילד בורח מיד.  ובלילה, בלילה הוא כמעט לא ישן.
אתה מוצא את עצמך כל לילה איתו יחד במיטה מחכה 3 שעות שירדם 
ולפנות בוקר קם כבר יחד איתו להשגיח עליו שלא יעשה משהו מסוכן 
שלא ידליק איזה גפרור, ישחק בחשמל או סתם ישפוך את כל תכולת 

המקרר בכל הבית.
הבית מתפרק.. אין לך כבר כח לכלום.. אתה עייף ובמתח כל הזמן אין 

זמן וסבלנות לשלושת הילדים האחרים.. אתה כבר לא יכול יותר..... 
והכי קשה זה לראות את הילד שלך שהוא לא מסוגל להביע את עצמו.. 
כשהוא בוכה אתה בוכה איתו כי אתה לא יודע מה הוא רוצה , מה כואב 
לו ולמה הוא ככה. זה הכאב הכי גדול שיכול להיות להורה לראות את הילד 

שלו במצב כזה.
יום  כל   לה'  מודה  אני  הכי שיש.  ילד מתוק  מיוחד..  ילד  הוא  אהרן שלי 
שזכיתי בנשמה כזו גבוהה שלא ידעה טעם חטא. אבל היום יום נעשה בלתי 

אפשרי.
ואז פגשנו את עלי שיח. 

כשאהרן נכנס בגיל 12 לדירה של עלי שיח  יכולתי לנשום לפתע. בבת אחת ירד 
ממני הלחץ שאי אפשר לתאר של לדאוג לילד בכל רגע, של לחשוב ולבדוק כל 
שניה מה איתו כעת ומה יהיה עוד מעט והאם הוא יברח או יעשה משהו מסוכן.
פתאום אפשר בנחת לצאת עם הילדים האחרים לתת גם להם יחס ותשומת לב 

שהיתה חסרה להם כל השנים.
עם  שיח  עלי  בדירת  בשבילו  וטוב  בטוח  במקום  נמצא  שהוא  לה'  מודה  אני 

המדריכים והצוות המסור והמיוחד שדואגים לו ללא גבול.
כעת אני רוצה גם להיות רגוע שתהיה לו דירה קבועה של עלי שיח לתמיד ושלא 

יצטרך לעבור ולנדוד 
אז בבקשה תעזרו לעלי שיח לעזור לו ולעוד מאות ילדים מיוחדים נשמות גבוהות 

וטהורות כמוהו..
זהו חסד אמיתי שאני בטוח שהזכות לשמח את הנשמות המיוחדות הללו תעמוד 

לכם לנצח.
אבא של אהרן ו.
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אמת  אנשי  של  פעולתם  ראיה,  צריכות  אינן  צרכים ראשי 'עלי שיח' העושים באמונה ובמסי"נ של ממש למען המפורסמות  בעלי  ונערות  נערים  וקדושות  טהורות  לקיימם נשמות  בכל האפשר,  ולהחיותם  רבות מיוחדים ה"י, להחזיקם  נפשות  עוד  ומקיימים  דאפשר,  מה  בכל  הורים ולרוממם  להמוני  ותקווה  משענת  בהיותם  מופלא  יקרים ובני המשפחות המסולאות בפז, הקורסות לא אחת באופן 
מכובד המשא.

ומצוות, לכל הבוגרים הנ"ל, ובוודאי לרבים מהעניינים שהם נוגעים הון רב יותר מן המשוער, כאשר אין תמיכת הרשויות מגעת כימים להחזיקם ולהחיותם, והדבר פשוט הוא שנצרך לזה הניצב על ראש דרך, הנושא במשא אדירים זה ומכתת לילות נוקיר אנוש מפז, ה"ה הרה"ח ר' חיים פרקל שליט"א כמלאך  תורה  בקיום  יושר  בדרכי  להולכים  הנשמה,  למשיב נפש, וכולנו מחוייבים בזה.עניינים שקדושת נפשם שממקור קדוש חוצבה, היא להם אל 
ששכרה  בהתרמה  ולצאת  לפעול  נתעוררו  כאשר  בזה בצידה למסייעים בהצלה הכרחית זו, בוודאי חוב פשוט הוא ועתה  יזכו  ובס"ד  יכולתו,  כפי  בזה חלק  ליקח  כל אחד  בריאים שיראה  צאצאיהם  כל  ויראו  צווחה  קול  בביתם  ישמע  ושלמים ברו"ג, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה בבריות גופא שלא 

ונהורא מעליא.

