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 שלום לכולכם, 
ביום הצוות של עובדי בית איזי שפירא. האירוע היה מוצלח מאד, בספארי היה כיף גדול לבלות יחד 

  נעים, מהנה, בדיוק במינון הנכון.

 זו הייתה הזדמנות בשבילי לפגוש את כולכם, ושמחתי על ההשתתפות המלאה של צוות מרכז סנידיאן.

 תודה לכל המארגנים!
 שלכם,

 ג'ין
 

 שהפך למציאות וםחל –צהרון תומך שילוב 
הצהרון נולד בעקבות יוזמה של . צהרון תומך שילובאחרונים פועל בבית איזי שפירא פיילוט של בחודשים ה

לו, המשולבים  -, בוגרי מעון דהC.Pהורים לילדים עם 
 בגנים ובבתי הספר בחינוך הכללי. 

ההורים ביקשו להקים מסגרת, שתרכז את הטיפולים של 
מפגש עם מקצועות הבריאות, וכן תיתן מענה חברתי של 

 קבוצת השווים.
 ,הצהרון פועל בבית איזי שפירא בימי חמישיפיילוט 

בגילאי גן חובה עד  שישה ילדים וילדותבו משתתפים ו
 כיתה ג', עם לקויות מוטוריות מורכבות, מאזור השרון.

הילדים מגיעים לצהרון בתום יום הלימודים, אוכלים יחד 
י בעיסוק ארוחת צהרים ולאחר מכן נהנים ממפגש ריפו

  קבוצתי, ומפעילות חברתית וחווייתית עם בעלי חיים.
 

 יום אחים במרכז סנידיאן
 

 12-6בגילאי  אחים ואחיות של ילדי מרכז סנידיאן שבקלנסואה 20
במיוחד בשבילם על ידי צוות שאורגן  כייפי ומרגשהשתתפו ביום 

ילדי היום התחיל בפעילות משותפת עם המרכז בשיתוף ועד ההורים. 
המרכז ולאחריו השתתפו הילדים במופע חווייתי שהצליח לשבור את 

פיזיותרפיה, ריפוי  -תחנות  4-בהמשך התארחו הילדים ב .הקרח
 . בעיסוק, תקשורת וסנוזלן

הילדים חוו הצוות המקצועי של מרכז סנדיאן ו על ידיהתחנות הופעלו 
עם התנסות באביזרים ובכלי עזר שמשתמשים בהם אנשי הצוות 

הילדים במרכז. התחנות היו מאוד מעניינות עבור הילדים והיוו 
הזדמנות מצוינת עבורם להכיר מקרוב את המסגרת שבה 

לפעילות  רעיונותוגם לקבל  ,ות עם המוגבלות לומדהאחהאח/
 ות בבית. האחמשותפת עם האח/

 . שהם עברו ובהחשהשונה והמיוחדת, החוויה ההעידו על בסיום היום התגובות שנשמעו מהילדים 
 
 



 ביקור חגיגי של עובדי קרן אריסון בפארק חברים
שם תד אריסון, -עובדי הקרן המשפחתית על 80-כ

ראש כן והמנכ"לית יחד עם הבעלים, יו"ר הקרן, 
בסוף השבוע בפארק התארחו עיריית רעננה 

משלב, ראשון הנגיש והשעשועים הגן  –חברים 
ידי בית  עלפארק חברים הוקם  .מסוגו בישראל

שם -בתמיכת הקרן המשפחתית על איזי שפירא
 .תד אריסון

העובדים פגשו הורים שסיפרו להם כיצד הפארק, 
שהפך למודל שהופץ ברחבי הארץ והעולם, מעניק 

לילדים עם יכולות שונות ומוגבלויות שונות 
הזדמנות להשתתף בפעילויות פנאי וחוויה וליהנות 

 ממפגש עם ילדים אחרים בני גילם. 

לקידום תהליכים של בית איזי שפירא  שהיא שותפה אסטרטגיתקרן אריסון למעלה משני עשורים הוכיחה 
בעלי פוטנציאל לפיתוח ושינוי חברתי בהיקף רחב ומתמשך, תמיכה שהיא הרבה מעבר למתן תרומה  ופרויקטים

 .נקודתית לרכישת נדנדה או הקמת קואליציית הורים

 יום עיון למתנדבי בית איזי שפירא 

איזי מתנדבי בית  150עבור חווייתי ומרגש נערך  יום עיון
 . בחודש שעבר שפירא

"אתם כולכם נוטלים חלק בהצלחה ובתפקוד היומיומי של 
הבריכה, החנות,  ,גני הילדים, בתי הספר, מרפאת השיניים

ויזל, אשר  אמרה בפתיחה מיכלקרן אהבה ובכלל". 
 תפקידיםב 2009שנת  מאזמתנדבת בבית איזי שפירא 

שלא  גישהוכיום משמשת כמדריכת סיורים. " אני מר שונים
נכנס  יותר, ראוי יותר, יכולתי לאחל לעצמי למצוא מקום טוב

שכפי שקראתי לו  בית איזי שפיראונותן סיפוק מאשר  ללב
המתנדבים שמעו עדכונים על "ביתי השני".  –בתחילה 

והרצאה שניתנה על ידי עו"ד דויד המחלקות השונות 
 ."בלות במערכת החינוך תוך שימוש בטכנולוגיהלופובסקי, מרצה מקנדה בנושא "שילוב תלמידים עם מוג

 

 

הבעלים שרי אריסון, בנה יו"ר הקרן, ג'ייסון אריסון, המנכ"לית 
 עם ג'ין ראש עיריית רעננה זאב ביילסקיו שלומית דה פריז


