


בית איזי שפירא הוקם בשנת 1980 ומאז פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות באמצעות: 
שירותים חינוכיים – טיפוליים מתקדמים     שינוי חברתי וקידום מודעות בחברה      פיתוח מחקר והכשרה.

בית איזי שפירא משפיע על חייהם של 30,000  אנשים מידי שנה בארץ ובחו"ל. 

Beit Issie Shapiro changes the lives of people with disabilities and impacts on 
30,000 people a year by : 
Providing innovative high quality services       Influencing policy and changing 
attitudes In the community         Engaging in research and training.

מתנה ייחודית ותמיכה במטרה נעלה.  קרן אהבה הינה מפעל מתנות וחבילות שי הפועל מזה 20 שנה.
כל הכנסותיה של קרן אהבה הן לרווחת אלפי ילדים ובוגרים המשתמשים בשירותי בית איזי שפירא.

When you purchase your gifts from Keren Ahava , You have helped change the 
lives of  children with special needs.

בית איזי שפיראקרן אהבה

התמונות להמחשה בלבד

אביב של פרפרים
Spring Butterflies 1

אביב של פרפרים 2
Spring Butterflies 2 2
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ברכות מתוקות
Sweet Greetings 6 ירוק וריחני

Green Delight 3

נלווים לתלושים
Add a Little Something 4

משהו קטן
Something Small 5

Kerenahava@beitissie.org.ilלהזמנות חייגו : 6178336 - 03              מייל : 



הפתעה אישית
Small Surprises 7

אגוזים
Nuts 8

רגע מנוחה
Time to Relax 9
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מוציא מצה
Find the Afikoman 12 מזכרות משפחתיות

Memories 10
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היופי בפשטות
Simplicity 13

והגדת לבנך
Pesach 14

יום בטבע
A Day Out 15
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חגיגי בכחול
Blue Delight 17

חמים וטעים
Warm & Simple 18

אלגנטיות כפרית
Village Elegance 16
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רוח ים
Sea Breeze 19

עיצוב עוצמתי
Make a Statement 20

משהו חם לדרך
Warm at Heart 21
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אירוח חג
Festive Gathering 23

ספר הברכות
The Book of Blessings 24

רך ומלטף
Soft & Sensual 22
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פסק זמן
Take a Moment 25

הפסקת קפה
Coffee Break 27

מבשלים בכיף
Bake & Make 29

שמנים וזיתים
Olives & Oil 28

סיפורים ותבלינים
Spice Tales 26
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קלאסי בלבן
White Classics 30

פינוקים
Pamper Yourself 31

הכל בקופסא
All in a Box 32

שעת בין ערביים
Treat Time 33

Pamper Yourself
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אביב רומנטי
Cozy Corner

לחיים
Cheers 35

סדר כהלכתו
A Perfect Pesach Table 37

קווים קלאסיים
Classy 36
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לבשל ולהגיש
Toss & Serve 38

תה בטבע
Tea Time 39

להגיש באהבה
With Love 40

מגישים מתוקים
Abundance in a Basket 41

שיק במטבח
Kitchen Chic 42

רגעים נעימים
Warm Moments 43
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אומנות ישראלית
Israeli Art 44

אומנות ישראלית 2
Israeli Art 2 45

החיים הטובים
The Good Life 46

Kerenahava@beitissie.org.ilלהזמנות חייגו : 6178336 - 03              מייל : 



צילום : עמית שטראוס     עיצוב גרפי : קארין גרין
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                       תודה.
תודתנו נתונה לכל אלפי המתנדבים המסייעים בידנו לאורך 

השנה : חיילים, גמלאים, ליונס, חברות, תנועות נוער ועוד...

Thank  You.
 With thanks to all the thousands of volunteers
 that help us during the year : Soldiers, pensioners,
Lions, companies, youth & more ...