"תחינה בעד הנפש"

בס"ד, חודש הרחמים והסליחות אלול תשע"ח

תקנון ההגרלה:
הזוכה בדירה והזוכים ב'כל הקודם זוכה' יקבלו הודעה טלפונית באופן אישי 
בנוסף לפרסום בעיתונות | חלק מהתמונות הינם להמחשה בלבד | הזכיות אינם 
כוללים הובלה והרכבה, אינם ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם | ניתן 
לממש את הזכיות בהגרלת 'כל הקודם זוכה' עד שלושה שבועות מעת קיום 
ההגרלה | ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון שליט"א 
כל ההגרלות   | ועניין  והם אלו שיכריעו בכל ספק  ענדען  ישראל  ועורך הדין 
והתנאים הינם בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה | הזכיה 

בדירה מחוייבת במס כחוק | צפי להגרלה - ערב ר"ה תשע"ט

ניהול 
פרויקט:

ליווי משפטי ופיקוח:

אסטרטגיה, עיצוב ופרסום:

ישראל ענדען, משרד עורכי דין
טלפון: 052-7638888

km@kmhafakot.com

שחור ולבן
ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס א

'דירה תמורת דירה'
זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק בפעילות הברוכה למען הילדים המיוחדים, 

וגם לזכות בדירה בדיוק כמו שתמיד חלמתם. 
בצעד חסר תקדים הגבלנו את מספר המשתתפים בהגרלה ל-5000 בלבד

כדי שהסיכוי שלכם לזכות יהיה גבוה במיוחד! בנוסף: כל המזדרזים להצטרף 
בימים הקרובים, יכנסו חינם להגרלת 'כל הקודם זוכה' על פרסים משתלמים 
במיוחד, אז לכל הדעות שווה לכם להצטרף מהר, כי הרשימה נסגרת בקרוב. 

ההיכרות עם עולמם של הילדים והמתבגרים המיוחדים איננה זרה לי. 
זיכה אותי הקב"ה בבן ובת שנולדו עם מוגבלות. עבורם, למענם, ולמען 

כל אותם ילדים ומתבגרים, הוקמה עמותת "עלי שיח", לפני 27 שנה.

מהמקום האישי, אני יודע עד כמה קשה ומורכבת המלאכה של ההורים 
לגדל ילדים בעלי מוגבלויות. קצב ההתפתחות של ילדים אלו, קשה 
שבעתיים. להורים ולילדים, כמו גם ליתר בני המשפחה. אולם דווקא 

מהמקום הזה צמח המפעל הגדול הזה שנקרא "עלי שיח". 

נופשון,  אירוע,  כל  שלפני  ויודע,  ראה  העמותה,  במשרדי  שביקר  מי 
קייטנה ואפילו בסתם ימים של שגרה, האורות במשרדים דלוקים עד 
לשעות הלילה המאוחרות. זהו מפעל של חסד שכדי להצליח במשימה 
שנטלנו על עצמנו, כולנו, עד אחרון המתנדבים, עלינו לדבוק במשימה, 

על מנת שהיא תצליח על הצד הטוב ביותר.

נותנות מענה מקיף  "עלי שיח",  בתוך  המסגרות שהוקמו עם השנים 
לילדים ולמתבגרים. החל ממערך הדירות השיקומיות דרך נופשונים, 
למאות  תעסוקה  מספקים  אנחנו  בו  השיקומי,  העבודה  למרכז  ועד 

הנערים והנערות המיוחדים.

בסיפוק  להביט  יכול  אני  שיח",  "עלי  של  להקמתה  שנה  במלאות 27 
כספיים  קשיים  אף  על  בכוחנו,  אשר  כל  שעשינו  ויודע  לאחור, 

ובירוקרטיים, לכונן מפעל חסד שאין שני לו.

מלאכה רבה עוד לפנינו. ב"עלי שיח" לא שוקטים על השמרים. העמותה 
הקיימות  ואלו  נפתחות  חדשות  שיקומיות  ודירות  פעילות  מרחיבה 

מרחיבות את הפעילות.

האתגרים העומדים בפנינו, אינם פשוטים. הם דורשים מאתנו השקעה 
מרובה. כדי לעמוד במשימות שלנו, כפי שעמדנו עד היום, אנחנו יודעים 

שאנחנו זקוקים לכל אחד ואחד מכם. כל תרומה, כל עזרה, כל סיוע. 

בתקווה ובתפילה, שיחד אתכם נמשיך להיות בית חם עבור כל אותם 
ילדים ונערים מיוחדים, שהקב"ה זיכה אותנו.

