תפתחו .תזכו .בכל הקופה!

פתחנו עבורך הזדמ נות נדירה לזכות ב:

סופר גלגלי

גם
ג'יפון יונדאי
וניו 2022
החדש
+ביטוח
לשנה

גם

עתיד כלכלי

דופלקס
בטבריה

על שמכם בט אבו לכל החיים

גם
משכורת
קבועה
לשנה
₪10,000

רוגע כלכלי

לחודש

נוף פנורמי רחב לכנרת

10,000
חתימה

קופה
זוכה הגרלת כ0ל0,0ה ₪ 1נטו לחודש
משכורת קבועה 0
10 02 2022

שלמו ל

רכישת ציוד
מבנה של קבע ו מוגבלויות
בבניית
ילדים בעלי
להשתתף ולסייע וך' לשילוב
שתילי חינ
כה זה זכה
אשכול גנים '
זו
טיפולי ב

תאריך

ייה ששינתה
הזאכת התמונה!

רה של הזוכה
חייגו והאזינו לסיפו שנה שעברה:
"כל הקופה" ב
בהגרלת
0
2

53-310-81
65

3

עתיד
כלכלי,
זה:

נוף פנורמי לכנרת.
מצולם ממרפסת הדופלקס.

גם משכורת קבועה
 ₪10,000כל חודש
במשך שנה שלמה!

רוגע
כלכלי

10,000
חתימה

דופלקס
בטבריה

זוכה הגרלת כל הקופה
משכורת קבועה  ₪ 10,000נטו לחודש
10 02 2022

שלמו ל

של קבע ורכישת ציוד
תתף ולסייע בבניית
מבנה ילדים בעלי מוגבלויות
זוכה זה זכה להשגנים 'שתילי חינוך' לשילוב
טיפולי באשכול

תאריך

גם

עם נוף פנורמי
רחב לכנרת

לדירת להשכרה לחתן את
נופש בתשואה הילדים
משפחתית קבועה בכבוד

קומה 2

יונדאי
סופר
וניו גלגלי
venue
+ביטוח
 2022לשנה

קומה 1

4

גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!
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כרטיס השתתפות ₪50*12 1
גרלת 'כל הקופה':
בה
הבונוס
+

כרטיס  1להגרלת

₪600

בחרו את

חבילה
גם במתזונהמזכה אותך
מיוחדת!

בחבילה זו זכית להיות שותף
בפעילות הקודש למען הילדים
המיוחדים
וב 3-כרטיסים ל'כל הקופה'
 3 +כרטיסים להגרלת הבונוס

שטר "מידה כנגד מידה"
לברכה בבריאות גוף ונפש
ופרנסה בשפע
בחתימת קודשו של
מרן שר התורה שליט"א

₪90*12

 6כרטיסים
ל'כל הקופה'
 6 +כרטיסים
להגרלת הבונוס

₪1,080

כה אתכם ב'כל הקופה'
שתז

₪160*12
₪1,920

ה
והזכזוכיה הגדולה

ת הנדירה!

ובנוסף ,ברכה אישית בחדרו של
מרן שר התורה שליט"א וקבלת מתת
ידיו הטהורות את "גביע הברכה"

₪280*12
₪3,360

 15כרטיסים ל'כל הקופה'
 15 +כרטיסים להגרלת הבונוס

תפי ההגרלה שראי טעון
ות למשת
ב כ .א
₪5,000
ס ללא על
כ
פינת ר
ב-
רלת הבונו
ממונע
ם10-11 :
ת
ע
ב
ט
הג
ם אוכל
ם בעמודי
י
ס
י
ט
כל הפרטי
ר
ק יהלו
>>>
זוגסהכ לניו יור
טי

בד₪150 :

פות
כרטיס השהתבותנוס בל
בהגרלת
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גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!

כספי תרומתך יופנו

למטרה

בהוראת הרבנים:

מצווה לתרום
מכספי מעשר

ש
ו
ת
פ
ו
ת
ל
נ
צח!

