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 שלום לכולכם, 

ב מסעות גיוס מבית איזי שפירא, וזאת עק זמן רבנעדרתי  לאחרונהצוות יקר, ודאי שמתם לב ש
חשתי בחסרונכם והתגעגעתי. יחד עם זאת, אני שמחה לשתף  בחו"ל יחד עם בנג'י, שבמהלכם

 את בית איזי שפירא, בלונדון בפני חברי פרלמנט בריטיים להציג שנפל בחלקי כבוד באתכם 
 ישראל. תוכלו לקרא על כך בהמשך.ביש ש להם על המיטב כשסיפרתיהרגשתי ובגאווה ש

, ואנחנו ציינו אותו בפסטיבל מוגבלותהיום הבינלאומי לזכויות אנשים עם בדצמבר חל  3-ב
ג את הייחודיות, להיווכח "כולנו דומים כולנו מיוחדים". הפסטיבל הוא הזדמנות נפלאה לחגו

לכל אחת מאבני הפסיפס  רוח האדם ולהתחייב לכך שהחברה הישראלית תייצר מקום בכוחה של
  המרכיבות אותה.

ס הנציבות למען אנשים עם תוכלו לקרא בהמשך פרטים על הפסטיבל, וכן על מעורבותנו בכנ
 ובאירועי הכנסת לציון היום. מוגבלות

 תודה מרגשכמו כן אני רוצה להסב את תשומת לבכם למרכז לטיפול רגשי שלנו, וכן למכתב 
 .שקיבלנו מהורה

 שלכם,
 ג'ין

 
 הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלותהיום 

 2030מציבים חזון  –כנס הנציבות למען אנשים עם מוגבלות בישראל, משרד המשפטים 
 התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים בקרב מנהיגות - בנושא עגול בשולחן השתתף קריים יואב. 

 בדצמבר לכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות 5-ב אירועים בכנסת
 בנושא שילוב פעוטות עם עיכוב התפתחותי  ,בוועדה לזכויות הילדדיון  עו"ד ולרי זילכה יזמה והובילה

 .במעונות היום הכלליים

 פסטיבל של בית איזי שפירא בשיתוף עיריית רעננה -"כולנו דומים, כולנו מיוחדים"
 .מונגש ומותאם לילדים ובוגרים עם מוגבלות "איתמר פוגש ארנב"התקיים המופע  16.11-ב 

הוקרן הספר "משפחת בלייה" בלוויית הרצאה של אילן דמתי, על הגשמת חלום להפוך למוסיקאי  24.11-ב 
 מצליח מתוך עולם הדממה בו צמח.

התקיימה סדנת גאגא על ידי מדריכים מלהקת בת שבע מותאמת לאנשים עם מוגבלות ולקהל  -29.11-ב 
 ב.הרח

 בתחילת דצמבר התקיימה סדרת הרצאות "נגיש על הבר" של פסקל ברקוסביץ', נועם גרשוני וזיו שילון. 



 איתמר פוגש ארנב
 ?בקונצרט רם בקול לדבר נוח הרגשת האחרונה בפעם מתי

 ?באמצע לקום
 ?כיסא על ולא פוף על לשכב

 ?הסימנים שפת בליווי שלם קונצרט ולשמוע
 
 כולנו" פסטיבל פתיחת את חגגנו, הבינלאומי הסובלנות יום, נובמבר חודש באמצע במיוחד קסום חמישי ביום

 .ומרגשת חדשה בחוויה" מיוחדים כולנו, דומים
 כיחידה ביחד ליהנות מוגבלות עם ילד עם למשפחה הראשונה בפעם שאיפשר ומונגש מותאם קונצרט

 .וחגיגה איכות שכולו באירוע אחת מלוכדת משפחתית
 
 .מגבלה ללא בחופשיות. ביחד כולנו -  והתלהבנו ראינו, התרגשנו, צחקנו
 הקהל את ומשתפים מציגים המקצועי" ארנב פוגש איתמר" המופע וצוות הנצחי גורנשטיין אלי הבמה כשעל

 כי רק מילדים שפחד וארנב מארנב שפחד ילד של בסיפורו
 .השני את אחד הכירו לא הם
, הייחודיות את חגגנו שמש שטוף הצהריים באחר ואז

 יש אחד שלכל, הבנו והילד הארנב וכמו. והדמיון השוני
 .מקום
 .האחר את להכיר חשוב כמה למדנו
 .מיוחדים כולנו כמה, דומים כולנו כמה
 העלאת מטרתו שכל מופלא לפסטיבל הפתיחה יריית

 אירועים יצירת תוך והשונה האחר לקבלת המודעות
 ובלי עם אנשים המפגישים ומקצועיים איכותיים

 . אחת משותפת לחוויה מוגבלויות
 .אחרת גם אפשר, שכן והראנו
 

 
 מפגש של ג'ין עם חברי פרלמנט בבריטניה

במפגש מיוחד שהיה לג'ין בחודש שעבר בלונדון עם חברי 
פרלמנט בריטיים, היא הציגה בפניהם את העבודה 

 החדשנית הנעשית בבית איזי שפירא. 

