
 הצד שלנו 
נותן דירה
והצד שלכם?



תרומה שרשומה

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60

התמונה צולמה מחלון הדופלקס שלך

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

ההגרלה השנתית של עלי שיח

וזוכים בדופלקס 3 מפלסים. תורמים 50 ₪ לחודש למשך שנה בלבד לילדי עלי שיח

חייגו
עכשיו:

1800.60.60.60

מעל 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכנרת!והפעם: דופלקס 3 מפלסים,

*ניתן להמיר את שווי הדופלקס בכסף!



חלומות
מתגשמים

זאת הדירה שלכם...

למעלה מ-160 מ״ר 
ונוף מרהיב לכנרת 
יכול להיות שלכם!

H=248

מקורה

+0.00

7.5 ר"מ
מרפסת

41.4 ר"מ
סלון מטבח

1.7 ר"מ
Room

11.2 ר"מ
חצר קידמית

H=250

5.1 ר"מ
אבמטיה

10.0 ר"מ
חדר

11.4 ר"מ
חדר

2.9 ר"מ
אופציה במעטפת

11.0 ר"מ
חדר הורים

7.5 ר"מ
מסדרון

-2.45

33.8 ר"מ
חצר אחורית

קרקע
0

קומה א
280

קומה ב
560

מפלס חצר
-245

חצר קדמית
מטבח

סלון מרפסת

חצר

3חדר 
2חדר 

חדר הורים

:גליון' מס

תאריך

תיאור תאריך שינוי' מס

:הערות

מ"קנ

:גודל

קליין הפקות
:שם לקוח

:כתובת
טבריה 123עליזה בגין 

:שם תכנית

1 : 100

6/8/19

01

תכנית מכר

כניסה

חצר 1-

קומת קרקע

קומה א

ר"מ 161

ההדמיה להמחשת תוכניות הבית

 עלי שיח

למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם! דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

 גם החצר
שלכם!

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60



 שנים להקמת
הדירה הראשונה

29

 מרכזי
תעסוקה

6
ילדים מתגוררים 

כיום בדירות

372
 דירות פזורות
ברחבי הארץ

74
 מועסקים במרכזי

התעסוקה

375

 משתתפים בנופשונים
במשך השנה

 משפחות נעזרות בארגון1182
׳עלי שיח׳ במשך השנה,

1929

 וזאת
 הדירה
שלנו

אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר



1800.60.60.60חייגו עכשיו ותזכו לכתיבה וחתימה טובה בבריות גופא ונהורא מעליא

״כי ילדי הקב״ה הם - ומצווה לשמחם.מרן שר התורה הגאון ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א בקריאה נרגשת:
 

וכל המשמחים יזכו במידה כנגד מידה
 

שישמע בביתם קול שמחה וצהלה
 

לכתיבה וחתימה טובה בבריות גופא נהורא מעליא״ויראו כל צאצאיהם בריאים ושלמים ברו״ג, ונזכה 

 מי מאיתנו מוכן
 להפסיד הבטחה

 נדירה זו
מפיהם הקדוש?

מי רואה את 
גדולי ישראל 
נרתמים למען 
המשפחות של 
 עלי שיח ואינו
מצטרף אליהם?

מי מאיתנו אינו 
מתחנן ומתפלל 
לילדים בריאים 
בגוף ובנפש?

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

למען הילדים של ״עלי שיח״גדולי ישראל בפנייה נרגשת 

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60

מרן שר התורה  הגאון ר׳  חיים קנייבסקי שליט״א  הרב שמואל אליעזרהרב ברוך דוב פוברסקי שליט״א
שטרן שליט״א

