
 חווה אלברשטיין –נאום 

 

 לבית איזי שפיראשנה  35-תיחת הפברוכים הבאים לאירוע 

לבית  35 -יותר לציין את שנת הבטובה אנו מאמינים שהדרך ה

כל המעגלים התומכים  היא עם איזי שפירא 

  . נמצאים כאן הערב אתנוהדרך להארגון לאורך כ של והשותפים

זכויות לאנשים עם ח"כ קארין אלהרר, נציב שוויון  -

נציגי בנק הפועלים שהם , מוגבלות מר אחיה קמארה

סטודנטים  -עוד איתנו  .התורמים הגדולים שלנו בישראל

מהאוניברסיטה המשלבת של בית איזי שפירא, הורים 

לילדים המתחנכים בבית איזי שפירא, אנשי אקדמיה, 

משרדי ממשלה, תורמים, מתנדבים שהמכנה המשותף 

שהם חולקים אתנו חזון לחברה מכילה,  –לכולם זה 

  סבלנית שוויונית ויפה יותר. 

 עד מנהל קרן בילסקי יו"ר הונמצאת אתנו   כמו כן, -

נעמי . ל בא"ש המובילה את הארגון ביד רמההנמרצת ש

לא יכלה  שלנו והמייסדת של בא"ש,  הנשיאה ,ינר'סטוצ

 בניו יורק תיהיירק לפני כמה ימים  –להיות פה הערב 

לכבודה חוג הידידים על פעילותה  השעשהוקרה  באירוע

 .רבת השנים

 

. את אורי הכרתי בחור בשם אורי שרייבר באותו אירוע פגשתי

קשה שיתוק מוחין עם  לראשונה בבית איזי שפירא כילד קטן 



חינוך רגיל . אחרי שנים בבית איזי שפירא אורי השתלב במאוד

מכין עצמו לקראת  כעת .בהתנדבות שירת שירות מלא בצבאו

ורי אא"ש. בשל  תודים אקדמיים באוניברסיטה המשלבמלי

 .המעורב ופעיל בחבר– כיום הוא צעיר 

את  ןשנה זה נות 35כשאני רואה דברים כאלה ממרחק של 

 הפרספקטיבה של העשייה שלנו. 

ליארד אנשים עם מוגבלות בעולם. שזה מיעוט בלתי ייש מ

שאם נותנים מבוטל.. המון אנשים עם יכולות שונות ומגוונות.. 

 מש את הפוטנציאל שלהםממיכולים להם להם את ההזדמנות 

אנו כחברה לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד  לטובת הכלל. 

 את התרומה האפשרית ממיעוט כל כך משמעותי. 

וויוניות, של הכרה בזכות של להניף את הדגל של שכדי אנחנו פה 

 אדם לחיים מלאים בזכות ולא בחסד. כל 

זו השפה כי   -כיועץ לאו"ם בית איזי שפירא נבחר זו הסיבה ש

 בעולם. כיום  שמדברים

השיקומי הייחודי  שנים רצופות את המודל  3ם "באו נו צגה

הזדמנויות נפתחות כל הזמן. מרתק לראות איזה  שלנו. 

שמקדמת  ראיתם בסרט, זו מהפכה –לדוגמא טכנולוגיה 

איכות חיים של אנשים עם מוגבלויות ואת שילובם בחברה. גם 

נושא התעסוקה עומד על סדר היום העולמי וגם נושא של 

משמעות  שמעניק  – עצמי של אנשים עם מוגבלויות  סינגור

 לחיים שלהם. נוספת 



 היכנסו אותנו בבא"ש. ם לבוא לבקרכלכל אחד מאני קוראת 

לאתר שלנו בקרו אותנו בפייסבוק. הצטרפו למשפחה שלנו. 

 ביחד נעשה שינוי.

 

במעמד שר הרווחה והשירותים  היה צריך להיותהערב האירוע 

מלשכתו הודעת ביטול בשל ישיבת  קיבלנוהבוקר יים. החברת

אלהרר נאותה  מזלנו הטוב ח"כ קאריןללשמחתנו וחירום. 

השר אלא בשם עצמה, בואו  םלא במקולבקשתנו לשאת דברים 

 נקבל אותה במחיאות כפיים.

 (קארין מברכת)

 

 על המילים החמות. לקריןרבה  תודה

 

חווה  –זיקאית וצה להזמין את היוצרת והמורכעת אני 

אלברשטיין. הרבה זמן חלמנו על המופע הזה כי כולנו יודעים 

שהיא אייקון בתרבות הישראלית ואנו שמחים ומודים שהיא 

 . הערב הסכימה לתרום את ההופעה

 


