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 שלום לכולכם, 

ארגונים הכנציגת  הכלית מקצועית של בית איזי שפירא על בחירת"ברכות ללילי לוינטון סמנ
 .הרלוונטיים שהוקמה על ידי משרדי הממשלה במועצה לגיל הרך ,ילדים עם מוגבלותב מטפליםה

 ארצית של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותיתהמנהיגות המסנגרים מקבוצת ברכות ל
על פעילותם הבלתי נלאית. תוכלו ו שקיבלו על הפרס -מבית איזי שפירא ומאלווין ישראל 

 לקרא על כך בהמשך.
 ותחדש תוכניותי ת, וגם על שתוכלו לקרא על פעילות מקסימה שנעשתה בבית הספר שלנו

 שעלו לאחרונה במכון טראמפ ללימודי המשך.
ולבסוף, אני מזמינה אתכם לקרא מכתב מרגש ביותר שקיבלנו מאם לבת עם אבחנה כפולה 

 שלנו. הלאבחנה כפולהנעזרת במרכז 
 שלכם,

 ג'ין
 
 

 קיוסק בבית ספר
 תלמידי הכיתה הירוקה מוכרים בקיוסק.

כחלק מתכנית ייצוג עצמי אשר מתקיימת בבית 
למכור  םתלמידיהבחרו  ,הספר זו השנה השניה

כדי לקדם את היציאה קימו השבקיוסק מוצרים 
 .שלהם לצפות בסרט קולנוע בסינמה סיטי

בגיל צעיר את  לפתח אצל הילדתוכנית המטרת 
ועל  , על בחירותיועל דעתוהיכולות לעמוד 

זכויותיו, לדבר בשם עצמו ולשכנע אחרים 
 .בהעדפותיו

התלמידים את המוצרים, תמחרו בשיעור צרכנות 
תרגלו את נושא המכירה והחליטו יחד עם הצוות 

  .מה יימכר
הקיוסק נפתח במבואה המרכזית של בית איזי 

 וליהנות.לקנות הגיעו  וכל באי הבית ,שפירא
צאו התלמידים לצפות בסרט יבכסף שייאסף י

  .קולנוע



של  תוכניות חדשות במכון טראמפ ללימודי המשך
 בית איזי שפירא

 תוכניותי תבמכון טראמפ ללימודי המשך נפתחו לאחרונה ש
 :ותומרגש ותחשוב

 קורס מידענות עסקיתנפתח המחזור השני של 
 אספרגר.לבוגרים עם 

מדהימים שהגיעו מכל רחבי  סטודנטים 11הקורס נפתח עם 
 הארץ.

שירות שווה=רפואה  -פרויקט נוסף שעלה החודש הוא 
מיזם שעיקרו זהו , בתמיכת קרן עזריאלי. בגובה העיניים

פיתוח מערך הכשרה להנגשת השירות הרפואי של צוותים 
רפואיים הפוגשים אנשים עם מוגבלות בכלל ואנשים עם 

 ת בפרט. ית בלתי נראמוגבלו
. המייזם החל בפיילוט עבור צוותים רפואיים מבית החולים שערי צדק בירושלים

כל כך נושא לסדר היום  עלותלה תודה לד"ר ברק סטוצ'ינר שעודד את בית החולים
 אנשים עם מוגבלות.חשוב עבור משמעותי ו

 
 
  לסינגור עצמיעל פיתוח מנהיגות ארצית "נקודת אור"  רספ

 לבית איזי שפירא ולאלווין ישראל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ב בכנס הראשון של מינהל מוגבלויות

לפרוייקטים המסמלים עשייה או קידום מהלך "נקודת אור" הוענקו מספר פרסי 
 שנועד להיטיב את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות. 

אלווין ישראל על פיתוח מנהיגות ארצית לסינגור וייצוג את הפרס יחד עם קיבלנו 
 עצמי. 

אביגדור קפלן מנכ"ל המשרד, גדעון שלום סמנכ"ל בכיר ד"ר את הפרס העניקו: 
 וראש מינהל מוגבלויות, וד"ר מאיר חובב יו"ר הוועדה להענקת פרסי "נקודות אור". 

 - משתתפות מקבוצת המנהיגות הארצית שלוש בשם הקבוצהקיבלו את הפרס 
 יאנה מבשב, סימונה עידן, ונטלי משה. 

 
 

 מנהיגות אנשים עם מוגבלות בבית נשיא המדינה

במסגרת פעילות של קרן רודרמן בתחום 
מנהיגות של אנשים עם מוגבלות נערכה  

פגישה מר ראובן ריבלין נשיא המדינה  בבית
 .בחסותה של חברת הכנסת קארין אלהרר
בין המנהיגים הבולטים שהוזמנו היה גם 

דודו חפצדי מסנגר מקבוצת המנהיגות 
הארצית של אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית ואיתו גלי שוורץ שבאה 
 כמאפשרת.