הרב חכם שלום כהן שליט״א

חכם הרב שלום כהן שליט״א



רוכשים חבילות משתלמות ומגדילים את סיכויי הזכיה שלכם בדופלקס.כל אחד והחבילה שלו

משמח ילד
כמה כרטיסים? 1

50 & לחודש במשך שנה
כמה סה״כ? 600 &

בונוס 5 כרטיסים לפרימיום

משמח משפחה
כמה כרטיסים? 3

90 & לחודש במשך שנה
כמה סה״כ? 1,080 &

בונוס כל הכרטיסים 
למוצרי פרימיום

משמח מרכז תעסוקה
כמה כרטיסים? 16

360 & לחודש במשך שנה
כמה סה״כ? 4,320 &

בונוס יומיים בצימר מתנה!
+ כל הכרטיסים למוצרי פרימיום

משמח דירה
כמה כרטיסים? 28

620 & לחודש במשך שנה
כמה סה״כ? 7,440 &

בונוס יומיים בצימר מתנה!
+ כל הכרטיסים למוצרי פרימיום

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

לתרום לילדי עלי שיח ״התקשרתי בשביל 
)בני הצעיר מתחנך 

במוסד זה( כשהודיעו 
לי על הזכייה כמעט 

התעלפתי. אפשר 
לומר שזכיתי פעמיים. 

פעם בתרומה אמיתית 
לשם שמים ופעם 

בדירת חלומות תודה 
לארגון עלי שיח!״ 

סיפור הזכיה של יגאל קדושים
זכיתי פעמיים!

 הזוכה
 משנה
שעברה

משמח נופשון קיץ
כמה כרטיסים? 8

190 & לחודש במשך שנה
 כמה סה״כ? 2,280 &

בונוס יומיים בצימר מתנה!
+ כל הכרטיסים למוצרי פרימיום

חופשה חלומית
 מתנה

ללא הגרלה!
 לרוכשי חבילות 3, 4, 5 כוכבים:

 יומיים בצימר בצפת עד 10 מיטות
חייגו עכשיו ושריינו את התארים שמתאים לכם!

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60



מגיע לכם פרימיום!
מלבד ההגרלה על הדופלקס תיערך הגרלה על עשרה מוצרי פרימיום מפנקים במיוחד!

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

זכיתם 
פעמיים!

קניתם שני כרטיסים ומעלה עבור הדופלקס? נכנסתם חינם להגרלה על כל מוצרי הפרמיום! קניתם כרטיס אחד להגרלה על הדופלקס? נכנסתם חינם להגרלה על 5 מוצרי פרמיום לבחירתכם.

רוצים להשתתף בהגרלת הפרמיום בלבד? כל כרטיס ב-50 & בלבד!
כורסת ריקליינר מפנקת

 מרכז הספות 073-7803380
בן קיסמא 23, בית שמש

טיסה זוגית לאירופה

 רשיון נהיגה כולל
תיאוריה, שיעורים וטסט

יהודית
ברגמן
פאה בטאצ‘ אחר

Special Wigs

לבחור
בטופ!

פאה של יהודית ברגמן

Wigs

מרכז צמרת-הושע 22 בני ברק 03-5625115
החזר מע"מ לתיירים

yb-wigs.com

פאה יוקרתית מבית יהודית ברגמן בשווי 10,800 &

עגלת silvercross דגם סרף

 בייבי שיא 03-7306566
יונתן בן עוזיאל 20 אלעד

מוצרי תינוקות
עם אמא

אופניים חשמליים
מחשב נייד

 תעלו על המסלול הירוק
לפרנסה בכבוד!

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

*המלגה להנדסאות גברים ונשים בכפוף לקריטריוני מה"ט. 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית

The Mercaz ChareidiInstitute of Technology

הנדסאים
חשבונאות

עיצוב  מחשבים
וטכנולוגיה

מינהל

שכ״ל*מימון  100%

*המלגה להנדסאות גברים ונשים בכפוף לקריטריוני מה"ט. 

