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 שלום לכולכם, 
מרגשים מאד הערכה  מכתבימקבלים מדי שנה הצוותים במחלקות השונות בבית איזי שפירא 

  .ומעוררי השראה
האחד הגיע לעדנה קרני מנהלת  - כמה דוגמאות למכתבים כאלואני רוצה לשתף אתכם ב

לו לגיל הרך, השני הגיע למג'דה מרעי מנהלת מרכז סנידיאן לגיל הרך -מרכז דה
מנהלת המרכז ההידרותרפי בבית איזי  להב-ויינגנפלדהגיע לאילנית בקלנסואה, והשלישי 

 שפירא.
ו את ההרגשה שמה שאנחנו עושים הוא נמכתבים כאלו מחממים את לבינו, ומחזקים ב

 נכון!ה הדבר
 .המכתבים לקרוא את ומזמינה את כולכם ,על העבודה יוצאת הדופןל הצוותים כאני מודה ל

 שלכם,
 ג'ין

 
 מושיק וקרן טייכהולץלו לגיל הרך מ-מכתב למרכז דה

 
בשרון יש מקום בין מדשאות ירוקות ועצי איקליפטוס  ב"ארץ לעולם לא"

שם למדנו לעוף ונסחפנו למסע קסום בכוחן של מחשבות טובות  ריחניים,
 מאנשים נפלאים.

 

 אנחנו רוצים לשתף אתכם בחוויה שעברנו במהלך השנתיים הנפלאות איתכם 
 בבית איזי שפירא.

 

הסיפור שלנו מתחיל עם בואו של איתמר לעולם. ילד יפהפה עם עיניים כחולות 
 כשמים וחיוך של מלאך.

איתן,  -. שלישי במספר 15-מעיין בת ה -. שניה בתור 17-גיא בן ה -הבכור
ילד רביעי, אחרון חביב ודי :( תינוק חזק גופנית  -כמעט בן שנתיים, ואיתמר 

 ומלא חיים.
 

בגיל חמישה חודשים החל איתמר להיחלש מיום ליום בקצב מדאיג ועיניו 
היפות החלו לרצד. איתמרי כבר לא הביט בי כפי שהיה נוהג עם עיניים 

חודרות. המבט שלו החל לעלות כלפי מעלה. זה היה כמו סכין בלב. אני זוכרת 
ניים הכחולות שלו שהיו כאילו פיסת שממש בכיתי והתפללתי שעוד אזכה לראות אותו מביט בי שוב עם העי

 שמים.



 

 כעבור שבועיים מצאנו את עצמינו בטיפול נמרץ. שם בילינו חודש שלם ...

 

. רמות הויטמין הגבוהות מייצרות טריגר בגוף שמעלה Dאיתמרי סובל ממוטציה נדירה המעכבת פירוק ויטמין 
הה, איתמרי סבל מפגיעה מוחית והתוצאה את הקלסיום לרמות מסכנות חיים. כתוצאה מההיפרקלסמיה הגבו

 הייתה פגיעה בראיה, היפוטוניה ועיקוב התפתחותי משמעותי.

 

משם התחלנו פרק חדש בחיינו: בתי חולים, נוירולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נוירואופטומולוגיה, אורטופדיה, דיאטנית, 
… , הפניות, ו17יקות. ביטוח לאומי, טפסי פיזיוטרפיה, בדיקות דם, בדיקות גנטיות. בדיקות, בדיקות ועוד בד

 המאתגר מכל, שיקום. מאיפה להתחיל את השיקום???

 

למזלנו בורכנו במשפחה חמה ותומכת. מה שנתן לנו את הכוחות להרים ראש, להביט לעולם בחיוך ולחפש 
כל האנרגיות  לאיתמר את המקום המושלם שם יוכל לפרוח. לא לקח לנו הרבה זמן למצוא את המקום הזה, ואת

 שלנו אספנו כדי לוודא שאיתמר יגיע לשם, לבית איזי שפירא.

 

 ואיזה מזל שהצלחנו!

 

 בשניה שנכנסנו לבית איזי שפירא, התחושה הייתה שהסערה נפסקה. השמש יצאה. 
 הכל הפך לצבעוני והיה ריח של אביב באוויר. 

מסורים ששמו לעצמם מטרה לא רק לשקם ילדים התמלאנו בכוחות ובביטחון. מצאנו מקום עם אנשים מקצועיים ו
 -עם מוגבלויות ולתת להם כלים להשתלב בחברה, אלא גם לשקם את החברה שלנו שסובלת מנכות קשה יותר 

חוסר היכולת להכיל אנשים נפלאים עם מוגבלויות כאלה ואחרות. חוסר רגישות וחוסר פתיחות לקבל את השונה. 
פועלכם ללמד את החברה שלנו שעד שלא נדע להכיל את השונים מאיתנו,  אנחנו עוקבים בהערצה רבה אחרי

 אנחנו כחברה נשאר נכים.
 

