
עמותת "י"ש אור- מרכז חוסן טיפולי" הוקמה לזכרם של יעקב דון הי"ד 

שנרצח בפיגוע וש"י תובל ז"ל שנפטר בטרם עת, תושבי גוש עציון ואפרת. העמותה 

ממשיכה את חזונם ומסייעת ליחידים, משפחות וקהילות בתחום החינוך והרווחה.

העמותה פועלת על מנת שכל אדם הזקוק לכך, יוכל לקבל אבחון, טיפול רגשי או 

התפתחותי באופן נגיש, מיידי ובר השגה, הן כלכלית והן גאוגרפית. 

השירות ניתן ע"י מטפלים מקצועיים בעלי ניסיון רב, פסיכולוגים ומטפלים רגשיים 

במגוון סוגי טיפול: טיפול באמצעות בעלי חיים, אמנות, דרמה, תנועה, מוזיקה, 

ביבליותרפיה וכן ריפוי בעיסוק. הטיפולים הניתנים במסגרת העמותה הינם טיפולים 

פרטניים, זוגיים, משפחתיים וקבוצתיים. העמותה נותנת מענה בזמני שיגרה, משבר 

וחירום. 

העמותה פועלת בשותפות עם קופות החולים, שרותי הרווחה, המועצה הדתית בגוש 

עציון, קרן גוש עציון וקרן עזרה הדדית.

הנצחה וזיכרון לזכרם של חברינו היקרים, בוגרי ישיבת הר עציון, ש”י תובל ז”ל 
תושב אפרת ויעקב דון הי"ד שנרצח בפיגוע בגוש עציון, תושב אלון שבות.

אנו פועלים לחיזוק תלמידים, הורים, משפחות וקהילה באמצעות הפעלת שלושה 
מרכזים: מרכז טיפולים, מרכז למשפחה ומרכז חוסן קהילתי בשיתוף המועצות של 

גוש עציון ואפרת ועמותת יד שרה.

מטרת העמותה, לסייע לתושבי גוש עציון ואפרת לקבל תמיכה וטיפול קרוב לבית, 
וכן לסייע למעוטי יכולת בהנחות לטיפולים.

בימי הסליחות והרחמים אנו מתפללים לגאולה אישית ולכלל עם ישראל בכל מקום 
שהם. אנו תפילה שיתקיים בנו “וחי אחיך עמך” ומבקשים סיוע בתרומה - פעמיים 
ח”י שקלים = ל”ו שקלים לחודש בהוראת קבע, עבור תמיכה בפעילות עמותת י”ש 

אור. התרומות מוכרות למס בסיוע קרן גוש עציון.
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