 להרשמה:

 
2245*

 לימודי תעודה מלאים
במרכז החרדי להכשרה מקצועית

מצלמה מקצועית
3,000 ש״ח במזומן

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60

#501
#502

#508 #507
#506 #505

#503

#509

#504

#510

 כולל
מובייל חדשני

טבע ויטק



Jewish Advertising Boutique

km@kmhafakot.com

ע"פ פסק הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר, | הזוכה בדירה והזוכים במוצרי הפרימיום יקבלו הודעה טלפוניתתקנון ההגרלה:

 
באופן אישי בנוסף לפרסום בעיתונות. | חלק מהתמונות וההדמיות להמחשה בלבד | הזכיות אינם כוללים הובלה והרכבה, אינם 
ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם  | ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון ועורך הדין ישראל ענדען 
בדירה מחוייבת במס כחוק | לא ניתן להעביר את הזכיה לאחר.והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין | כל ההגרלות והתנאים הינם בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה | הזכייה 

רוצים להינות משלל מתנות משתלמות? הזדרזו להירשם
 

עד לתאריכים י״א, י״ב וכ״ב אלול, והכנסו אוטומטית להגרלת הביניים!

בהוראת הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר

גיימבויי ונגן MP3 לילדים | סט ארבעה מינים מהודרים 3 ק״ג בקר פירות וירקות | תכשיטים לחג | 5 שעות עוזרת נקיון 5 ק״ג דגים | 5 ק״ג עופות | ארגז יין + ארגז מיץ ענביםחבילת חג מושלמת הכוללת:

כ״ב אלול

 הזדרזו
ותזכו פעמיים!
 פעמיים
כי טוב

SAMVIX ושעונים שווים במיוחד!ביניהם גיימבויים, נגנים  50 זוכים מוצרי

 י״א
 ביניהם גיימבויים, נגנים 50 זוכים במגוון מוצרי SAMVIXאלול

ושעונים שווים במיוחד!

 י״ב
אלול

SAMVIX
Just for You, Yes.

חברת סאמויקס
מתנת

 החג
עלינו

טלפון:___________ נייד: ____________מס׳ בית: _________ עיר: ____________ שם מלא: ___________ רחוב: ________
 

קוד מפנה:_________

תוקף: __/ __ 3 ספרות בגב הכרטיס: ___מס׳ הכרטיס: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _אשראי/מזומן/שיקים: __________
 שם בעל הכרטיס: _______

מס׳ זהות:_____________ 

טופס הצטרפות:

סה״כ לתשלום:

 פאה-501  כורסת ריקליינר-502  לימודי תעודה-503 
 מחשב נייד-508   לימודי נהיגה-509  3,000 ₪ - 510 אופניים חשמליים-506  מצלמה מקצועית-507   טיסה זוגית-504  עגלת סילברקרוס-505

