
עבור משפחות רבות מהווה סיוע
קרן התמיכה חבל הצלה, המאפשר
פתיחת דלת, לשילובן בקהילה: 

בפינו לתאר את ההלם  אין   . לב  להודות מקרב  “ברצוננו  ס’:  משפחת 
באיכפתיות  ברגישות,  בך.  מתחשב  כשמישהו  שזכינו  הזכות  גודל  ואת 

ובאנושיות שקיבלנו... בעבור טיפולי השיניים בבננו.”

משפחת ק’: “ברצוני להודות לך ולכל המיצגים את בית איזי שפירא על 
כך שראיתם לנכון לבחור בבננו א’, כמי שראוי לקבל את המענק. כידוע 
בתפקוד  בדיבור,  מתקשה  גם  בינוני,  פיגור  ברמת  מתפקד  בננו  לכם, 
כך  כל  משפחתנו   ..... היום.  כל  במהלך  והכוונה  לסיוע  וזקוק  היומיומי 

זקוקה לכסף הזה.... אנו מודים לכם מאד. ..”

משפחת ח’: א’ ילד - נער בן 28 סובל משיתוק מוחין ופיגור שכלי עמוק. 
עדיין  א’   ... מוחין.  משיתוק  סובלים  שלושה  מהם  ילדים,   5 במשפחתנו 
..ההכנסות  בשכר....   בחונך  נעזרים  אנחנו  הצהרים  בבית...אחרי  נמצא 
של המשפחה באות מביטוח לאומי. ....הרבה תודות על תרומתכם הנעלה 

וישר כח!”

חברי הקרן:
גב’ קרן בילסקי, גב’ ברנדה בלקמן, גב’ ג’ין יודס, גב’ נעמי סטוצ’ינר, מר מקס שפירא. 

ולהשפיע  בלקמן  ג’רלד  ע”ש  התמיכה  לקרן  ולתרום  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו 
ישירות על איכות חייהם של ילדים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. לפרטים:
 bat-sheva@beitissie.org.il ,09-7701238 ’בית איזי שפירא, בעל מעמד יועץ מיוחד למועצה הכלכלית - חברתית של האו”ם משנת 2012היחידה לפיתוח משאבים: טל

קרן הזדמנות חדשה
ע"ש ג'רלד בלקמן



ג’רלד בלקמן ז”ל

פועלו  כולם שמעו את שמו, הכירו את  איזי שפירא.  בבית  היה לאגדה  ג’רלד 

וכיבדוהו על כך. היה לו תמיד ניצוץ בעיניים, וחיוכו הרחב חיבב אותו על כל 

רואיו.

ג’רלד האמין בטוב שבאדם, ובכך שניתן ללמד ולטפח כל אדם לצמיחה ולמימוש 

מלוא הפוטנציאל הגלום בו.

שניתן  ביותר  הגבוה  היעד  את  כמטרה תמיד  מבריק, שהציב  מנטור  היה  הוא 

להשיג, תוך דרישה מתמדת ליושרה בביצוע ולמצויינות בתוצאות.

בפעילות  השתלבותו  שפירא,  איזי  עם  השנים  ארוכת  האישית,  הכרותו  לאור 

בית איזי שפירא היתה טבעית. ג’רלד לקח חלק בביסוסו של בית איזי שפירא, 

כבר מראשית הדרך. הוא הנחיל לארגון תרבות פיננסית ערכית, המתבססת על 

ערכים של שקיפות ומנהל תקין. ג’רלד כיהן כחבר בועד המנהל, שימש כמורה 

וכמפקח, ומאוחר יותר כיהן כיו”ר ועדת הביקורת. 

למסירותו לא היה גבול, ועומק המחויבות שלו כלפי בית איזי שפירא, היה נדיר 

ויקר מציאות. 

ג’רלד עודד את צוות בית איזי שפירא  למצוא דרך למתן מענה טיפולי הולם, גם 

למשפחות שהתקשו לשאת בעלות הטיפולים.

עם  יחד  שפירא.  איזי  ובבית  בליבנו,  שנפער  חלל  ג’רלד  אחריו  הותיר  במותו, 

ברנדה והמשפחה, התקבלה ההחלטה שהדרך ההולמת ביותר להנציח את זכרו, 

היא בייסוד קרן תמיכה למשפחות נזקקות, שתבטיח כי כל משפחה תקבל בבית 

איזי שפירא את הטיפול הטוב ביותר שנדרש לה, בלא קשר למצבה הכלכלי.

אנו רואים זאת לכבוד לייסד את “קרן הזדמנות חדשה - ע”ש ג’רלד בלקמן”. 

וחבריו הקרובים של  יחד עם משפחתו  זאת  עבורנו, לעשות  גדולה  זכות  זוהי 

ג’ראלד, שהתגייסו גם הם למפעל ההנצחה המרגש הזה.

קרן הזדמנות חדשה
ע”ש ג’רלד בלקמן

קרן הזדמנות חדשה של בית איזי שפירא מבטאת את אחד מערכי הליבה 

ביותר  הזכות לקבל את הטיפול הטוב  ואדם  - שלכל אדם  של הארגון 

אינה משגת לממן את הטיפולים  ידה של משפחתו  אם  גם  לו,  הדרוש 

הנדרשים עבורו.

הנדרשות  משפחות  למאות  סיוע  התמיכה  קרן  מעניקה  זו,  במסגרת 

לשירותים השונים בבית איזי שפירא: פעילות במסגרות היום השיקומיות 

הרפואה  ממקצועות  טיפולים  שיניים,  טיפולי  שפירא,  איזי  בית  של 

למטופל  רגשית  תמיכה  טיפולי  וכד’,  תקשורת  קלינאות  כהידרותרפיה, 

ולמשפחתו ועוד.

נציגים מהיחידות הטיפוליות וממחלקת הכספים  נמנים  על חברי הקרן 

של בית איזי שפירא. הקרן מתכנסת באופן שוטף במהלך השנה במטרה 

לתת מענה מהיר ומיידי לכל הפונים. ראוי להדגיש כי מפאת צנעת הפרט 

הדיונים וקבלת החלטות - הנם חסויים.

במהלך השנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר במספר  הפונים בבקשת 

תמיכה.  המצב הכלכלי בעולם ובישראל, המציב קשיים בפני הציבור כולו, 

מעמיד את משפחות המטופלים הנזקקים לשירותי בית איזי שפירא במצב 

מורכב עוד יותר. באופן טבעי,  מרבית המשפחות המטופלות במסגרות 

היום בבית איזי שפירא הנן משפחות צעירות המתמודדות בנוסף גם עם 

גידול ילד עם מוגבלות. 

הקרן ממומנת כולה בעזרת תרומות מהקהילה.
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