ההבנה שלכם שהתיקון חייב להיות הוליסטי, לימדה אותנו שהתמודדות עם ילד עם מוגבלויות היא לא רק 
תמודדים עם משבר טיפולים, בדיקות ושיקום, אלא גם שינוי תפיסת העולם שלנו לגבי החיים. כיצד אנחנו מ

והופכים אותו לאתגר, לחוויה ולתקווה. גרמתם לנו לשאול את עצמינו "מה זה אושר?" האם אושר זה שהילד 
שלנו יהיה כמו כולם? או שאולי אושר זה להתבונן בילד שלנו, להתרגש מכל צעד וכל התקדמות קטנה או גדולה. 

ילדים, כל כך הרבה אהבה! כי הרי זה המפתח להכל. ואולי אושר זה פשוט לאהוב? וכמה אהבה אתם נותנים ל
זה נותן לנו כוח. זה נותן לנו תקווה, וזה בונה לנו את הביטחון העצמי, ועם זה אנחנו מוצאים את הכוחות ללכת 

 קדימה ובראש מורם.

 

. אנחנו מלאי התפעלות מהמקצועיות שלכם והדקדקנות בפרטי פרטים בתוכנית הלימודית האישית של איתמר
על השיתוף איתנו וההקשבה לצרכים שלנו כהורים ומה נראה לנו לנכון ואיפה אנחנו חושבים שאיתמר זקוק 

לחיזוק. הדו שיח שניהלתם איתנו הוא אבן היסוד להצלחה בטיפול של איתמר. מההדרכה הפרטנית ועד למילוי 
מה לא הפלנו עליכם … נה מיוחדתדרישות לא סטנדרטיות: טיפות עיניים, לשים רטייה, למרוח קרם הגנה, תזו

 וכל דבר נעניתם בחיוך וכמובן שעשיתם בצורה מושלמת!

 

בארץ "לעולם לא" אנחנו ההורים הילדים האבודים, ולכן בתבונה ורגישות רבה, ההכלה שלכם לא מתחילה 
ותנו, ונגמרת בילד אלא גם בנו ההורים. אתם רואים אותנו כמפתח להצלחה הטיפולית בילד. אתם רואים א

ההורים, ומה שעובר גם עלינו. לא בכדי לוועד ההורים בבית איזי יש חשיבות נעלה עבורכם. קיבלנו מכם המון 
חום ותמיכה. ציידתם אותנו בכל הכלים האפשריים כדי להמשיך בדרך איתנה. העשרתם אותנו בנושאים 

איים. דאגתם לנו לקבוצת תמיכה מגוונים: ערב שילוב, ערב זכויות, הרצאות מרתקות של המטפלים הפרארפו
 ולטיפולים פסיכולוגיים, ארגנתם קבוצת סבים וסבתות ואפילו שיעורי שחייה בערב להורים והיד עוד נטויה. 

 

בארץ "לעולם לא", הילדות היא נצחית. לימדתם אותנו לחזור להיות ילדים קטנים. לנסות לחוות את החוויה 
ת עולמו של הילד, כי ככה בדיוק אתם עושים. אתם מתכופפים לגובה שהילד שלנו עובר מנקודת מבטו ומהשקפ

הילד, מקשיבים לו, מרגישים אותו, לומדים ממנו מה נכון לו, איפה הוא מרגיש בטוח, מה עושה לו טוב. אתם 



מנסים לדמיין מה עובר במוחו הקטן של הילד כשהוא נתקל בקושי, מה הוא מרגיש, ובהמון רגש ומסירות אתם 
 מים את הידע והניסיון הכה רב שלכם אליו.מתאי

 

 התאהבנו במקום, התאהבנו בכם. מי ייתן ותמשיכו לפזר את אבק הקסמים שלכם בכל העולם!

ההסתכלות הצינית שלנו על העולם כמקום מנוכר, חומרני ורדוד, השתנתה בזכותכם. כעת אנו מאמינים כי 
 ושעדיין יש מקום לתקווה.העולם כן יכול להיות טוב יותר, שאפשר לשנות 

 

 רצה הגורל ואיפשר לנו לעבור את המסע הזה איתכם ואנחנו מודים על כל דקה.

איתמר שלנו ילד קסם, בעל חיוך משגע וכוחות על, יוצא מבית איזי שפירא היום בראש מורם ושמחה בלב, 
 כשהוא רץ, מדבר ומתפקד כמעט כמו כל ילד בן גילו.

  על כך אנו מודים לכם!
 מושיק וקרן טייכהולץ

 
 ממשפחת שנטילגיל הרך  מכתב למרכז סנידיאן

 
דה מרעי, מנהלת הגן, ולכל בנות 'ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו לגברת מג
 הצוות על היחס האישי והמקצועי כלפי בתנו זינה.