כפי שציין חבר חברי הפרלמנט התענינו מאד בעשייה שלנו, 
  -הפרלמנט אנדרו פרסי

"התרשמתי מאד מהעבודה מעוררת ההשראה הנעשית 
א. ברור לנו שנוכל ללמוד מכל מה שאתם בבית איזי שפיר

עושים בישראל, ואנו מצפים לביקורינו אצלכם על מנת 
 ללמוד יותר."

 
 רכז לטיפול רגשי בבית איזי שפיראהמ

גם לטווח גילאים רחב מאד החל מילדים, נותן מגוון של טיפולים נפשיים של בית איזי שפירא המרכז לטיפול רגשי 
טיפולים פסיכולוגיים, טיפול באמנות ובמוסיקה, טיפול זוגי ומשפחתי,  - מבוגריםוכלה בבני נוער  ,צעירים מאוד

 יעוץ והדרכת הורים.

  

 - מתמחים במתן טיפול נפשיאנו עשרים שנה , כאשר מזה בתחום המוגבלויותאנו מרכז מיוחד ויוצא דופן 
 . ותיהם, לאנשים עם מוגבלות התפתחותית ולבני משפחיפסיכותרפ

הקשיים שאנו מטפלים בו גדול: מלקויות למידה והפרעות קשב וריכוז שרווחים מאוד אצל ילדים, דרך תסמונות טווח 
שונות קלות ועד משמעותיות מאוד, קשיים מוטוריים ושיתוק מוחי, הספקטרום האוטיסטי, מוגבלות שכלית 

 התפתחותית, ומחלות מתמשכות.
 



התמודדות עם אירועים או מצבי חיים שונים, והורים שרואים קושי מוזמנים לפנות אלינו כל מי שמרגיש קושי ב
 בהתמודדות של הילד שלהם שמתבטא בקשיים התנהגותיים בבית או בבית הספר.

 
כרגע אנו מקיימים קבוצה לאחים של ילדים עם מוגבלות 
ובקרוב נפתחת קבוצה נוספת, הפעם של אחים ואחיות 

 מתבגרים.
עם מוגבלות שאינם מסוגלים  פתחנו השנה אפשרות לאנשים

להגיע אלינו, לקבל טיפול דרך האינטרנט, תחום שהופך 
 למקובל יותר ויותר בעולם.

בניגוד למקומות ציבוריים ולקופות החולים, אין צורך אצלנו 
באבחנה או אבחון, גם משך הטיפול אינו מוגבל והטיפול 

הטיפול עצמו ניתן תוך שמירה על  .מתקיים כל עוד יש בו צורך
 פרטיות ובסודיות מקצועית מקובלים.

כפי שנהוג בבית איזי שפירא הטיפולים ניתנים במחיר נמוך יחסית, ולמשפחות הנמצאות כאן במסגרות שונות 
 ולעובדי בית איזי שפירא, יש הנחה משמעותית נוספת.

 
 א   

 הלוגיסטיקהלמרפאת השיניים ולצוות מהורה תודה והערכה 
 רציתי מזמן לכתוב לכם מכתב תודה לכולם."

 מש כל הכבוד.מאתם צוות מדהים, הטיפול מדהים ו
אני מבקש במיוחד להודות למישל שעוזר לנו מאד בכל פעם 

שמגיעים להביא את בר לחדר ולשבת. אין מילים שאני יכול לתאר 
בלעדיו והוא את החסד שהוא עושה עימנו. אין מצב שהיינו מצליחים 

 שליח שמסייע לנו ביחד עם התפקיד שהוא ממלא בבית איזי שפירא.
אני מאמין שמישל הוא שליח מבורא עולם בעיקר לבר וזו זכות של 
בר שקיבלנו את מישל. אנו קובעים תור רק אחרי שמוודאים שמישל 

 נמצא באותו היום...
תי עם תחבקו אותו בשביל בר ותשמרו עליו מכל משמר זה נכס אמי
נתינה שנמצא במקום הכי נכון והכי מתאים לנשמה המיוחדת 

 ..."שלו.
 -והדסה גרנות ממרפאת השיניים מוסיפה

  ם ועדיין לא מגיע למרפאה בשמחה.שני 10 -על הספקטרום האוטיסטי, מטופל אצלנו כ 19.5בר בן 

הידוע מחלקת לוגיסטיקה, יר משהם מוודאים שמא רק אחריהוריו של בר מביאים אותו לטיפול שיננית ובדיקה 
 .נמצא ויהיה פנוי לעזור להכניס את בר למרפאה ,מישל –גם בשמו 

אברהם, אלכס ומאיר שעוזרים לנו תמיד ובחפץ לב, ובמיוחד  –ואני רוצה להוסיף את תודתנו לכל צוות האחזקה 
 .וצריך עזרה להכניס אותו למרפאה לו קשהשלמאיר שתמיד נקרא לדגל כשיש מטופל 

 

 


