
                                                                           
                                                                                                                 2017 נובמבר  חתשע" חשון

 שלום לכולכם, 
מטפלים  3000-כלאחר שנים רבות של הובלה ארצית בתחום הסנוזלן ככלי טיפולי, והכשרת 

תוכלו לקרא על  ., עובר התחום בבית איזי שפירא מהפך והתחדשותוהעולם מכל רחבי הארץ
  כך בהמשך.

הגיעה תכנית הסנגור המנוהלת על ידינו אליו וודאי לשמוע על המעמד המנהיגותי תשמחו ב
במרכז הספורט שמכיר היטב  ממתנדבמרגש מכתב  קרואווין ישראל במשותף, וכן לועל ידי אל

 את הצוות שלנו.
 שלכם,

 ג'ין
 

 בשורה במיזם החדש של הסנוזלן בבית איזי שפירא
תפקידו של המטפל  לצרכים החושיים של המטופל.שניתנת להתאמה סביבה כלי טיפולי המספק הסנוזלן הוא 

 והנאה. לאפשר למטופל חוויות של מסוגלות, יוזמה, הצלחה
שני החדרים עברו , בבית איזי שפירא נוזלןהסבמסגרת התחדשות 

 שיפוץ מקיף במהלך חודשי הקיץ.בבית 
הוגדל, שופץ והונגש לכיסאות גלגלים. נקנה ציוד האחד חדר הסנוזלן 

חלקו ראשון מסוגו בארץ. אפליקציית חדר חכם נבנית שחדיש,  סנוזלן
הציוד מאפליקציה בטאבלט, מכל יופעל ובעתיד הקרוב  ,במיוחד עבורנו

 מקום בחדר.
, טכנולוגיתגם פיסית וגם  תהיהבסנוזלן כתוצאה מכך, ההנגשה 

ובעזרתה יוכלו המטופלים לבחור לעצמם את הסביבה ולעצבה בהתאם 
   נם.לצרכיהם ולרצו

, Sensory Magicכמו כן, הותקן בחדר מחשב עם מערכת הפעלה 
 דרכה ניתן להקרין כל תמונה או סרט בחדר ולהשמיע מוזיקה מגוונת. 

הותקנה מערכת מציאות מדומה. החיבור בין  שניהבחדר הסנוזלן 
ואנו כבר  ,סנוזלן למערכת מציאות מדומה הוא ראשון מסוגו בארץ

, דהנמצאים בתהליכים של איסוף מידע על מנת לבנות מודל עבו
 ובהמשך הדרך לבצע מחקר בנושא.

ילדי מסגרות היום של בית איזי שפירא החלו לקבל טיפולים באופן סדיר 
והמטפלים מדווחים על שביעות רצון רבה מהשינויים  ,בחדרים

 והחידושים.
שעד כה לא  לאוכלוסיות נוספותגם את קשת הטיפולים בכוונתינו להרחיב בעתיד 

 .טופלו בכלי זה

 - גל-עונגי קפלן
 מנהלת הסנוזלן



 מנהיגות הארצית לסנגור עצמי בצוות בינמשרדי של הממשלההמעורבותה של קבוצת 
חוק ת בינמשרדי שעוסק בדרכים ליישום משרד המשפטים מרכז צוו

 הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
שפירא ואלווין ישראל  יהמנהיגות הארצית לסנגור של בית איזכזכור קבוצת 

 הייתה שותפה מרכזית בקידום הצעת החוק.
בה  ,באחד ממפגשי הקבוצה צוות הבינמשרדילאחר ביקורה של רכזת ה

שמעה את עמדתם של המסנגרים בנוגע לאופן היישום הרצוי, ביקשה 
 שייבחר נציג קבוע מטעמם שיהיה שותף מלא לדיונים.

, יחד עם ישיבות הצוותה בדודו חפצדי המגיע בקביעות להקבוצה בחר
 מאפשרת. 

זכותו של האדם להישמע  –הדיון שנערך באוקטובר עסק בסוגיה מרכזית 
אחת מהחלופות בבית המשפט בטרם קובעים עבורו אפוטרופסות או 

 האחרות.
בין היתר . צוותהביע את דעתו בנחישות וקיבל מקום של כבוד בדיוני ה ודוד

או  דוחחובה לבית המשפט לשמוע את האדם, ולא להסתפק ב - אמר
 .במישהו אחר שייצג אותו

לבקר את הבינמשרדי  חברי הצוותכל ו בעקבות הופעתו המרשימה ביקש
 הקבוצה הארצית באחד ממפגשיה הקרובים. 

 
 

 מכתב מחמם לב ממתנדב במרכז הספורט שלנו 
רואה לנכון להביע אני שפירא, בחדר הכושר, כמתנדב בשלוש השנים האחרונות בבית איזי 

 עשייתכם המפוארת למען הזולת והחברה. עשייה המטיבה ומחזקתאת דעתי, לשבח ולהוקיר 
 .לאת בעלי המוגבלויות בחברה בישרא

ואתם חברים  ,ד הטמון באנשים"ובן וסופר ידוע( דיבר וכתב על "הסד"ר מורטון מנדל )נד
אנשים למען אנשים )וילדים(. יצרתם תבנית נוף יקרים מגלמים עשייה חברתית נפלאה של 

 תומכת ואוהבת בקהילת ישראל.
אנוכי, חנן, מהמתנדבים הרבים במרכז, מרגיש תעצומות נפש בהיכנסי לביתכם החם כאן 

 באיזי שפירא רעננה מדי שבוע.
בכניסתך למרכז, מקבלים אותך במאור פנים )בחלון הבית( המזכירה החביבה, הגב' טובה. 

ך הדרך במסדרונות המרכז עד חדר הכושר ניפגש עם גב' שרית, אחראית המתנדבים, בהמש
 עשייתה מעורבות, שותפות ואחריות.בבה, המגלמת יאישה מרתקת וחב

ב יבכניסה מפגש נוסף וחב .תי ליעד ההתנדבות שלי בחדר הכושרדרכי מסתיימת ברגע שהגע
ם המרגשים והנפלאים שמתמודדים עם המזכירה גב' בת שבע, נכנס לחדר הכושר עם האנשי

עם קשיים שונים. בחדר זה, חוברת לכולנו המדריכה המקצועית והנפלאה גב' סו זהבי, אשת 
 חייל, היודעת להפעיל את המרחב האנושי, פיסי ונפשי בקרב האנשים היקרים הנ"ל.

פעילותינו את חשוב לציין גם את הליווי והעזרה הניתנת על ידי הגב' אילנית המלווה 
 בנאמנות ואמינות רבה.

דים ומתנדבים יקרים. כמו גם, ייתכם הנפלאה, חברים יקרים, חברי הנהלה, עובשלסיום, ע
 .פול, ראויה לכל שבח הוקרה וחיקוילאים הרבים המגיעים למרכז לקבל טישים הנפהאנ

 אני מאחל לכם שנה מלאת יצירה, שמחה ובריאות.
 ,בכבוד רב

 בסיס.המתנדב חנן 
 

 


