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 משתפת בהמלצות לתהליכי קריאת כיוון 

 

הנקודה שהכי מצאה חן בעיני אצל אתי היתה ההרגשה שהיא פועלת מתוך תחושת שליחות ורצון עז  

 לעזור, ולא רק בשביל הפרנסה.

אתי הגיעה לשיחה מוכנה לגמרי, אחרי שקראה את כל הטפסים שמלאתי, והאבחון )הארוך(  

שצירפתי, והפגינה בקיאות בכל הפרטים. השיחה היתה נעימה ועניינית, בלי תחושת אשמה, ועם  

 הרבה פרגון והערכה. זמן קצר לאחריה קיבלתי את הסיכום מסודר ומודפס, כולל המלצות מעשיות. 

חה הרגשתי שהדלת פתוחה לכל מה שאני צריכה. היא עודדה אותי להתקשר לשאול  גם אחרי השי

שאלות, הציעה לדבר גם עם בעלי, ושמחה לשוחח ישירות עם ביתי, והכל במאור פנים ונחת, כאילו  

אני הלקוחה היחידה. בהמשך הציעה דרכים יעילות לעבודה בבית, מול כלל הילדים, והתנדבה להיות  

 אורך זמן. כתובת לשיתוף ל 

 0545451637עינת 

einatilani7@gmail.com 

•    

 אתי יקרה מאוד, 

 ניווטת את הפגישה  אתמול ברגישות ובחכמה 

 נגעת בנקודות רבות והגעת למקומות ורבדים עמוקים. 

 מסכת חיים שלימה!  -קלטת ברגעים  

 והכל בעדינות ובתבונה. 

 

 יצאנו אתמול עם תובנות מעצימות לדרך חדשה! 

 איך בעלי אמר הבוקר "נו, איך היום שאחרי.. כלומר היום שלפני :(" 

 כל החיים לפנינו בעז"ה. 

 ותודה שפקחת את עינינו ונתת לנו כוחות לעשות זאת בעזרתו יתברך 

 ועל כך תודה עד אין קץ. 

   e7673557@gmail.com   אלישבע 

•    
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 !!!אתי יקרה מאוד

 .יצאנו ממך עם כוחות חזקים

 .המילים החמות והמעודדות שלך עדיין מצלצלות לי באזניים

 .היה שווה את כל המאמץ והטרחה

 .הנכונהכשיצאנו לדרך היינו כ"כ מבולבלים ומהססים, האם אכן אנו בדרך 

 …באנו -ועם המון תפילות ותקוות שאכן נגיע לשליחה הטובה  

 ,ראינו את האכפתיות והדאגה שלך, ההזדהות שלך איתנו

 .סידרת לנו את הראש והסברת בצורה כ"כ יפה מה עובר על ביתנו

 !!!הרגשנו שיש מי שרוצה לתת לנו יד ולעזור לנו

 והסבלנות וכל ההסברים  יישר כח על 

 ר.ע 

 0548539477ם לבירורי

•    

 קריאת כיוון  - א. רוזנצוייג ▪

 תהליך טיפול ואבחון מהלב והנשמה 

 !אתי היקרה

 יש אנשים שעובדים בעצמם 

 יש אנשים שעובדים לעצמם 

 .ויש אנשים שנותנים את עצמם

 כשהתחלתי את דרכי התפללתי

 ישלח לי שליחים משמים שה'  

 וך ואכן תפילותיי התקבלו וזיכיתי להכיר אישה מדהימה כמ

 שעושה עבודת קודש 

 ולוקחת אחריות על העבודה 

 וכמובן גם ש"הלקוח" יצא מרוצה
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 הפרויקט שבחרת בו מוכיח את האכפתיות והרצון לעזור לאנשים 

 ולכוון אותם למקום שהכי טוב להם 

 וללוותם עד מצב מאוזן ושמח 

 ותודה על הכול  – מאחלת לך המון הצלחה בהמשך 

 אוהבת ומעריכה 

 לאה 

055-6781430 

•  

 ,אתי יקרה ומיוחדת

   ,בוקר טוב

 ,ניתן לעשות שינויים בגישה חנוכיתהאמת, שלא האמנתי שבגילי המופלג 

 ,אני מרגישה חובה להודות לך כל פעם מחדש על הרווח המשני שקבלתי מההיכרות איתך 

   ,פניתי בעצם כדי לקרוא סוף סוף כיוון, למרוץ בן שנים, לכל הכיוונים

 ,גענו עדיין אל המנוחה והנחלה,אבל מתחילים לנבוט ניצני ההצלחהאמנם לא ה

 ,וזה בזכות היכולת המיוחדת שלך להעביר לנו מסר של שינוי,בכזו מתיקות, אכפתיות ורגישות