רוכשי חבילה זו יזכו ששמם ושם
יקירהם יונצח בבית "שתילי חינוך"
להצלחה  /רפואה  /לע"נ

₪770*12
₪9,240

 26כרטיסים ל'כל הקופה'
 26 +כרטיסים להגרלת הבונוס

02-500-40-30
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בס"ד

הבשורה
ששינתה נענים לקריאתם
לנו את וזוכים כפליים!
החיים
קריאת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א
לתמוך בילדי החינוך המיוחד

חמש שנים היינו לבד .חמש שנים של ציפייה שאכלה אותנו
מבפנים ,של רגעי ייאוש אינסופי ורצון להיעלם מן העולם הזה.
חמש שנים של מבטים מודאגים משכנים וחברים ,ופה ושם אמירה
עוקצנית של דודה מבוגרת וחסרת רגישות .חמש שנים שכל העולם
בטוח שהוא יותר חכם מאיתנו ובטח אנחנו עושים משהו לא נכון.
חמש שנים שאתה עומד מול המראה ומאשים את עצמך שזו
אשמתך ,שאתה הבעייתי ,ושהעונש הזה מגיע לך כל כך .קשים
ייסורים משאול.
אבל אחרי חמש שנים הלידה של דוד מילאה את הבית שלנו
בשמחה ואור .וממש כמו בסיפורי הניסים הבלתי אפשריים ,קמנו
אליו בלילה לצרחות נוראיות ולרגע אחד לא ביקשנו שקט .רק לא
שוב השקט המייסר שמנסר את החלל הפצוע.
הצרחות הזעירות והממיסות שלו מילאו את
חדר הלידה בקסם שאין לתאר ,ושנינו ,עם
דמעות הודיה שלא מפסיקות לזלוג ,הבטנו
בתינוק הזעיר והקסום שלנו שנראה כמו כל
תינוק רגיל אחר .בעצם ,הוא לא היה
נראה כמו כל תינוק אחר .הוא היה
הרבה יותר חמוד וממיס .ושלנו .הרבה
יותר שלנו .זה היה יומיים לפני חג השבועות,
קראנו לו דוד כמובן .גם על שם הסבא הצדיק
שלנו שנפטר לפני שהספיק לחזות בנס הגדול
שקרה לנו.
הייתה לנו שנה מאושרת עם
דוידי שלנו .שנה שהייתה
מלאה באין סוף קולות צחוק
ובשמחה אמיתית של לב שלם.
גם ברגעים הקשים ביותר ,גם
כשהעיניים קרסו מרוב עייפות
 היה מספיק מבט אחדבדוידי וכבר הלב התמלא
באושר ותודה.
אבל בגיל שנה המטפלת
שמה לב שמשהו לא
בסדר אצלו .בהתחלה היא
8

חשבה שהיא מדמיינת ,אבל האינטואיציה שלה כמטפלת מנוסה
והאחריות שלה לא נתנו לה להתעלם והיא שיתפה אותנו בחששות
שלה ,והציעה שנפנה למומחה.
וכאן החלה תקופה איומה ונוראית .אם חשבנו שחמש שנות
הציפייה היו הדבר הנורא מכל ,הרי שהדאגה לשלומו של דוד פשוט
הטריפה את דעתנו .לא ידענו מנוחה .האור הגדול שזכינו לו הפך
לחושך על פני תהום.
תוצאות הבדיקות לא איחרו לבוא .הגננת צדקה .דוד שלנו ילד
מיוחד.
שום דבר לא הרגיש מיוחד כשהרופא הנחית עלינו את הבשורה
המרה .זה הרגיש שחור ,מאיים ,מייאש ,מדכא .בתוך רגעים ספורים
חזרנו אחורה אל תהומות הייאוש .החיים שלנו נגמרו לנו מול
העיניים .שוב אשמה וחידלון הציפו את ביתנו .לא רצינו לשמוע
עצות ולא ברכות ולא מחשבות של אף אחד אחר .פשוט תעזבו
אותנו בשקט ותנו לנו לשקוע ביגוננו המר והאכזר.

בשפע של מלמדי תינוקות ומסגרות חינוכיות לבנים ולבנות ,שמגדלים בהם לתורה ויראת
זכה דורנו ,להתברך ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,שאופן חינוכם צריך להיעשות בדרך מיוחדת לדאוג להם כל
שמים .דא עקא ,יש
אחד ואחד לפי עולמו הפנימי.
של מוסדות 'פתחיה' ,לעשות מעשה אומן לפתח פיתוח אחר פיתוח ,ולהקים את מסגרות
והנה עלתה בידיהםילדים בעלי צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך ,אשר עד היום לא היה מוסד חינוכי טהור עבורם.
לימוד מיוחדות ל הביא אור ושמחה לבית ההורים ,שילדיהם זוכים ללמוד במקום הפותח את הלבבות ומפתח
פתיחת המוסדות
את הכישרונות ,באופן המקצועי ביותר.

