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מרכז מטר"ה - בית לטיפול רב תחומי התנהגותי רגשי. 
המרכז הוקם ב-2010 ומוביל טיפול ייחודי בארץ הכולל ניתוח התנהגות כמדע מוביל, יחד עם טיפול רגשי, טיפולים 

פרא רפואיים, מערך תמיכה פרטני וקבוצתי להורים, אנשי חינוך וטיפול. 
המרכז נותן מענה רחב למשפחות ומסגרות הנזקקות להדרכה וליווי בהתמודדות עם אתגרים שונים בתחום 

התנהגותי, התפתחותי, רגשי או מערכתי.

במרכז מטר"ה מפעילים תכניות טיפוליות נרחבות לילדים עם עיכוב התפתחותי, אוטיזם, פיגור ולקויות שונות. 
התכניות מבוצעות על ידי מנתחי התנהגות מנוסים וכוללות עבודה פרטנית עם הילד.

התכניות נבנות בשיתוף פעולה בין מנתח התנהגות, מטפל רגשי ומטפלים פרא רפואיים.
התוכניות פועלות במרכז מטר"ה ברעננה, במסגרות חינוכיות ובבית הילד והמשפחה בכל רחבי הארץ.

מרכז מטר"ה הינו בית טיפולי ולימודי היחיד בארץ המשלב בין היעילות של טיפול 
התנהגותי מקצועי, והרגישות וההכלה שבטיפול הרגשי. 

שילוב הטיפול ההתנהגותי והגישה הרגשית נועד לאפשר למטפל, לילד ולמשפחתו מרחב של צמיחה, 
לימוד והתפתחות.

אנו במרכז מטר"ה מאמינים כי רגישות טיפולית הינה אחת מאבני היסוד החשובות ביותר בטיפול, 
ולכן, כלל המטפלים עימם אנו עובדים, עברו ועוברים הכשרות והדרכות שוטפות של מרכז מטר"ה, אשר 

שמות דגש הן על ה"אני מאמין" של המרכז, הן על הרגישות הטיפולית הנדרשת והן על המקצועיות 
הגבוהה ההכרחית בטיפול. 

מי אנחנו?

ייחודיות מרכז מטר"ה
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קרן ארז - יוזמת, מקימה ומנהלת את מרכז 
מטר"ה, עובדת סוציאלית MA )ת"א(, מנתחת 
התנהגות בכירה ומנחה תכניות רבות לילדים 

ובוגרים עם אוטיזם ופיגור שכלי. בעלת ניסיון 
רב בעבודה במסגרות ובמשפחות בהן ילדים עם 
אוטיזם ובעיות התפתחות, נוער בסיכון, בעיות 

התנהגות, ולקויות למידה, מרצה ומדריכה צוותי 
חינוך וטיפול.

מנהלי המרכז

 ,BCBA מיכאל בן צבי - מנתח התנהגות מוסמך 
מנהל שותף במרכז מטר"ה, בעל וותק של 35 שנות 

טיפול והנחייה ומומחה מוביל בתכניות התנהגות 
לילדים אוטיסטים. מרצה ומרכז את תכנית הטיפול 

באוטיזם במסלול להכשרת מנתחי התנהגות בסמינר 
הקיבוצים. כותב הספר "אוטיזם". 

מרכז מטר"ה הינו "בית" במלוא מובן 
המילה, לילדים, למשפחות, לאנשי 

מקצוע, למטפלים, למרצים ולצוות המרכז 
ההולכים אתנו דרך ארוכה תוך אמונה 
בדרך ובעשייה... והכול באהבה גדולה.
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טיפול ביתי:   

הטיפול הביתי כולל בניית תכנית והנחייה של מנתח/ת התנהגות מנוסה. התכנית מבוססת על הערכה מלאה הכוללת 
 ,ABBLS תצפיות על הילד, שיחות עם ההורים וגורמים טיפוליים רלוונטיים - הערכת מיומנויות שפה ולמידה ע"י

עד לבניית תכנית טיפולית מתאימה וייחודית לילד ולמשפחתו. 
הטיפול כולל הדרכת הורים והדרכת צוות )מטפלים התנהגותיים, תרפיסטים, וצוות חינוכי( לכל אורך התכנית. 

מנתח ההתנהגות נפגש עם ההורים והצוות הטיפולי בתדירות המתאימה לילד, להורים ולתוכנית הטיפול.

