
 

 

 

 152 שירותים חינוכיים )מסגרות יום(

 59 להתערבות מוקדמת -לו -מרכז אהרון דה
 40 מרכז סינדיאן להתערבות מוקדמת

 53 בית הספר לחינוך מיוחד ע"ש בריינין
   

 5,566 שירותים טיפוליים לקהילה

 4,069 המרכז להידרותרפיה )כולל חוגים( 
 88 היחידה הקהילתית להתפתחות הילד

 830 מרפאת שיניים
 185 מרכז תנועה וספורט

 124 המרכז לטיפול רגשי בילד, במבוגר ובמשפחה
 145 מועדון בוגרים ופרויקט פנאי עד הבית

 15 טיפולים למשפחות מחו"ל -תיירות מרפא 
 33 היחידה לאבחנה כפולה

 77 הורים, סבים, אחים ואחיות לילדים עם צרכים מיוחדים -פעילויות למשפחה
   

 9,511   פיתוח ושינוי חברתי

 קלנסווה  -המרכז למשפחה 
 )פעילויות למשפחה, הכשרות מתנדבים, פעילויות חשיפה ופניות(

3,085 

 250 פרויקט לשינוי עמדות בגני ילדים  –"כל אחד יחיד ומיוחד" 
 180 הפארק הנגיש הראשון  –סיורים בפארק חברים 

 3,205 מנהיגות נוער -פרויקט חן 
 1,487 התנדבות 

 466 פעילויות שילוב בגנים ובבתי ספר
 111 ייצוג עצמי

 271 דימונה -מרכז למשפחה 
 30 קבוצות הורים

 360 הרצאות וסדנאות להורים ואנשי מקצוע 
 66 לובי להשפעה על מדיניות )פורום ארגונים והורים בהובלה של בית איזי שפירא(

   

 4,754 טכנולוגיה מסייעת

 3,769 מרכז  לייעוץ טכנולוגי
 15 ליווי יזמים בשלבים הראשונים של הפיתוח -המאיץ 

 970 מוגבלות בשיתוף עם גוגלחלוקת טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם  -"הכל בראש" 
   

 38,194 הפצת ידע בארץ ובעולם

 2,292 הכשרות, קורסים, ימי עיון, אוניברסיטה משולבת -מכון טראמפ ללימודי המשך 
 215 ספריה מקצועית

 443 איזי שפירא במדינות שונותייעוץ והכשרה לפיתוח מודלים של בית  –פיתוח מקצועי גלובלי 
 495 סיורים מקצועיים מהארץ ומחו"ל

Cycle for smiles -  319 תוכנית חינוך המיושמת בבתי ספר בארה"ב 

 26,818 כניסות לבלוגים המקצועיים
 7,612 מאגר הידע המקצועי

   

 58,177 2016סה"כ השפעה לשנת 

2016השפעה ארצית וגלובלית לשנת    



 

 

 

  השפעה עקיפה:

השפעה על מדיניות באמצעות חוקים ותקנות בכנסת )ע"י הובלת לובי של ארגונים 
 לאורך השנים חוקקו חוקים ותקנות בעלי השפעה על מאות אלפי ילדים ומשפחות כל שנהוהורים(. 

413,550 

 3,050 תקנות תזונה במעונות יום זכאות למעונות יום שיקומיים, חוק הסעה בטיחותית לפעוטות, 

 400,000 חוק דמי מחלה, אשר הגדיל את מכסת ימי המחלה עבור הורים לילדים עם מוגבלות

 10,500 גמלת ילד נכה

  

 471,727 סה"כ

 