זכות גדולה מן השמים ,תעמוד לכל המסייעים בעד הקמת תלמוד תורה זה

ויזכו לראות רוב נחת מכל יוצ"ח
בריאים ושלמים בגוף ובנפש אכי"ר.
על זה באנו על החתום

חיים קניבסקי

אבל אז אמא שלי קיבלה שיחת טלפון שפתחה לה פתח קטן וצר
של תקווה .מישהו לחש לנו את השם של 'פתחיה' ,והיא החליטה
שהיא לא מוותרת .במשך שבועיים שלמים היא הגיעה אל ביתנו
יום יום ,ולא הרפתה עד שהסכמנו לפנות לעזרה.
ומאז הכל השתנה .׳פתחיה׳ ידעו לענות לנו על הכול .הם לא נבהלו

גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!

המשך בעמוד >>> 14

הק' צבי אלימלך
בן כ"ק אאמו"ר זצלה"ה

דוד כהן

י .גרשון אדלשטיין

ברוך דב פוברסקי

חיים שאול טאוב

שלום כהן

ישראל בהה"צ מוהרמ"י זצוקללה"ה מויזניץ

שמעון בעדני

שרגא שטינמן

בן ציון רבינוביץ
בלאאמו"ר זצוקללה"ה מביאלא

ראובן אלבז

נחום דוד ברייאר

דוד יוסף בלאאמו"ר
מרן הגר"י יוסף זצוק"ל

02-500-40-30
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בהגרלה?
שתתפתם ם מתנה!
גיעה לכ
ה
כבר מ

0
0
0
,
5
₪
ל
קניות

כרטיס אשראי טעון

לל
א
ע
ל
ו
ת
ל
מ
ש
ת
ת
פ
י
ה
ג
רל
ת 'כל הקופה'

ט
ב
ע
ת
י
הלום

פינת אוכל מושלמת

ז
ו
ג
כ
ר
ט
י
ס
י
ט
י
ס
ה
ל
נ
יו יורק

רכב ממונע
> סוללה עוצמתית 12V
> מושב רחב ודלת נפתחת >
אורות קדמיים ואחוריים
חיבור  MP3ו USB -למוזיקה
>

בחבילה
הבונוס
גם
חבילה?
רכשתם
מספר הפעמים שתשתתפו בהגרלת הבונוס שווה לערך הכרטיסים בחבילה

ב כרט
י
ס
ה
ש
ת
הגרלת הבונו תפות
ס בלבד:

₪150

עוד לא בחרתם חבילה? מהרו עכשיו לעמודים 6-7
10

גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!

02-500-40-30

11

מזדרזים.

זוכים!
מצטרפים להגרלה הגדולה
רק עד יום שלישי ט"ז בשבט ()18.1.22

חופשת בוטיק ענקית

1
בוילה יוקרתית!
בשווי 10,000
₪

וזוכים בהגרלת זריזות מיוחדת
> ללא תשלום נוסף <

₪5,000
לקניות ברשת

"אצולת אירופה"
 2לילות באמצע השבוע

אצולת אירופה  -ספסופה

אצולת אירופה  -אשתאול

אצולת אירופה  -שערי צפת

אצולת אירופה  -לוזית

* לא בימי חופשות ,ע"ב בסיס מקום פנוי.

2

ברשת בתי הנופש היוקרתיים

חדרי שינה מפוארים ,סלוני ענק ,מטבח מאובזר ,חצרות מושקעות ,ריהוט גן יוקרתי ,פינות ישיבה ,תאורת
אוירה קסומה ,מתקני חצר ,מגה טרמפולינה ,שולחן פינג פונג ,אזור מנגל ,מתחם בריכה וג'קוזי ספא

3

מרכז הזמנות ארצי04-6037370 :
office@euro-aristo.co.il

מארז ענק
לכל הילדים
מגוון פליימוביל ובובות אמריקן

12

גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!
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מחזון
לבניין

טופס
הצטרפות:

 ///מהפך שנקרא :שתילי חינוך
מרכז תכליתי רב תחומי משולב לחינוך ולהתפתחות הגיל הרך.
כל מה שילד זקוק לו בגיל הרך ,בשדה החינוך הרגיל ,המשולב
והמיוחד -עכשיו תחת קורת גג אחת.