מנתח ההתנהגות, אחראי לעקוב אחר התקדמות הילד בתכניות השונות והאתגרים החדשים שעולים מין השטח, 
מדריך את ההורים והצוות בהתאם להתקדמות הילד והאתגרים שעלו ובמידת הצורך יבצע מנתח ההתנהגות שינויים 

והתאמות של תכנית הטיפול. 
מרכז מטר"ה מבצע טיפולים ביתיים בכל הארץ, מרמת הגולן ועד אילת.

מסלול ייחודי המשלב טיפול ביתי עם טיפולים בתוך המרכז:  

המרכז מציע טיפול התנהגותי המשולב עם טיפולים פרא רפואיים )ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, טיפול רגשי( 
אשר עובדים יחד. 

משפחות המטופלות בתוכנית ייחודית זו במרכז ברעננה, עוברות תהליך הערכה על ידי צוות רב תחומי, לבדיקת 
צרכיו של הילד וצרכי משפחתו והערכה ואבחון מעמיקים של מיומנויות שפה, למידה וכישורי חיים. במרכז בונים 

 תכנית אישית וייחודית המותאמת לילד ומתאימים את אנשי הטיפול. 
הטיפולים מתקיימים הן במרכז והן בביתו של הילד. 

התוכנית הטיפולית נותנת מקום רב להורים, כחלק אינטגרלי מהתהליך הטיפולי. במרכז הילד יקבל טיפולים  
 .ABA פרא- רפואיים וטיפול ע"י מנתח/ת התנהגות ותרפיסט/ית

מסלולי הטיפול שלנו
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המשפחות המטופלות במרכז מלוות ע"י מנתח/ת התנהגות המשמש/ת מנהל/ת טיפול )Case Manager(, אשר 
מדריך/ה את הצוות המטפל ונמצא/ת בקשר קבוע עם הצוות הפרא רפואי. מנתח/ת ההתנהגות בונה את התכנית 
הטיפולית, מדריך/ה את ההורים ומשתפ/ת אותם בכל שלב בתכנית )בקביעת המטרות, בבחירת ההליכים ובחירת 

סדר העדיפויות לטיפול( ובכל התקדמות ומדריכ/ה את צוות התראפיסטים אשר עובדים עם הילד. 
אנשי הטיפול כולם מקבלים הדרכה וסופרוויז'ן ע"י מנהלי המרכז קרן ארז, עו"ס MA ומנתחת התנהגות ומיכאל בן 

צבי, מנתח התנהגות מוסמך BCBA מוותיקי התחום בארץ.

הטיפולים המוצעים במרכז כוללים:  

ניתוח התנהגות ע"י מנתחי התנהגות ותיקים, בעלי ניסיון ויכולת לשלב גישות.	 
יעוץ וטיפול בוויסות חושי ע"י מרפאה בעיסוק המתמחה בוויסות חושי	 
טיפול רגשי ע"י מטפלת בתנועה ומטפלת בהבעה ויצירה	 
קבוצות חברתיות בהתאם לגיל הילד ויכולותיו החברתיות	 
קלינאית תקשורת המתמחה באוטיזם.	 

פגישת יעוץ והכוונה ראשונית / חד פעמית   

מרכז מטר"ה מציע להורים פגישת יעוץ והכוונה חד פעמית עם קרן ארז מנהלת מרכז מטר"ה ו/או מנתח התנהגות 
בכיר אחר. בפגישה יינתן הסבר מפורט אודות טיפול התנהגותי ABA והתאמתו לילד ולמשפחה.

בפגישה יינתן רקע ומידע מפורט אודות האפשרויות העומדות לרשות ההורים תוך התייחסות אישית למשפחה 
ולילד. פגישת הייעוץ מתאימה להורים לילד קטן בתחילת הדרך לאחר אבחון, לצמתים חשובים בחיי הילד בהם 

נדרשים ההורים לשינוי טיפול ו/או חשיבה, ו/או להורים לילדים בוגרים.

הדרכת הורית פרטנית  

ניתן לקבל במרכז פגישות הדרכה/תמיכה פרטנית להורים להתמודדות אישית עם ילד מיוחד על ידי קרן ארז עובדת 
סוציאלית MA )ת"א(, מנתחת התנהגות בכירה או מיכאל בן צבי מנתח התנהגות מוסמך BCBA מוותיקי התחום 

בארץ. 
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מרכז מטר"ה הינו בית חם, תומך ומחזק לילד המיוחד ונותן מענה מקצועי ורגשי למשפחות. במרכז מתקיימות 
פעילויות העשרה, ידע ותמיכה להורים.