ם י ט ק י י ו ר פ ם  ו ד י ק ו ל  ו ה י נ

klein production

הם הילדים של כולנו.
בהערכה ובידידות
הרב חיים פרקל
מייסד ויו"ר 'עלי שיח'

ב"ה

דירה  דירהבנימה אישית:
תמורת

רק
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להצטרפות 1800-60-60-60
חייגו: 

עלות כרטיס: 40 ₪ לחודש, למשך שנה | מוגבל ל-5,000 משתתפים בלבד! 



חדרים בטבריה

הגרלת 
 השנה 
על דירת

תכנית המתאר ומפרט משודרג 
מחכים לכם בעמודים: 10-11

גודל הדירה: 74 מ"ר

3.5

הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר!

1800-60-60-60 עלות כרטיס: 40 ₪ לחודש, למשך שנה 
בלבד!  משתתפים  ל-5,000  מוגבל 

להצטרפות 
חייגו: 

רק
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הנוף של הבוקר.
צולם מסלון הדירה 

ב- ג' אלול תשע"ח

עקיבא רוזנבום
הדמיות אדריכליות - חוץ | ופנים

נייד: 052-7609754 | 

שה בלבד.
התמונה להמח

ציון 
הרמב"ם

ציון
רבי 

עקיבא

דירת 
החלומות 

שלך
הכינרת

7609754@gmail.com



אמבטיה | אסלה תלויה עם מיכל הדחה נסתר | חיפוי 
קרמיקה | ארון אמבטיה | חדר שירותים: אסלה תלויה 

באדיבות עו"ד י. ענדען. טל': 052-7638888עם מיכל הדחה נסתר |  חיפוי קרמיקה

1000 ₪ תאורה לבית

 ישראל ענדען
משרד עורכי דין וטוענים רבניים

מקרקעין 	 
משפחה	 

אזרחי	 

מקצועי  משפטי  וייצוג  ייעוץ  מעניק  ושות'  ענדען  דין  עורכי  משרד 
ודיני מקרקעין.  בתחום האזרחי, בדגש על דיני משפחה, דיני מיסים 
המשפטי  הטיפול  ובהתאמת  לקוח  לכל  אישי  יחס  במתן  דוגלים  אנו 

לצרכיו הייחודיים.

צוות המשרד כולל עורכי דין נוספים, מתמחים וצוות אדמיניסטרטיבי 
שעות  בכל  הלקוחות  לרשות  ועומד  המשפטי  לצוות  תמיכה  הנותן 

פעילות המשרד.

אנו נשמח לקבוע עמכם פגישת ייעוץ משפטי באחד משלושת הסניפים 
שלנו: סניף צפון בחיפה, סניף בית שמש וסניף בני ברק אשר ממוקם 
בלב פארק העסקים החדש, בסמיכות לכל עורקי התחבורה של מדינת 

ישראל, גישה נוחה לתחנת הרכבת.

 סניף ת"א ומשרד ראשי: 
רח' מצדה 7 בני ברק 5126112

  )BBC מגדל ב.ס.ר 4 קומה 8 פארק העסקים(
טל: 03-500-2145 / פקס': 077-5558978 

סניף ירושלים : 
רח' נהר הירדן 14 בית שמש 9931114

טל': 02-625-7669 / פקס': 077-5558978

ig.enden.law@gmail.com אתר אינטרנט:  | מייל

ריצוף לכל הבית )74 מ"ר(  
גרניט פורצלן / ריצוף פרקט. 

חיפוי קרמיקה | שיש |  2 כיורים |  
ברזים | ארונות מטבח

צבע לכל הדירהחדר אמבטיה ושירותים

עיצוב אדריכלי

קדימה, תעצבו
את החלום!

עו"ד לרישום בטאבו

מטבח חלומי

ריצוף לבחירה

 הזוכה המאושר בדירת החלומות 
יקבל בנוסף חבילת אבזור ושיפוץ הדירה

אז איך אתם רוצים לעצב 
את דירת החלומות שלכם?
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נופש:
לבוא עם כל המשפחה 

בכל בין הזמנים

 להשכיר בחורף 
ולהשתקע שם בקיץ.

או 

השקעה:
למכירה עכשווית עם 

תשואה יפה בצידה

להשכרה וסכום מכובד 
שנכנס מדי חודש 

או 

מגורים:
לזוג צעיר שחולם 
 על דירת יוקרה 

למשפחה שלמה 
שחולמת על מרחבים 

או 

לדרוך על רצפת פרקט 

גרניט פורצלן?
או 

אווירה כפרית

עיצוב מודרני?
או 

להתעורר בבוקר לצבעים בהירים

צבעים כהים?
או 

סגנון סולידי

באווירה יוקרתית?
או 

נברשות עם נורות לד

נורת פלורסנט?
או 

הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר!