 ,שנתנו לנו כח לעשות את הסוויטש בראש ולהתחיל לעבוד קצת אחרת

 ,אך התוצאות נותנות את הכח להתמיד   אודה ,שזה לא קל,

שהורגשו כבר דרך שיחות הטלפון    ההקשבה ומאור הפנים שלך,   התמיכה ההכלה, ,אתי,דעי 

 ,וזה דבר שהדהים אותי בפני עצמו   הסבלניות עוד בטרם נפגשנו פנים אל פנים,

  נוכי ,באחריות ובמסירות, יכמו"כ, ברגע שלקחת אחריות לעבוד איתנו מול הצוות הח  ,פשוט נותנים כח

 בים לנו מאוד נסכת בנו כוחות שהיו חשו

 ,אלו הם הבנים-ובעמלנו -מתפללת שתזכי לראות ברכה בעמלך 

 ,ונזכה לברך על המוגמר 

 מודה ומעריכה רחל 

rachel.g.bh1@gmail.com 

•  

" 

 

mailto:rachel.g.bh1@gmail.com


 

4 

 

 

 

 שלום רב 

 .'במספר מילים אבקש להמליץ על מכון קריאת כיוון שבהנהלת גב' א. רוזנצוויג תחי

נוכחתי לראות מסירות ואכפתיות אמיתית לבוא לעזרת ההורים במתן תמיכה וליווי לאורך כל הדרך  

  …גם כאשר הדרך ארוכה

 .האבחנה נעשית ביסודיות, במקצועיות ובשיתוף פעולה מלא עם הגורמים הרלוונטיים

שמחתי לראות כיצד השכילה לעשות כאשר הזרימה כוחות מחודשים בהורים שעמדו על סף ייאוש  

  .לאחר אין ספור בדיקות ואבחונים ועברה עימם שלב אחר שלב עד להגעת האבחנה המדוייקת

 ".בכבוד רב ובהערכה.ממליץ בחום למסגרות חינוכיות לעבוד עם מכון קריאת כיוון 

 שלמה ח. רוזנבוים 

 חינוכי מוסמך יועץ 

•    

 אתי  יקרה! 

 המשיכי לעשות חייל 

 היכולת לראות  את המכלול  ויחד עם זאת את  כל הפרטים, 

 להבין את נפש הילד ואת הנקודה המרכזית המפריעה לתפקודו. 

 כמו כן להבחין בין הצורך האמיתי  באבחון לבין  הסתפקות בהדרכת הורים.   

קצועית גבוהה מחד, ומאידך מתן הרגשת נעימות  מנסיוני הרב, עבודתך  זו  נעשית ברמה מ 

 למטופל/ת. 

 שילוב זה מקנה אמון ושיתוף פעולה, ומסייע רבות להצלחת האיבחון/ טיפול וכו, 

 אני ממליצה בחום רב על מכון קריאת כוון והעומדת בראשו הגב'  אתי רוזנצוייג  

 ובטוחני כי מי שיפנה למכון ימצא בסיעתא דשמיא מענה לצרכיו. 

 רבקה סורקיס רכזת התאמות , מנחה אגף שח"ר 

 סמינר שרנסקי 

•    
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 יצאתי ממך בנאדם אחר מהורהרת במחשבות .. 

 אבל משהו רגוע יותר ,שליו, נינוח. 

עצבים של שמחה וכוח כשבאתי  אחרי יומיים הבנתי שאני בנאדם חדש.. הייתי בהתמוטטות של 

 אליך. 

 במקום הכעס בלילה וביום באה ההבנה שהוא רק רוצה להבין שאנחנו אוהבים אותו ושמחים בו ..  

 בכלל לא חשבתי בכיוון כי כל היום אנחנו מרעיפים עליו אהבה. 

 משהו בי פחות מותש יותר סבלני , הרבה יותר סבלני. אני בכלל לא כועסת עליו. 

 ינוי עצום , הוא היה התמודדות גדולה מאוד  בחיי ועכשיו גם פרקטית הרבה יותר קל .. לגביי חל ש 

בעלי אמר לי אתמול אולי את מוקדם מדי מתלהבת מהשינוי שחל בילד. ) הוא מפחד מאכזבות (.יכול  

להיות אבל מהשינוי שחל בי שזה לא פחות חשוב אני בטוחה שאני לא מהר מידי מתלהבת כי אני  

 בה יותר רגועה ונינוחה.. פשוט הר 

 שה' ישלם לך תמיד  רק  בטוב, 

 הבאת לנו שלווה ואושר ... 

 תודה, 

   shiri9669@gmail.com תהילה. 

•    
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