קו פתוח - צוות מרכז מטר"ה ישמח לענות תמיד לכל שאלה ובכל נושא בטלפון: 09-7410340

הרצאות ומפגשי הורים – אנו מקיימים הרצאות ומפגשי ידע ותמיכה חודשיים בנושאים חשובים ומעניינים במרכז 
ברעננה, ולפי הזמנה בכל רחבי הארץ.

פירוטנושא ההרצאה
מה מביא ילד לשתף פעולה, להישמע להוראות, לשחק לתרגל וללמוד. נראה מה כוחו של חיזוק ומה הדרכים מוטיבציה והנאה

לשמר ולחדש את כוחו תדיר. נבחן דרכים בהם הורה יכול להשתמש על מנת להגביר מוטיבציה בבית.

מה מקום הגבולות והאיסורים בחינוך ילד "מיוחד" בבית. מה הם גבולות מיטבים ואיך שומרים עליהם.גבולות ואיסורים

 "אמנות הרמז" כדרך לסייע לילד ללמוד מתוך הצלחות, הרמז מסייע לילד להפוך למגיב עצמאי. כיצד ילדים לומדים
תכנון מדוקדק יסייע להצליח ללמד את ילדכם בצורה מיטבית.

הוראה מזדמנת אינסופית. איך לנצל כל מצב חיים מזדמן ללמידה משמעותית לילד ולבוגר. ההזדמנות של למידה מזדמנת
ההורים ללמוד כיצד להיות מורים יעילים בחיי היום יום.

הקניית כישורי חיים, טכניקות מרכזיות להקניית כישורי חיים ועצמאות לילדים ובוגרים.מיומנויות עצמאות

הורות לילד עם צרכים 
מיוחדים 

 השפעת ילד "מיוחד" על המשפחה, הזוגיות, האחים, הסתגלות המשפחה למצב חדש, 
דרכי התמודדות ותקווה.

גידול ילד בריא לצד ילד 
עם עיכוב התפתחותי

התמודדות האחים של ילדים עם צרכים מיוחדים. תפקידם ומקומם של ההורים בסיוע בתהליך ההתמודדות 
של האחים. התמודדות עם מתח מתמיד בין הצרכים של הילד עם עיכוב התפתחותי ובין הצרכים של הילדים 

האחרים, התמודדות עם משבר.... מעשייה לצמיחה.

מידע, רקע וחוקים הקשורים לשילוב, תפקיד המשלב, התנהגויות נפוצות בשילוב, הרגלי למידה בגן ובכיתה, שילוב 
יצירת שילוב שונה אך שווה, סוגיות בשילוב.

דרכי התמודדות עם תהליכי גמילה לילדים עם צרכים מיוחדים.גמילה 

מהי חברתיות? הכרת מודלים וטכניקות טיפוליות לפיתוח מיומנויות חברתיות, יכולות בין אישיות פיתוח חברתיות
וקבוצתיות.

זכויות של ילדים על 
הספקטרום האוטיסטי 

חוק השילוב, ועדות השמה והתמודדות עם הרשויות. הרצאה תועבר על ידי עו"ד אפרת קריב, עורכת דין ואם 
לילד על הספקטרום האוטיסטי.

פעילות להורים ולמשפחות
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 קבוצת למידה ותמיכה להורים/אמהות - 10 מפגשים אחת לשבוע, מפגשי ערב.

קבוצת תמיכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים הינה קבוצה הנפגשת באופן קבוע בהנחיית איש מקצוע ומהווה 
תמיכה ישירה, חשובה וחיונית להתמודדות ההורים עם גידול ילד עם צרכים מיוחדים. הקבוצה משמשת להעברת 

 מידע מקצועי חשוב להורים, כל מפגש ידון בנושא משמעותי להורות לילד מיוחד. 
כמו כן, מקום לתמיכה רגשית ושיתוף רגשות, קשיים, ותחושות הצלחה ותקווה המהווים כלי חשוב בהתמודדות יום 

יומית. 
תכנית העבודה בקבוצות, מוגדרת ונקבעת לפי המשתתפים, הצרכים והדגשים בשטח )גיל הילדים, מצבם ולקותם, 

מצב ההורים, וכו'( הקבוצות שמות דגש והתייחסות מיוחדת לאתגרים המיוחדים העומדים בפני כל קבוצת הורים עם 
המיוחדות שלה.