שם פרטי _________________ :שם משפחה____________ ________ :

מספר טל' נייד____________________________________________ :
רחוב ______________________ :מס' בית_____________________ :

 ///מכאן תצא הבשורה.
קומפלקס שתילי חינוך מהווה מודל לחיקוי ומתוכנן כבר עכשיו
במספ' ערים נוספות.

 ///לראשונה בבית שמש
המרכז יכלול :בריכה טיפולית ומרכז הידרותרפיה לילדים
ולמבוגרים ,חדר כושר וספורט טיפולי ,חדר סנוזלן ,חדק טיפול
בחושך ,גנים רגילים לצד גנים מיוחדים ,מעונות יום לצד מעונות
יום שיקומיים ,מרפאה להתפתחות הילד ,מרכז אבחונים מקצועיים

14

6

סה"כ לתשלום:
אמצעי תשלום:

מס' הכרטיס:

הקומפלקס נותן:
יותר זמינות לטיפולים  +יותר נגישות  +יותר חסכון
במשאבי זמן וכוחות הילד המיוחד והוריו.

מה יוצא לילדים מזה?
העלאת האפקטיביות הטיפולית לחיים מלאי תוכן
ושגרת למידה ,התקדמות והצלחה.

_________ _________ - _________ - _________ -

מס' תשלומים_______ :
שם בעל הכרטיס__________________________________________ :

גם השנה! זוכה מאושר אחד ,בכל הקופה!!!

₪1,080

הכרטיס נתרם :לעילוי נשמת  /הצלחת  /לזכות_______________________ :
_________________________________________________________

₪1,920

₪280*12
₪3,360

כרטיסים

 26 +כרטיסים
להגרלת הבונוס

_________________________________________________________

₪160*12

כרטיסים

26

מס' זהות________________________________________________ :

₪90*12

כרטיסים

 15 +כרטיסים
להגרלת הבונוס

ביום חמישי כ"ה בשבט ()27/01/22
יום שעבר חיזק בלבנו את האמונה ביכולת של דוד שלנו להגיע
רחוק.
'שתילי חינוך' ,בית הספר של ׳פתחיה׳ הביאה לילדים
המיוחדים ולהורים שלהם חיים אחרים לגמרי .במקום להתרוצץ
ממטפל למטפלת בקצוות שונים של הארץ ,קיבלנו הכל מרוכז
על מגש של כסף .מומחים אמיתיים ,עם לב אחד ענק.
העלות הכוללת של הקמת המתחם עומדת על כ 30-מיליון
שקלים .אני לא מבקשת מהורים שאין להם ילדים מיוחדים
להתחיל להבין בכלל עם מה אנחנו מתמודדים ,אבל לבקש
מכם להשתתף במכירה סינית זה בסך הכל דבר שיחזור אליכם.
אז בואו ,תנו כתף ,מספר שקלים מצידכם יעניקו לכם גם את
האפשרות לזכות בפרסים ,וגם את הידיעה הברורה שיש אמא
אחת יהודייה שבוכה בזכותכם פחות.

₪600

כרטיסים

15

שקים

מוקדי הגרלת כל הקופה נסגרים

₪50*12

כרטיס

 6 +כרטיסים
להגרלת הבונוס

תוקף 3 ______ / ______ :ספרות בגב הכרטיס__________________ :

>>> המשך מעמוד 8
משום שאלה שלנו ,קיצונית ככל שהייתה .הם לקחו
אותנו ותמכו בנו בלי סוף ,ואימצו את דוד אל חיקם בלי
לשאול שאלות .הם פשוט יצאו איתנו למסע יד ביד,
ונתנו את כל כולם לדוד ולנו .הם לא הציגו לנו מקסם
שווא או ניפחו בנו אשליות חסרות בסיס .הציגו את
התמונה בלי להסתיר דבר .לצד העובדות הלא קלות
ששמענו ,שמענו גם את סיפורי הניצחון הקטנים
והגדולים שלהם .סיפורים שהתחילו בייאוש גדול
והסתיימו בדמעות של אושר ואינסוף רגעים קטנים של
הצלחה.
התחלנו להאמין .החיוך חזר לפנים שלי ושל בעלי .דוד
עבר למסגרת של 'פתחיה' ובתוך מספר חודשים כבר נרשמה
התקדמות משמעותית .כל יום שחלף הגביר את התקווה .כל

