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 שלום לכולכם, 

 !עלי והצליחי ד בכיר בארגון הליוויק הבינלאומי,על בחירתה לתפקי יעל יושעיברכות חמות ל

לבת של בית איזי שפירא, מסקרן שמתקיים במסגרת האוניברסיטה המשחדש ועל קורס  ברצוני לספר לכם
 .שלנו על פרויקט שילוב של ילדי בית הספר גםו

 .מאחותו של מטופלשתף אתכם במכתב תודה מרגש שקיבלה מרפאת השיניים אכמו כן 

 ל אלה בהמשך.תוכלו לקרא על כ

 ג'ין

 

 גאווה מקצועית

 גאווה לבית איזי שפירא! יעל יושעי, הידרותרפיסטית ורכזת תוכניות
הלימודים של מכון טראמפ נבחרה לתפקיד יושבת ראש שותפה של וועדת 

 ההכשרות ארגון ההליוויק הבינלאומי.
לאומית להקניית עצמאות ובטחון במים עבור אנשים נהליוויק הינה גישה בי

לאומי חברים מרצים, אסיסטנטים ואנשים נעם וללא מוגבלות. בארגון הבי
 .העוסקים בגישה בכל רחבי העולם

 !משיכי לייצג אותנו בכבודה

 

 של בית איזי שפירא באוניברסיטה המשלבת קורס "מבוא למשפט ישראלי"

מכון טראמפ במסגרת תוכנית הלימודים  של  - מבוא למשפט ישראלי  -בימים אילו מסתיים קורס ראשון מסוגו 
  גבולית.  -. הקורס מועבר בצורה מונגשת לאנשים עם הנמכה קוגנטיביתהאוניברסיטה המשלבתשל 

: הם, אשר יכולים להיות רלוונטיים לחיי היום יום והמעשה שלממגוון תחומי המשפטסטודנטים ה ומדיםלבקורס 
לות והשפעתם על חיי היום יום, ביטוח גבווויון, חוקים בתחום המיוויון וחוקי שיהיכרות עם מערכת המשפט, ש
כלליות כגון דיני צרכנות, נזיקין ועוד. הקורס  וגם סוגיות –, כשרות משפטית ועוד לאומי, תעסוקה, זוגיות ואהבה

 מרצים המומחים בתחומם ובריכוזה של עו"ד ולרי זילכה. ל ידי ע מועבר



כלים וידע אשר יעצימו אותם בהמשך  הםכי הקורס העניק ל בקרב הסטודנטים עולהמתוך התחושות שעלו 
 הדרך. 

 כותבת עו"ד רוני רוטלר ממנחות הקורס:

 מהשיעור שקיימנו אתמול בקורס "מבוא למשפט ישראלי". –עדיין בהתרגשות  –אני כותבת לכם "

ממני גדולה תודה ל מגיעה להם ווהעבירו אותו, וקודם כהכינו את השיעור  .וג .י –הסטודנטים שלי 
 על הדרך שבה ביצעו את המשימה.

פגשנו קבוצה של אנשים רגישים, חכמים, סקרנים, וניכר שהנושא הספציפי של התעסוקה מעסיק אותם 
יומית. ללא כל ספק, בה במידה שאנחנו תרמנו לידע -מאוד, הן ברמה הרעיונית והן ברמה היום

שקורים  –חלקם משמחים וחלקם ממש כאובים  –תרמו לידע שלנו, ושיתפו אותנו בדברים שלהם, הם 
 להם בעולמם התעסוקתי.

 תודה על ההזדמנות החשובה שיצרתם, ומצפים לשיעור הבא,
 "רוני

 
 ילדי בית ספר שקד לביןילדי בית הספר שלנו  ביןפגישות שילוב 

צפייה  כגון - באירועים ,שלנו למידה והתנסות בהשתלבות בקהילהאנו פועלים בדרכים שונות לאפשר לתלמידים 
, בפעילויות ועוד המינים, בית קפה ארבעתית הכנסת, קניון, מכולת, שוק בב -הצגות, במקומות שונים ב

 .שילוב פרטני בקהילת הביתאו בפעילות קבוצתית, ב -משותפות עם ילדים 

. שקד הינו בית בית ספר שקד ברעננהילדי ם חברתיים עם מפגשי ה של ארבעההתחלנו בסדר כחודשייםלפני 
המפגשים נערכים  .תלמידים משתי המסגרותשל נענינו לפנייתם להיכרות הדדית ו ,החינוך הרגילספר של 

בית מ 'וילדים משכבת ב 'ילדי כיתה אעם ילדי הכיתה הכחולה שלנו סירוגין ובמהלכם נפגשים אצלינו ואצלם ל
 .שקדספר 

החיבור בין הילדים היה מהיר ומרגש, נרקמה מערכת ה, ויה של כולם היא מעל ומעבר למצופניכר כי החועד כה 
 .הילדים עבדו יחד על תכנים הנלמדים בתקופה זו של השנה, יחסים חברית מהרגע הראשון

ים היה מאוד מרגש לראות את הצוותים החינוכיים שלנו ושל שקד נרתמים לפעילות ונרגשים ובעיקר נהנ
, וכבר דובר על מפגש אחר הצהרים בין אחת הבנות מבית איזי שפירא ואחת מהמפגש ומחכים כבר למפגש הבא

 הבנות משקד. תודה ללאה ולשי מבית הספר על פרויקט שמשאיר טעם של עוד.

 

 מרפאת שינייםלצוות מכתב תודה 

"ברצוני להביע את הערכתי ותודתי על הטיפול המסור והאנושי שהענקתם לאחי עומרי. אדיבותכם הרבה ראויה 
 לציון ואינה מובנת מאליה. 

ושי ואיכפתי. תודה על הדאגה, הסבלנות ם אחי עומרי מצא מזור ואינו סובל מכאבי שיניים וזכה לטיפול אנכבזכות
ודר' זיקר, לצוות המרפאה החם  המרדים וההתחשבות בצרכיו. אלפי תודות לרופאים המסורים דר' גרינגאוז

והדואג, לנצחיה המזכירה ולהדסה מנהלת המרפאה אשר דאגה לטיפול מהיר, לעזרה בכל פנייה והכל בחום 
 ובאדיבות. 

 בפז! נכונותכם לעזור לא תסולא

 אתם היא הדוגמה והמופת לאחווה ואהבה לזולת. 

 בהערכה רבה,

 טלי, אחותו של עומרי"  

  

 