קורס להקניית כלים להורים לילדים מיוחדים - 17 מפגשים אחת לשבוע בשעות הערב

קורס חיוני המיועד להורים לילדים מיוחדים. הקורס מעניק להורים ידע מקצועי נרחב ביותר, וטכניקות פרקטיות 
 להתמודדות יומיומית  וקידום ילדם למיצוי הפוטנציאל האישי שלו. 

הקורס יעמיק בהבנת הטיפול ההתנהגותי, העמקה בעולמו הרגשי של הילד, חוסן בעת משבר, דרכי ההתמודדות 
אפקטיביות, כיצד לייצר מוטיבציה והנאה ובכלל- כיצד ללמד, הצבת גבולות, הקניית מיומנויות עצמאות והסתכלות 

רחבה על המשפחה ועל האחים המיוחדים.

ניתן גם להזמין כל אחת מהפעילויות לקבוצת סגורה של הורי גן ו/או מסגרת.
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הצוותים המקצועיים ואנשי החינוך וההוראה המטפלים במשפחות וילדים עם צרכים מיוחדים, זקוקים כדרך קבע 
למערך למידה, הדרכה, תמיכה, התייעצות והפרייה הדדית. 

מרכז מטר"ה מקיים כדרך קבע השתלמויות, הדרכות וערבי העשרה לצוותי הוראה )גננות, סייעות 
ומורות( הדרכות לעובדים סוציאליים ואנשי טיפול, להתמודדות עם ילדים ומשפחות לילדים עם 

צרכים מיוחדים. 

ניתן להשתתף בפעילויות המתקיימות במרכז מטר"ה, או להזמין את צוות מרכז מטר"ה לפעילות בגן/בית ספר.

הדרכה, תמיכה והעשרה לצוותי חינוך טיפול והוראה

 1. סדרת הרצאות/השתלמות לגננות
   ולצוותי חינוך )גנים בתי ספר  

  וארגונים(: 

ארגון סביבת החינוך.	 
טכניקות להגברת מוטיבציה ללמידה 	 

והשתתפות.
התמודדות עם התנהגויות מאתגרות.	 
שיפור מיומנויות חברתיות בגן/כיתה.	 
 כיצד ניתן לשנות את אקלים הגן/כיתה 	 

לסביבה חיובית, מחזקת ומעצימה עבור 
הילדים.

 2.  הרצאות/סדנאות למורים/ות וצוותי
   טיפול והוראה.

שימוש בכלים מניתוח התנהגות בלימוד 	 
פרטני / הוראה מתקנת ובכיתה.

איך מלמדים עבודה איכותית בקבוצות? 	 
בשילוב מיומנויות חברתיות בכיתה.

בניית אקלים חיובי בכיתה.	 

 3.  השתלמויות מלאות של 30 שעות
      בתוך מסגרות בתי הספר המוכרות 

     על ידי משרד החינוך

©
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מסלול הכשרה למנתחי התנהגות בתחילת דרכם: 

מרכז מטר"ה שם לו יעד להכשיר, להדריך וללוות מנתחי התנהגות צעירים, על מנת שיהפכו להיות מנחים מעולים 
בעתיד ויוכלו לסייע לילדים ובוגרים. 

לשם כך, פתחנו מסלול הכשרה ייחודי ומושקע, בו המשתתפים זוכים לליווי צמוד, הדרכה פרטנית וקבוצתית 
והעשרה תיאורטית. 

המסלול מיועד ל: מנתחי התנהגות שסיימו מסלול מוכר בניתוח התנהגות, עבדו בתחום ניתוח התנהגות תחת  
הנחייה למשך שנתיים לפחות ויש להם המלצות מהשטח )הורים ומנתחי התנהגות(.

העשרה הרצאות והכשרה למנתחי התנהגות

מוצרי עזר

ערבי העשרה והרצאות למנתחי התנהגות

מרכז מטר"ה מהווה "בית" מקצועי למנתחי התנהגות, בו אנו מקיימים באופן קבוע אחת לחודש ערבי העשרה 
המתמקדים בנושאים מקצועיים החיוניים להעשרה, התפתחות והתעדכנות.