דוא"ל____________________________ @ ____________________ :

אשראי

+הגרלות הבונוס

 3 +כרטיסים
להגרלת הבונוס

עיר_____________________________________________________ :

מזומן

1
3

טלפון בית________________________________________________ :

בבית שמש החלה מהפכת
החינוך לגיל הרך בישראל

על "כל הקופה"

 +כרטיס 1
להגרלת הבונוס

פרטי ההזמנה:

מקיפים ,מכון טיפולים פרא רפואיים ,מרכז הדרכה והשתלמות
לצוותי חינוך ולמטפלים פרא רפואיים ,מרכז גדלים ביחד -ליווי
יעוץ ותמיכה למשפחות ילדים מעוכבי התפתחות.

 4,200מ"ר
 200ילדים בכל יום

סמנו את
החבילה שבחרתם>>>

גורם מפנה:

 ///החזון:

להנגיש לילדים ולהוריהם שיטות טיפול מתקדמות ומיצוי מושלם
של פוטנציאל ההתפתחות וההישגים של כל ילד תחת קורת גג
מקצועית וארגונית אחת ,באופן הזמין והאפקטיבי ביותר.
לראשונה בישראל ,ארגון החינוך המיוחד "פתחיה" לוקח אחריות
ומוביל מהפך מקצועי ,בשיתוף גופי המקצוע הראשונים בתחומם
לצד גורמי עירייה וממשל ממספר משרדי ממשלה :רווחה ,חינוך,
בריאות ותעסוקה ,ספורט וקרנות הביטוח לאומי ,קרן שלם ועוד.

חבילות הכרטיסים להגרלה

₪770*12

כרטיס השתתפות
ב'הגרלת הבונוס' בלבד

₪9,240

₪150

ניהול פרויקט:
אסטרטגיה ,עיצוב ופרסום:
אסטרטגיה

|

פרסום

|

יחסי ציבור

ליווי ופיקוח :עו"ד וטוען רבני הרב ישראל ענדען
ev0527638888@gmail.com | 052-763-8888
תקנון הגרלת 'כל הקופה'

ע"פ פסק הרבנים שליט"א מצווה לרכוש גם מכספי
מעשרות | הגרלת 'כל הקופה' נערכת בליווי ופיקוח עו"ד
ישראל ענדאן ורבני 'פתחיה' וכל בירור הלכתי וחוקי יוכרע
ע"י | שמות הזוכים יפורסמו בטלפון מוקד האשראי .בנוסף,
הזוכים יקבלו הודעה טלפונית | הדמיות הדירה להמחשה
בלבד | הובלת והרכבת המתנות ע"ח הזוכה אלא אם צוין
אחרת | לא ניתן להעביר את הזכייה לאחר | ניתן לממש
את הזכייה עד חודש ימים מיום ההגרלה | הזכייה חייבת
במיסים ואגרות כחוק | כל פרטי המכירה בכפוף לתקנון
המלא הנמצא במשרדי העמותה ובאתר ההגרלה | ט.ל.ח.

מוקדי הגרלת 'כל הקופה' פרוסים
לרשותכם בכל רחבי הארץ.
למידע אודות המוקד הקרוב לביתך,
חייג עכשיו02-500-40-30 :

02-500-40-30
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"בריאים ושלמים בגוף ובנפש אכי"ר"

נענים לקריאתם

וזוכים בברכתם!
קריאתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי
הדור שליט"א לתמוך בילדי החינוך המיוחד
> עמ' < 9
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הגדול ביותר

מוקדי הגרלת כל הקופה נסגרים

עמ'

ביום חמישי כ"ה בשבט ()27/01/22

תר .בפחות!
יו

'כללךהרקוקפב:ה'₪50*12
ש

מות בעמ' 7
בילות משתל
ח

02-500-40-30

www.kolakupa.co.il

לקבלת הקטלוג במייל שלחו לV5004030@gmail.com :