נייר עמדה בנושא: הוצג לנשיא אירוע ב
״מנהיגות של אנשים עם מוגבלויות בישראל 

הצדקות, חסמים, תכניות, דרכים לקידום 
 אל העתיד״ ומבט
 זה. בתהליך גיבוש נייר עמדהחפצדי היה שותף  דודו

  



 ליחידה לאבחנה כפולה מרגש המכתב תוד
בני משפחה. עם זאת, יש ומ יםחברויש לי תמיכה מאני לא בודדה, אני מבורכת באהבה, "

 36הורית לבת בת -חיים שלי שבו אני מוצאת את עצמי בבדידות תהומית. כאם חדבהיבט אחד 
הטיפול בקהילה. לבד אני מפקחת על  הוסטללבד. הבת שלי חיה בעם מוגבלויות רבות, אני 

 בהוסטל שבו היא מתגוררת. ועל כל נושא שמתעוררהרפואיות הרבות  יהבעיותב

האומרים לבד אני מבלה בלילות ללא שינה, מנסה לפרש את מסריה הלא מילוליים של בתי 
דה על המטפלים שלה. שהיא לא מאושרת. אני יודעת שההתנהגות המאתגרת שלה מכבי לי

 .בבית עם משפחתההתנהגותה ל שם האני משווה את התנהגות

לבד אני מחפשת מידע באינטרנט על הורים נוספים ואנשי מקצוע אשר יכולים להוביל אותי 
שנים על מנת  36לבד אני נלחמת מול הביורוקרטיה במשך  .להצעות יצירתיות עבור הבת שלי

 .נוכיים, ומימון לצרכים חיונייםלקבל שירותים רפואיים, חי

עליו ועל כדי לא להכביד  ,אופן מדודב ,הבת עם אחיהעל אחריות האת  חולקתאני 
 .משפחתו

 לפנותסכים לקבל את ההצעה שלי, ההמרכז שבו בתי מטופלת עד שלבדי חיכיתי שנה שלמה 
בבית איזי שפירא כדי לקבל את הכלים הדרושים ללמוד  באבחנה כפולהלמרכז לטיפול 

 להתנהל עם התנהגותה של בתי.

 .עם המרכז בבית איזי שפירא סימל את סוף "הבדידות" שלישנוצר בסופו של דבר, הקשר הזה 

 עלממני באופן לא שיפוטי כדי לשמוע פעמים, נפגש איתי מספר  המרכזהצוות המקצועי של 
הדילמות, הפחדים והטענות שלי. הם שאלו את כל השאלות הרלוונטיות כדי לקבל תמונה 

בתי , הם המטפל ב הוסטלמלאה על המצב מנקודת המבט שלי, ולאחר מכן, בשיתוף עם ה
 .ביצעו הערכה מקצועית מפורטת של סביבת העבודה והמחיה שלה

לוק את הרגשות העמוקים ביותר להיות לבד, זה היה תענוג לח אחרי כל כך הרבה שנים של
שלי עם אנשים שהיו קשובים לדברי. בסוף תקופת ההערכה, קיבלתי במהירות שיא, דוח מפורט 

 .עם המלצות נוספות

ושלמה אודות נסיבות בתי. העובדה שההערכה התאימה לתחושותיי  כנה ההערכה הייתה
ואמת הייתי בכל מקרה רצון, אבל במקרה וההערכה לא הייתה ת-ורגשותיי הייתה משביעת

 .מקבלת אותה כתקפה לחלוטין

בבית איזי  אבחנה כפולהפתרונות למצבים כאלה לוקחים זמן והשותפות שלי עם המרכז ל
תקשרים לבדוק את ההתקדמות ולהציע הדרכה מהמרכז ונמשכת. במהלך השנה אני שפירא 
 .נוספת

שנה. הבת  30-בית איזי שפירא הוא חלק בלתי נפרד מחיי שלי ושל משפחתי כבר למעלה מ 
במרפאת השיניים ו בריכה הטיפוליתטופלה ב שלי השתתפה במחנה קיץ של בית איזי שפירא, 

במקום. עם התבגרותה, הצטרפה למועדון החברתי למבוגרים עם מוגבלויות קוגניטיביות, 
. עיני בתי מאירות עם כל IPAD-את יכולותיה באמצעות שימוש בומרכז הטכנולוגיה קידם 

. במהלך שקיבלנומקצוענות הטיפול המשפחתי ל אודהאיזכור לבית איזי שפירא ואני לעולם 
בבית איזי  אבחנה כפולההשנים חוויתי אינספור שירותים לאנשים עם מוגבלויות; אבל המרכז ל

 "   ועיות, המעצימות ומשביעי רצון שעברנו.שפירא בולט כאחד החוויות הטיפוליות המקצ
 אימא של ה.

 