1800-60-60-60 עלות כרטיס: 40 ₪ לחודש, למשך שנה 
בלבד!  משתתפים  ל-5,000  מוגבל 

להצטרפות 
חייגו: 

רק
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A r c h i t e c t

 0583-222-044
aze0136@gmail.com

ל  ג נ א ר  ד נ ס כ ל א
אדריכלות ועיצוב פנים 

A r c h i t e c t

 0583-222-044
aze0136@gmail.com

ל  ג נ א ר  ד נ ס כ ל א
אדריכלות ועיצוב פנים 



דירת 3.5 חדרים, 
במפרט משודרג 
לבחירתכם. 

תוכנית מתאר מפורטת

 בעיר טבריה, אל מול הים 
 מחכה לכם דירת 3 וחצי חדרים 
עם נוף מדהים לכינרת והגליל
גודל הדירה 74 מ"ר והיא כוללת:

3 כיווני אוויר, סלון מרווח, מטבח, שני חדרי 
שינה וחצי חדר נוסף, חדר אמבטיה ושירותים

 תודתינו נתונה ל'אדל נכסים' טבריה
 על עזרתו הרבה בקניית הדירה. 

אמינות, מקצועיות ושירות. 050-2226603

הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר!

1800-60-60-60 עלות כרטיס: 40 ₪ לחודש, למשך שנה 
בלבד!  משתתפים  ל-5,000  מוגבל 

להצטרפות 
חייגו: 

רק
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פליימוביל 3
בית הספר

כל 
הקודם

זוכה!

לשם השוואה, אלו הסיכויים 
שלכם לזכות בלוטו:

שימו לב: לאחר שיצטרפו חמשת אלפים 
אנשים תחסם האפשרות להצטרף להגרלה!

מדובר בצעד חסר תקדים
המעניק סיכויי זכיה עצומים

לעומת הגרלות אחרות

במהלך שלא נראה כמוהו בעולם ההגרלות, הגבלנו 
 את מספר המשתתפים ל 5,000- בלבד, 

כדי שסיכויי הזכיה יהפכו  לגבוהים במיוחד!

ספה 2+3 2
תרומת 'מרכז הספות'

טיסה לציונו 1
של ר' ישעיל'ה 

מקרעסטיר

הוברבורד5

רמקולים4

כן. זה לא חלום! הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר.

אחד מחמשת אלפים

זוכה!

לשם השוואה, אלו הסיכויים 
שלכם לזכות בלוטו:

שימו לב: לאחר שיצטרפו חמשת אלפים 
אנשים תחסם האפשרות להצטרף להגרלה!

מדובר בצעד חסר תקדים
המעניק סיכויי זכיה עצומים

לעומת הגרלות אחרות

במהלך שלא נראה כמוהו בעולם ההגרלות, הגבלנו 
 את מספר המשתתפים ל-5,000 בלבד, 

כדי שסיכויי הזכיה יהפכו  לגבוהים במיוחד!

ספה 2+3 2
תרומת 'מרכז הספות'

טיסה לציונו 1
של ר' ישעיל'ה 

מקרעסטיר

הוברבורד5

רמקולים4

כן. זה לא חלום! הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר.

רק אחד מחמשת אלפים

הקודםכל 
פליימוביל 3

בית הספר

כל המקדימים להצטרף להגרלה הגדולה
עד יום ראשון כ"ב אלול )2.9.18(

נכנסים חינם להגרלת בונוס מיוחדת
על פרסים משתלמים במיוחד

 

בחסות:

בחסות:

073-7803380

הדירה שתמיד חלמתם עליה, מעולם לא הייתה קרובה יותר!