אנו מקיימים דיונים פתוחים, ניתוחי מקרה, הרצאות והדרכות הפתוחים לכל מנתחי ההתנהגות בישראל, ומאפשרים 
שיח מקצועי, הפרייה הדדית והעשרה.

"לומדים בתמונות": ערכת קלפי 
משחק להקניית מיומנויות 

בסיסיות מגוונות
ערכת קלפי משחק הכוללת 268 

תמונות של פריטים שונים מעולמנו. 
הכרטיסים מעוצבים בצורה נקייה 

על מנת לאפשר לילד להתמקד בגרוי שבתמונה מבלי להיות 
מוצף מגירויים אחרים ועל כן מתאים מאוד גם לילדים עם 

צרכים מיוחדים והפרעות קשב וריכוז.

בלעדי במרכז מטר"ה!

 - ABBLS-R 
כלי להערכת מיומנויות שפה ולמידה בסיסיות.

אייבלס - כלי הערכה, מדריך תרגול ומעקב 
מיומנויות לילדים עם אוטיזם או הפרעות 

התפתחות. כלי עזר חשוב להערכת יכולותיו 
של הילד בתחומי השפה, הלמידה, המוטוריקה 

והעצמאות הבסיסית. הכלי מאפשר ניתוח משימות 
 ומיומנויות אותן יש ללמד.  

הערכה מכילה: פרוטוקול ומדריך למשתמש. 
בגרסה חדשה בעברית - מיכאל בן צבי ומרכז מטר"ה 

בעלי הזכויות הבלעדיים לתרגום והפצה בישראל.

1

2

משחק קלפים רב-שימושי לבניית שפה ותקשורת
תרגול 8 מויומנויות מגוונות

זיהוי 
פריטים

פיתוח
שפה

מציאת 
יוצא דופן

מיון 
לסוגים
ועוד

לומדים בתמונותלומדים בתמונות

אסוציאציות

כל הזכויות שמורות למטרה אי. בי. אי בע"מ  c

מטר"המטר"ה
מרכז טיפולי רב-תחומי התנהגותי רגשי

טלפקס. 09-7410340 הסדנא 13, רעננה ת.ד. 2651
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 ABA "ארגז הכלים הטיפולי שלי" - קורס מטפלים התנהגותיים 

קורס לאנשי חינוך וטיפול מכל התחומים, לצוותי חינוך והוראה ולהורים לילדים מיוחדים. הקורס היחיד 
בארץ המשלב בין עקרונות הטיפול ההתנהגותי לבין עולם הטיפול הרגשי ומעניק כלים תיאורטיים ומעשיים 

 חשובים כמו גם טכניקות להתמודדות יומיומית ולקידומם של ילדים מיוחדים.
17 מפגשים אחת לשבוע, 3 שעות כל מפגש.

קורס הכשרה מתקדמת למטפלים התנהגותיים 

מטרה: קורס מתקדם למטפלים התנהגותיים בעלי ניסיון, אשר רוצים להתקדם לתפקיד רכזי צוות, לתכניות 
 .ABA טיפול פרטניות, בגישת 

הדגש בקורס הינו על תפקידי הרכז, מיומנויות הדרכה והערכה, קבלת החלטות, הדרכת תראפיסטים, איסוף 
 נתונים, עבודה מול ההורים ואתיקה.

11 מפגשים של 3 שעות. 

קורס להקניית כלים להורים לילדים מיוחדים 

קורס חיוני המיועד להורים לילדים מיוחדים, הקורס מעניק להורים ידע מקצועי נרחב ביותר, וטכניקות 
פרקטיות להתמודדות יומיומית וקידום ילדם למיצוי הפוטנציאל האישי שלו. הקורס יעמיק בהבנת הטיפול 
ההתנהגותי, העמקה בעולמו הרגשי של הילד, חוסן בעת משבר, דרכי ההתמודדות אפקטיביות, כיצד לייצר 

מוטיבציה והנאה ובכלל - כיצד ללמד, הצבת גבולות, הקניית מיומנויות עצמאות והסתכלות רחבה על 
 המשפחה ועל האחים המיוחדים.

7 מפגשים אחת לשבוע בשעות הערב.

קורסים והכשרות מקצועיות

 מערך הקורסים, ההשתלמויות והסדנאות של מרכז מטר"ה, נבנה תוך שנים של ניסיון מקצועי, 
יחד עם קבוצת אנשי מקצוע, ותיקים ומובילים בתחומם ועם חזון ואהבה גדולה לתחום.