 צרפנו את זינה למרכז סנידיאן בקלנסואה. 2015בשנת 
שות כלפי המסגרת החדשה שהגן, כאשר היו לנו חנזכרים במפגש הראשון עם מנהלת 

  לבתנו.
צוות המקצועי, המשך תקופתנו אצלכם הפך בזכות ה

 לביטחון ותקווה.
מעניק הרבה אהבה וטיפול ומקצועיות. שמקום מדהים 

 המצב של זינה השתפר מאז שנכנסה למקום הזה.
 ,אחריות, אכפתיות ואהבה לתודה רבה על שנתיים ש

 ,החיבוק ועל הטיפול המסורתודה רבה על 
 שאתם, התודה רבה על מי שאתם ועל מ

 , ועל זה שאנחנו בסוף מאושרים.תודה על שירים, על צבעים
אפשר לכל ל לחת והמשגשגת, כדיצתמשיכו בדרככם המו

 מורכב שלה!!!משפחה להשלים את הפאזל ה
 ואהבה, םבחו

 משפחת שנטי
 

 מכתב למרכז ההידרותרפי ממשפחת א.

 
 יקרה שלום רב אילנית

 , ההורים של ר. ומ.   אנחנו ג. ות.
יעל  מסיים שנה שנייה הידרותרפיה אצל 8ומ. שלנו בן  ,המהממת מורן מאור לומדת שחייה אצל 12ר. שלנו בת 

 המהממת. יושעי
 ,י הנשים הנפלאות והמקסימות האלה נתנו לילדינו את הכי טוב שאפשר. כל מה שהורה יכול לייחל לילדיושת
עית המלווה בהמון וילדינו מידי שבוע ממורן ויעל. מורן ויעל ראויות לכל השבחים והתודות על עבודה מקצ בלוקי

 יחס אמפטי, חם ומכיל עד מאוד.
מורני  לצערי לא תמשיך, כיור.  .יעלי שלנו  -וכמו שאנחנו קוראים לה -בעזרת ה' ימשיך שנה שלישית עם יעל  מ.

באמת שמורני  -לשחייה אחר/ת פרט למורן  וכנה בשלב זה ללמוד אצל אף מורהמלא  ר.ו ,הורידה שעות שלנו
  היא משהו נדיר כמו יעל וקשה מאוד ללמוד אצל מורה אחר אחרי שמקבלים את הטוב ביותר.



אנושיות וטובות לב וכל כך טובות עם ילדים. משדרות  ניקשרנו ליעל ולמורן ברמות גבוהות במיוחד. הן כל כל
לילדים שמאמנות בהם, ביכולותיהם ובמימוש הפוטנציאל הטמון בהם. הן תמיד מאירות פנים, שמחות 

 טובה ובטוחה שילדינו מתקדמים ועולים על דרך המלך. ומשמחות. לנו ההורים הם נתנו תחושה
ך הצלחה בעבודה ובחייהן הפרטיים ושימשיכו לעשות את שליחותן אנו מאחלים ליעל ומורן האהובות שלנו המש

  החינוכית על הצד הטוב ביותר כמו שהן עשו ועושת עד כה.
 הן בלבנו מאז ולתמיד

  ג. ות.בהערכה והוקרה רבה 
 
 

 
 
 

 
 

 נעם שפירא -מתנדב החודש
 תכירו את נעם שפירא. . 

 נכדים. נעם גמלאי צה"ל  9-ילדים ו  4 -נעם מתגורר ברעננה נשוי לרותי ואב ל
 בחודש פברואר השנה  .ומערכת הביטחון, מתנדב בעוד ארגונים ועמותות

 הצטרף לקבוצת מדריכי הסיורים שלנו. 
 בחודשים האחרונים נעם הדריך מספר סיורים ועשה זאת במקצועיות ומסירות 

 האחרון. יוצאת דופן. רוצה לשתף אתכם בחוויה מסיור שנעם הדריך בחודש 
 נעם שובץ להדריך קבוצת אנשי מקצוע מאקי"ם חיפה. לקראת הסיור עשה 

 ללמוד על הקבוצה  ל מנתעבודת הכנה בבית, קרא חומרים על אק"ים ענעם 
 שעתיד לפגוש, והתאים את קבלת הפנים ואת הסיור לקבוצה. כמו כן הגדיל 
 נעם לעשות ואימץ את חזון אקי"ם למצגת קבלת הפנים כך שיתחבר לחזון 

 בית איזי ולעשייה שלנו. 
 ללמוד, להתעמק ולהתחבר לעשייה בבית איזי נעם בחודשים ספורים הצליח 

 שפירא ולייצג את בית איזי בכבוד וברצינות אל מול הקבוצות אותן מדריך. 
 דריכי הסיורים,ימית לביא, מרכזת את קבוצת מממליצה: 

 חברתי ושינוי לפיתוח האשכול ק"עוס 
 
 