1800-60-60-60 עלות כרטיס: 40 ₪ לחודש, למשך שנה 
בלבד!  משתתפים  ל-5,000  מוגבל 

להצטרפות 
חייגו: 

רק
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פרטי ההזמנה:

שם: _______________________

רחוב_____________ מס' בית____

עיר: _______________________

טל: __________________-_____

______-________________ נייד: 

קוד מפנה: __________________

אמצעי תשלום: 

אשראי / מזומן / שקים:_________

מס' הכרטיס: 

_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

תוקף: ______ / ______

3 ספרות בגב הכרטיס: ________

שם בעל הכרטיס: ___________

________________ זהות:  מס' 

סה"כ לתשלום:

מוקדי הצטרפות
אשדוד

0533116666שועלי שמשון 10/30נייהוז 

088557481התנאים 8/7רובינשטין

088679012שמאי 10/6גולדברג

088559211הרב לוין 35קנופף

088643113היסמין 16/22וורשואר

088640672הצבועוני 3/5וקסלמן 

נתניה
098610895גורליץ 2טאובר

חצור הגלילית
046938229שם משמואל 4דהן

עמנואל
0583232843בעל שם טוב 10רוזבסקי

פתח תקווה
039080991פני מנחם 3פינגרהוט

בית שמש

0737423115בן איש חי 46פרידמן

0504189200רבי צדוק 1/2ממן

0527645054נרייה הנביא 6/4וייל

029917316בן איש חי 24/17אירנשטין

029910547אמרי אמת 4יודקביץ

029922917בן עזאי 17גרינבוים

029993454לב שמחה 10/6פשיגורוסקי

029996834נחל ערוגות 9לוי

0773007246נהר הירדן 7קופרברג

ירושלים
025862573דן יוסף הנשיא 13מאיר

0533180640גשר החיים 12אורזל 

025380145אלקנה 23 באיכנטל

0504141908ארזי הבירה 46/9וינברג

0548411325ארץ חפץ 106ליברמן

026536734גבעת שאול 9 כ.במושקוביץ

025713072מינץ 24שפרן

025713689דרוק 58רייס 

0527664019חזון איש 14/3לוי

מודיעין עילית
089297586הריטבא 16/15שוב

089741013חפץ חיים 7שלאס

089762040יהודה הנשיא 2שקלאר

בני ברק
036162961חזון איש 60כ.בשכטר

036161312הרב שך 40טאוב

0548488212מעונות ויז'ניץ 10מונדרי
דירה תמורת דירה  

 אנחנו צריכים אתכם! 
 הילדים צריכים אתכם! 

 המשפחות צריכות אתכם!

כדי להמשיך 
בפעילות הברוכה 

הצטרפו 
עכשיו
ותזכו 

דירת 
החלומות 

בהישג 
ידכם!

זו הדרך שלכם לזכות פעמיים!

0533168715ברוך בן נרייה 3מונדרי

035703323סירקין 2כהן

036772044שלמה הכהן 7רוזנבוים

03619321גניחובסקי 1וסרמן

035705637סוקולוב 39טוכובר

035787158יהודה הנשיא 47קוליף

0533140018המכבים 58 אהרצברג

חיפה
0777660949אהבת ישראל 12פקשר

048673719מקור ברוך 14רוטר 

048669797ר עקיבא 9קמינר

קרית גת
088933000האדמור מחבד 31ברגמן

0773535006האדמור מחבד 7חלמינסקי

086881640מבוא השניר 6לנצבסקי 

רכסים
049846211השיקמים 14רוטנברג

049040836האורנים 28לנדסמן

ביתר
0533151540אש קודש 11קופולביץ

025806925דברי חיים 4קלאר

תל אביב
036443125הצנחנים 26ענדען

צפת
05832981453קרן היוסד בין 3ל-5טנצק

טבריה

0548442661טבור הארץ 26פינטו

0548445379ורנר 17זגורי

0583251015שפע חיים 13גוטליב

אלעד
039160385בן עוזיאל 9לוינגר

0527611902בעלי התוספות 23סירוקה 

נתיבות
089944846אור לציון 6/3כהן

אופקים
089960383החידא 1696/4פרלין

0527677738נציג בכולל נחלת משהפרלין

קוממיות
086888754בית 27לוי

רחובות
0533123672בעל שם טוב  26לבקוביץ

מגדל העמק
0527650083רקפת 4הרב אפיק

טופס
הצטרפות:

רק
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חייגו 51800-60-60-60
עכשיו:

להבטחת מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
 יזכו בזה שלא 

ישמע בביתם קול 
צווחה ויראו כל 

צאצאיהם בריאים 
ושלמים ברו"ג

מכספי מעשר

מצווה לרכוש

ים

בהוראת הרבנ



הגרלה 
סגורה

ל-5,000 
משתתפים 

בלבד!

גאה להציג 
לראשונה

הזכיה שלכם, מעולם לא הייתה קרובה יותר
רק

1800-60-60-60 להצטרפות 
חייגו: 

וגם מה
  הסיכויים שלכם 
לזכות בלוטו
<<< כל הפרטים בעמוד 13


