
 

 ערב טוב לכולם. 

 
 הגב' ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא

 יו"ר הוועד המנהל קרן ביילסקי
 מר אחיה קמארה,  נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים

 ראש עיריית רעננה מר זאב ביילסקי
 מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים הפרופ' יוסף פרס

 יקרים.תורמים, הורים ואורחים 
 

שנים של פעילות  35הגענו לכאן הערב כדי לפתוח שנת פעילות נוספת לבית איזי שפירא ולחגוג 
מבורכת של ארגון שאין אדם בישראל שלא מכיר, מברך ומודה על פועלו. ארגון המהווה גאווה 

ולא  -ומופת למאבק למען השוויון והשילוב, שזוכה להכרה והערכה גם מחוץ לגבולות ישראל
 די.בכ

 
ההיכרות ושיתוף הפעולה שלי עם בית איזי שפירא החלו לפני מספר בלתי מבוטל של שנים, עוד 
שכיהנתי כמנהלת הקליניקות המשפטיות באונ' בר אילן. אז, כשקידמנו יחד תיקון לתקנות ילד 
נכה והצלחנו להעלות את סכום הקצבה לילדים עם נכות קשה, הבנתי שמדובר בארגון שלא רק 

על שוויון, על זכויות ועל שילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה, אלא פועל הלכה למעשה מדבר 
 בכדי להביא אותם ועושה זאת בהצלחה רבה.

 
לכל אדם הזכות לחיות בכבוד ובהתאם למלוא יכולותיו. זוהי הסיסמא, החזון אם תרצו, העומד 

או שנתיים ומלווה אנשים עם מתחילה כבר בגילאי שנה בבסיס הפעילות הענפה של הארגון, ש
החל מהפעלת גני הילדים ובתי הספר, ריכוז משפחותיהם לאורך כל הדרך.  מוגבלויות ואת בני

 .והכוונה של קבוצות הורים ועד ביצוע מחקרים מעמיקים וקידום שינויים מערכתיים
 

להכלתם בעשורים האחרונים מתרחשים תהליכים משמעותיים במדינת ישראל בכל הנוגע ואכן 
 והרבה ממנו י משמעותי וניכר בכל תחומי החייםושילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה. השינו

בכל המישורים בכדי להבטיח כי כל אדם עם  יםפועלה ומקביליו ו חבים לבית איזי שפיראאנ
  ממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.מוגבלות בישראל יזכה לשוויון זכויות ואכן יוכל ל

עד כמה חשובה ומשפיעה פעילותם של הארגונים  תויודע המכיראני באה מהמגזר השלישי, כמי ש
על קביעת הציבורית ו הבניית המציאות, התודעהלא רק על האדם היחיד ומשפחתו, אלא גם על 

ליזום , ארגון שנמצא בשטח, רואה את הבעיות והחוסרים ומסוגל להעמיק, לחקור מדיניות.ה
 המחוקקים וקובעי המדיניות.  עבור גם ,נכס שאפשר וצריך להיעזר בופתרונות הוא ולפתח 

 
יד עם היבחרי לכנסת היה לי מאוד טבעי להמשיך ולפעול ביחד עם בית איזי שפירא מ ולכן

תקנות הסעות בטיחותיות לפעוטות לקידום הצעות חוק ומטרות משותפות. יחד פעלנו להתקין 
לילדים עם מוגבלות והבטחנו מתן שירותי תזונה  להוריםעם מוגבלות, עיגנו מתן ימי מחלה 

וד מרובה והיד עודנה נטויה. לפעוטות עם מוגבלות במעונות היום השיקומיים. כמובן שהמלאכה ע
בלב שלם שזהו חלון הזדמנויות אמיתי, לשינוי עמוק וארוך טווח עבור אנשים עם  אני מאמינה

 מוגבלויות בישראל.
 

כתי הרבה לבית איזי , אנצל רק את הבמה הזו כדי להביע שוב את הערלא אאריך עוד בדבריי
וכמובן להודות לכל צוות הארגון, החל מהמנכ"לית המדהימה וכלה בכל אחד  שפירא ופועלו

ואחת מהעובדים והמתנדבים, על פעילותכם החשובה למען אנשים עם מוגבלויות בישראל 
ובהשפעתו ועל שיניתם את חייהם של כל כך  ובעולם, על שהפכתם את הארגון למוביל בתחומו

  הרבה אנשים.
  

אני מאחלת לכולכם ערב לצערי לא אוכל להישאר למופע המצוין שמחכה לכם בהמשך הערב, אבל 
 השנים הקודמות ויותר. 35לפחות כמו  –שנת פעילות פורייה ומצלחת כמובן מהנה ו

 
 תודה.

 