מערך ההכשרות של מרכז מטר"ה שם דגש על מקצועיות חסרת פשרות, רגישות, ידע תיאורטי 
מעמיק ופרקטיקה.
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קורס לפיתוח מיומנויות חברתיות 

הקורס מיועד לאנשי חינוך וטיפול כמו גם להורים ומטרתו להבין לעומק את תחום החברתיות וכיצד ניתן 
לקדם ילדים ובוגרים עם קשיים חברתיים ולהקנות להם מיומנויות אלו. הקורס יעסוק הן בהבנת המושג 

הרחב חברתיות והן בהקניית כלים פקרטיים לעבודה. במהלך הקורס נסקור את התפתחות החברתיות מילד 
ועד בוגר, נבין מה הם המכשולים החברתיים וכיצד ניתן להתגבר עליהם ונעמיק במודל המפת"ח, לפיתוח 

.)coching( תקשורת חברתית. הקורס נשען הן על העולם ההתנהגותי והן על עולם התוכן האימוני 
 10 מפגשים, אחת לשבוע. 

סדנת מאמנים ומטפלים לפיתוח תקשורת חברתית 

העשרה והרחבת הידע התיאורטי והמעשי לפיתוח וקידום תקשורת חברתית, לימוד ופיתוח מיומנויות אימון 
אפקטיבי להתנהלות עצמאית אוטונומית בחברה. הרחבת 'ארגז הכלים' הטיפולי ומתודות הדרכה מעשיות. 

 הסדנה מיועדת לאנשי מקצוע מתחום החינוך והטיפול, והורים לילדים ובוגרים.
8 מפגשים אחת לשבוע.

השתלמות למאמנים התנהגותיים למתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי 

ההשתלמות תעסוק בפיתוח וקידום תפקוד עצמאי וחברתי של מתבגרים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. 
השתלמות ייחודית אשר פותחה על מנת לתת מענה לילדים שבגרו. הקורס ייספק ארגז כלים פרקטיים 

לקידומם של בוגרים בכל תחומי חייהם, תוך העמקה בעולם התוכן ההתנהגותי והאימוני. נלמד כיצד לפתח 
מיומנויות עצמאות, מיומנויות חברתיות )בדגש על מודל המפת"ח(, שילוב בעולם התעסוקה, התמודדות עם 

 אתגרים התנהגותיים ועוד.
18 מפגשים של 3 שעות, אחת לשבוע. 

הקורסים כולם מנוהלים ומועברים על ידי קרן ארז, עובדת סוציאלית )MA( מנתחת התנהגות 
BCBA ומרצה בכיר באקדמיה.  ומנהלת מרכז מטר"ה, מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות מוסמך 

וצוות ההוראה של מרכז מטר"ה המורכב ממרצים בעלי ניסיון רב, אנשי שטח מובילים ומרצים 
מעולים. 
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מרכז מטר"ה מודה מכל הלב לעידו בנסמן ממיזם "החיות של דודו" על האיורים מאירי הלב בחוברת זו.

"החיות של דודו" הינו מיזם חברתי המבוסס על ציוריו של עידו בנסמן (DODO), נער בן 20, על הספקטרום 
האוטיסטי, אשר בילדותו צייר חיות מתוקות וצבעוניות בעלות הבעה של שמחה ואופטימית, המשקפת את מצב 

רוחו התמידי של עידו.
במסגרת הפרויקט אנו מציעים מוצרים איכותיים ומתנות לילדים כגון: חולצות, עיצובים לחדרי ילדים, 

פלייסמטים, כרטיסי ברכה ועוד. כולם מלווים במסרים של חברות, קבלת השונה, רגשות, בעברית ואנגלית, הכל 
מעולמות התוכן של עידו.

הפרויקט מעסיק את עידו וחבריו להוסטל, באריזת המוצרים, במטרה לתת להם גאווה, תעסוקה ופרנסה מכובדת. 

החזון שלנו הוא שהחיות החביבות של עידו יגעו בלב של הרבה אנשים, 
ובכך לתרום להעלאת המודעות החברתית לקבלת השונה, 

שהיופי המיוחד של ילדים כמו עידו ישבור סטיגמות חברתיות.

DODO'S ANIMALS     | 054-9171105 :לפרטים נוספים והזמנת מוצרים - טלפון
www.dodos-animals.com office@dodos-animals.com  |  אתר:  דוא"ל: 
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