
 ערב התרמה מיוחד ואחר לארגון קשר-נהיה בקשר

שלום חנוך, נורמן עיסא, דניאל עמית, איל שחל, אלון אולארצ'יק, דנה דבורין, יובל המבולבל 

 לוקחים חלק באירוע ההתרמה השנתי של ארגון קשר. -אסף אשתר ורבים אחרים

  לנובמבר באולם סמולרש בתל אביב. 52האירוע יתקיים ביום שלישי ה 

 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים 003,333מוזמנים להגיע לערב מרגש ומעצים עבור 

 שיכלול:

 קבלת פנים עם כיבוד מפנק   ·

תערוכה "אומנים מעצבים קשר" בראשות האוצרת איה ברנהרד רבסקי )מייצרים    ·

תרבות(. בתערוכה יוצגו וימכרו יצירות של אומנים, חברי כנסת ואנשים מוכרים נוספים, 

העשויה מעץ. בין היוצרים ח"כ אילן גילאון, הזמר  אשר כולם עיצבו את המילה "קשר"

, אסף אשתר, יובל המבולבל ודני לשמן, המעצב אלון אולארצ'יק, השחקנים דנה דבורין

  ירון אליאסי, העיתונאית מירב בטיטו, הצלמת עדי אדר ורבים אחרים.

באולם יוקרן סרטון מפעים, שצולם במיוחד עבור האירוע, הזמר דניאל עמית, נער     ·

נער עם  -איל שחל-עם אוטיזם, יפתיע בשיריו, נהנה משיר חד ומדויק של המשורר

 פרקסיה המתקשר בעיקר באמצעות תקשורת חליפית.דיס

 במרכז הערב הופעה מרגשת של הזמר שלום חנוך במופע המצליח "יציאה"    ·

את הערב כולו תלווה הנחיה מחויכת ומרגשת של השחקן נורמן עיסא )מהסדרה     ·

 "עבודה ערבית"(, חבר הוועד המנהל של ארגון קשר.

  

אנחנו מבקשים שתהיו אתנו, כי הדרך עוד כל כך ארוכה, לחיים של שפיות, למציאות של זכויות, 

 שוויון ותקווה למשפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים. אז כדי שנוכל...

  

 ללכת נגד הרוח

  

 להיות פה בכלל כי זה לגמרי לא קל

 יש לי הרבה לאהוב מראש למה לי לקחת ללב

  יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח

 איך אפשר לעזור? 

)במקום ₪ 033הינו  ביציע למשפחות המיוחדות, מחיר כרטיס – לקנות כרטיסים ולהגיע    ©

 כרטיסים.* 033-מוגבל ל –₪( 523

 לילדים עם צרכים מיוחדים. ולהעניק אותם למשפחות אחרות לקנות כרטיסים     ©

שיוכלו לתת חסות, או לרכוש כרטיסים )אולי  לפנות לחברות וארגונים עיסקיים לסייע לנו      ©

 במקום העבודה שלכם? חברים או משפחה שהם בעלי חברה?(

 גם וגם וגם..     ©



  

 event.kesher@gmail.com 2555205-30 -לפרטים נוספים והזמנות: דורינה

 כאן לצפיה בהזמנה לאירוע והשארת פרטים בטופס מקוון נא ללחוץ

 תודה מעומק הלב,

 תמי קרישפין

 ת קשרמנכ"לי

  

*כמו בכל שנה אנחנו מנסים לגייס תרומות ולאפשר רכישת כרטיסים מוזלים למשפחות 

 Jכרטיסים ואנו ממשיכים לנסות לגייס יותר 033היקרות. כרגע הצלחנו לגייס עבור 

___________________________________________________________________

________ 

לרגל אירוע ההתרמה פתחנו במיוחד דף בפייסבוק ובו עדכונים, סרטונים משעשעים 

 עיצובים מיוחדים שמתגבשים לקראת התערוכה, ועוד ועוד ומרגשים,

זה כאן: דף האירוע של ערב ההתרמה השנתי של ארגון  -הנה

  /https://www.facebook.com/events/1066508456694976  קשר:

  

___________________________________________________________________

________ 

  יזמויות הורים עם הורים

 6121222-050-צרו קשר עם שירן  הורים לילד עם תסמונת אמרי דרייפוס, אנא

  

___________________________________________________________________

________ 

  

אוהב מאד לשחק בחלקים של פליימוביל )זה מאוד נוח לו  מרותק לכסא גלגלים ומונשם 5.5בני בן 

  והוא יכול לדמיין ולשחק שעות(.

בקשתינו מי כל מי שיכול למסור לנו בשבילו חלקים מפליימוביל ובכך לשמח אותו ולהנפיק לו 

 תעסוקה לזמן רב

 כמובן גם חלקים משומשים.

 t.il7890@012.ne , מייל: 0230460-056-נא לפנות ליואל

  

mailto:event.kesher@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1qL3AkwCe7cJDECyu78XgWUXwkjF5bRfNHILiZW_jIbA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.facebook.com/events/1066508456694976/
mailto:7890@012.net.il


___________________________________________________________________

________ 

  

 )המידע והפעילויות המופיעים במדור זה, הינם באחריות המפרסמים בלבד( מדור פרסומי

  

ואינם מנצלים  הכנסה-זכאים להקלות ולהחזרים ממס הורים לילדים מיוחדים ו/או קשיי למידה,

 את זכויותיהם.

 מס של רו"ח יהודה כדורי מומחה לניצול זכויותיכם.-משרד החזרי

    033-023-0533 -הבדיקה והייעוץ הראשוני חינם!

 Office@israeltaxrefund.co.il לינק יצירת קשר במייל :

 www.israeltaxrerfund.co.il לינק אתר האינטרנט:

___________________________________________________________________

________ 

  

  

  המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  http://www.horimbekesher.co.il -אתר התוכן הורים בקשר

  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו

 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק

  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -צרו איתנו קשר

  

  איתם נוכל להיות ב"קשר". ה"קשר" איתנו תורם לכם? ספרו עלינו להורים נוספים, כדי שגם

  

עקב חוק דואר האנטי ספאם ובכדי שנוכל להמשיך לשלוח מידע מעודכן רק למעוניינים בכך, 

 שלחו את המילה עצור באם אינכם מעוניינים לקבל את המיילים.
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