 משמח ילד  משמח משפחה  משמח נופשון קיץ 
 משמח מרכז תעסוקה  משמח דירה

דופלקס

08-9960383פרליןהחידא 1696/4אופקים

אופקים
נציג בכולל נחלת משה

052-7677738

03-9160385לוינגרבן עוזיאל 9אלעד

אלעד
בעלי התוספות 23

052-7611902סירוקה
052-7611901

התנאים 8/7אשדוד
08-8557481רובינשטיין

08-8640672וקסלמןהצבעוני 3/5אשדוד

אשדוד
שועלי שמשון 10/30

08-8008100נייהוז
053-3116666

08-8559211קנופףהרב לוין 35אשדוד
058-5285592

היסמין 16/22אשדוד
08-8643113וורשואר

052-7623114

08-8679012גולדברגשמאי 10/6אשדוד
052-7623114

02-5806925קלארדברי חיים 4ביתר

אש קודש 11ביתר
02-2804416קופולוביץ

053-3757540

בית שמש
073-7423115פרידמןבן איש חי 46

054-8461689

בית שמש
בן איש חי 24/17

02-9917316אירנשטין
052-7697316

בית שמש
02-9910547יודקביץאמרי אמת 4

נהר הירדן 7בית שמש
077-3007246קופרברג

בית שמש
050-4189200ממןרבי צדוק 1/2

בית שמש
02-9996834לוינחל ערוגות 9

02-9922917גרינבויםבן עזאי 17בית שמש

בני ברק
מעונות ויזניץ 10

054-8488212מונדרי

בני ברק
יהודה הנשיא 47

03-5787158קוליף
052-7111142

03-5705637טוכוברסוקולוב 39בני ברק
052-7350991

03-6161312טאובהרב שך 40בני ברק

ברוך בן נריה 3בני ברק
053-3168715מונדרי

03-5705637כהןסיקרין 2בני ברק
052-7141323

03-6162961שכטרחזו״א 60 כ.בבני ברק
052-7644142

אהבת ישראל 2חיפה
077-7660949פקשר

054-8500280

04-8669797קמינרר׳ עקיבא 9חיפה
052-7680111

04-8673719רוטרמקור ברוך 14חיפה

חצור הגלילית
6938229+-04דהןשם משמואל 4

050-4141235

058-3251015גוטליבשפע חיים 13טבריה
050-4160096

054-8445379זגוריורנר 17טבריה

ירושלים
02-5389278פרקלירמיהו 28/14

ירושלים
דן יוסף הנשיא 13

02-5862573מאיר
052-7690568

02-5380145איכנטלאלקנה 28 ב׳ירושלים
053-3724750

ירושלים
גבעת שאול 9 כ.ב

02-6536734מושקוביץ

02-5713072שפרןמינץ 24ירושלים
052-7159778

ירושלים
052-7664019לויחזון איש 14/3

ירושלים
גשר החיים 12

053-3180640אורזל

02-5713689רייסדרוק 58ירושלים

ירושלים
ארזי הבירה 46/9

02-6504042וינברג
050-4141908

מודיעין עילית
08-9297586שובהריטבא 16/15

08-9944846כהןאור לציון 6/3נתיבות
050-6596203

09-8610895טאוברגורליץ 2נתניה

עמנואל
בעל שם טוב 10

058-3232843רוזבסקי

אבן גבירול 26עפולה
055-6707238

054-8430239

פתח תקווה
פני מנחם 3

03-9080991פינגרהוט
052-7650056

שפרינצק 141צפת
052-7135571מאירוביץ

קריית גת
האדמור מחב״ד 7

077-3535006חלמנסקי

קריית גת
מבוא השניר 6

08-6887640לנצבסקי
052-7629066

השיקמים 14רכסים
04-9846211רוטנברג

050-4161002

04-9847623ארניטרויאלונים 4רכסים
050-4102300

077-3499538ברוינרהדף היומי 17תל אביב

מוקדי הצטרפות

ליווי משפטי ופיקוח: ישראל ענדען משרד עורכי דין. טל׳: 052-7638888

״מצווה לשמחם״ חייגו עכשיו: 1800.60.60.60

יזמות אסטרטגיה והפקת הקמפיין



בפעילות הזאת אנחנו שותפים

1800.60.60.60

ההיכרות עם עולמם של הילדים והמתבגרים אינה זרה לי. זיכה אותי 
ילדים ומתבגרים, הוקמה עמותת ״עלי שיח״ לפני 29 שנה.הקב״ה בבן ובת שנולדו עם מוגבלות. עבורם, למענם ולמען כל אותם 
מהמקום האישי, אני יודע עד כמה קשה ומורכבת המלאכה של ההורים 
קשה  אלֿו  ילדים  של  ההתפתחות  קצב  מוגבלויות.  בעלי  ילדים  לגדל 
דווקא  אולם  המשפחה.  בני  ליתר  גם  כמו  ולילדים,  להורים  כל מהמקום הזה צמח המפעל הגדול הזה שנקרא ״עלי שיח״שבעתיים.  עבור  חם  בית  להיות  נמשיך  אתכם  שיחד  ובתפילה,  אותם ילדים ונערים מיוחדים, שהקב״ה זיכה אותנו.בתקווה 

תורמים וזוכים פעמיים

הרב חיים פרקל
יו״ר ׳עלי שיח׳

״כי ילדי הקב״ה הם - ומצווה לשמחם.
 

וכל המשמחים יזכו במידה כנגד מידה
 

שישמע בביתם קול שמחה וצהלה
 

לכתיבה וחתימה טובה בבריות גופא נהורא מעליא״ויראו כל צאצאיהם בריאים ושלמים ברו״ג, ונזכה 

מרן שר התורה הגאון הצדיק ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א בקריאה נרגשת:


