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דבר
המנכ”לית
ידידים יקרים,
בתחילת השנה פגשתי את שירה ,ילדה יפהפייה בת  4וחצי עם פיגור
שכלי ושיתוק מוחין נרחב .שירה לא יכלה ללכת ,לתקשר או להביע את
עצמה .צוות בית הספר ראה בשירה אתגר .התחושה היתה שהיכולות
שלה גבוהות מאלו שהיא יכולה לבטא עקב המגבלה שלה.
לפני שבוע ראיתי שוב את שירה ,נוהגת באופן עצמאי לחלוטין בכיסא
גלגלים ממונע (כן ,ממש צריך שיעורי נהיגה כדי להסיע את כיסא הגלגלים
המיוחד הזה) .לכיסא מחובר אייפד ,באמצעותו שירה מתקשרת עם
העולם ולומדת עליו.
עבורה היתה זו קריאת דרור ,ביטוי לעצמאות ,יכולת לנוע ממקום למקום.
בתחילת השנה אפשר היה רק לחלום על זה.

ג’ין יודס עם אביטל ויעלה
מגן דולפינים

אלו הפלאות שעולם הטכנולוגיה יכול לחולל בחיי ילדים ובוגרים רבים עם מוגבלויות.
בבית איזי שפירא זיהינו את הפוטנציאל האדיר של האייפד בתחום המוגבלויות לפני כשלוש שנים .זה
התחיל מפיילוט קטן והפך למשנה סדורה שאנו מפיצים כיום .אנו יכולים לומר בוודאות :הטכנולוגיה
הזו משנה חיים .ילדים עם מוגבלות רוכשים באמצעותה עצמאות ,שיפור היכולת המוטורית
והקוגניטיבית ,אמצעי נפלא לתקשר עם המשפחה ,עם חברים ,לבטא את עצמם ,את רצונותיהם ,את
רגשותיהם ...מהפכה של ממש!
הניסיון העשיר שצברנו בפיתוח פרויקטים חדשניים הביאה אותנו להקמת חממות טכנולוגיות במטרה
להעביר את הידע הזה לאחרים .במסגרת זו חברנו לקרן רודרמן ולארגון  PresenTenseבתכנית יזמות
ייחודית “מאיצים שילוב בישראל” .שלושה עשר מיזמים חברתיים עסקיים וטכנולוגיים נהדרים ומעוררי
השראה לרווחת אנשים עם מוגבלויות נבחרו לתכנית .על חלקם תוכלו לקרוא בעמודים הבאים.
פרויקט גדול נוסף שעליו גאוותנו הינו ניהול הידע .בשלושים השנים האחרונות צברנו ידע אדיר בתחום
המוגבלויות .יחידה מיוחדת לניהול ופיתוח ידע בבית איזי שפירא מתעדת את הידע הרב של הארגון,
שבקרוב יועלה באתר בית איזי שפירא לרווחת כל דורש.
הדרישה לידע שלנו היא חוצה גבולות .כיום אנו מייעצים בהקמת מרכז ברומניה ובהקמת פארק נגיש
בדרום אפריקה ואלו הן רק שתי דוגמאות לפניות הרבות שאנו מקבלים מחו”ל .בקיץ הקרוב ישתתף
בית איזי שפירא בפעם השלישית בכנס באו”ם והפעם בפאנל שיוקדש לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בחברה.
חברים יקרים ,האימפקט הגדול של בית איזי שפירא הוא תולדה של חזון ואמונה בזכותם של אנשים
עם מוגבלויות לחיות חיי איכות בזכות ולא בחסד .כדי להגשים את החזון אנו זקוקים לכם ולתמיכתכם.
תרומותיכם מופנות לפיתוח ולחדשנות ומשפיעות באופן ישיר על איכות חייהם של ילדים ובוגרים עם
מוגבלויות ובני משפחותיהם.
ביחד נצליח להפוך חזון למציאות ולקדם את החברה שלנו לעתיד טוב יותר.
בברכת חג פסח שמח וכשר,
ג’ין יודס
מנכ”לית בית איזי שפירא
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פיתוח
וחדשנות

חממה טכנולוגית חדשה:
בית איזי שפירא ,בשותפות עם ארגון  PresenTenseובתמיכת קרן משפחת רודרמן,
השיקו את תכנית “ - A3I: Accelerating Inclusion In Israelמאיצים שילוב בישראל”,
ובכינויה המקוצר “המאיץ” .מטרת התכנית לסייע ליזמים מעולם ההיי-טק ומהעולם החברתי
והחברתי-עסקי להביא לידי מימוש מיזמים שיחוללו שיפור משמעותי באיכות חייהם של
אנשים עם מוגבלויות ,וזאת בפרק זמן קצוב מראש.
המיזמים שנבחרו להשתתף בפרויקט ,מתוך עשרות מיזמים שנבחנו ,נהנים מליווי אישי של
מנטור מומחה ויועצים עסקיים-חברתיים .כמו כן זוכים בעלי המיזמים שנבחרו להכשרה
מקצועית משלב הרעיון ועד לשלב הביצוע ,כולל סיוע בבניית תכנית עסקית ושיווקית,
נטוורקינג ועוד .בסיום “המאיץ” יושקו המיזמים בפני הקהל הרחב וייצאו לדרך.

בין המיזמים המשתתפים בפרויקט:
שם המיזםABATeacher :

שם המיזם :פראספורט  -המרכז
לחיים דינאמיים

על היזמים:

על היזם:

מיכל דניאלי ,בת  ,26עובדת
כמשלבת ילדים הנמצאים על
הרצף האוטיסטי.
יותם ברק ,בן  ,26מביא
למיזם את הפן הטכנולוגי ואת
התכנות של האפליקציה.

גיא סלומון ,בן  ,46ב 20 -השנים
האחרונות קידם עשרות פרויקטים
בתחום שילובם בחברה של אנשים
עם מוגבלויות ,ובכללם תכנית
לאומית לשילוב בני נוער עם
מוגבלויות בצבא ,פיתוח תכניות
פנאי ארציות לאנשים עם מוגבלויות
ופיתוח ענפי ספורט חדשים.

המיזם מיועד לילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי
ודוברים עברית ,ובעתיד יורחב גם לדוברי שפות
אחרות .המיזם נועד לפתח אפליקציה לפי מתודולוגית
ה .ABA-מטרת האפליקציה היא לאפשר לילדים על
הרצף האוטיסטי להתקדם עצמאית במיומנויות שונות
ובתחומים שונים ,תוך מתן אפשרות וכלי עזר לצוות
המטפל ולהורים להכניס מידע משלהם לאפליקציה
ולקבל דוחות ועדכונים.

המיזם מיועד לאוכלוסייה הרחבה של אנשים עם מוגבלויות
והוא מתמקד במוגבלויות פיזיות וחושיות בכל הגילאים.
מדובר בהקמת אתר אינטרנט אינפורמטיבי שנועד להנגיש
מידע מלא על כל תחום העיסוק בספורט ופנאי לאנשים
עם מוגבלויות .מטרת המיזם היא להגדיל משמעותית את
מספרם של אנשים עם מוגבלויות אשר עוסקים בספורט
למטרת בריאות ,שיקום ובעיקר שילוב חברתי.
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 - A3Iמאיצים שילוב בישראל

שם המיזםSesame Enable :

שם המיזם” :קול הנכה“

על היזם:

על היזמים:

עודד בן דב ,בן  ,33בוגר הטכניון
בהצטיינות ,מומחה לראייה ממוחשבת.
לאחר לימודיו פתח בית תוכנה לפיתוח
אפליקציות עם דגש על עיבוד תמונה
וראייה ממוחשבת .במסגרת עבודתו
פגש את גיורא לוין ,שותפו למיזם ואדם
עם שיתוק מהצוואר ומטה .עודד החליט
לסגור את בית התוכנה ולהקדיש את
זמנו לפיתוח המיזם.

נג’ם נסראללה ,נואף זמירו וחמודה עבד
אלרחים ,שלושה שותפים מהחברה
הערבית ,הקימו את המיזם .שניים מהם
בוגרי פרויקט “קהילה נגישה” והשותפה
השלישית היא פעילה חברתית ומרצה
במסגרות חינוך בנושא קבלת האחר
והשונה .שלושת היזמים מעבירים הרצאות
במסגרות שונות במטרה להעלות את
המודעות לאנשים עם מוגבלויות.

המיזם מיועד לאנשים שאינם מסוגלים להפעיל את
ידיהם ,כגון נפגעי שיתוק מוחין ,חולי  ALSועוד .המיזם
נועד להנגיש להם את עולם המכשירים החכמים ,שברובו
המוחלט עובד בטכנולוגיית המגע ) .(touchההנגשה
תבוצע בעזרת טכנולוגיית ליבה שפותחה על ידי היזם.
החזון העומד מאחורי המיזם :בעזרת הנגשה של מכשירים
חכמים תיפתחנה דלתות עבור קהל היעד ,כמו השתלבות
במעגל העבודה ,תחושת העצמה ועצמאות ,וביצוע
פעולות שגרתיות.

המיזם מיועד למשפחות מהמגזר הערבי ,שיש להן
ילדים/בוגרים עם מוגבלויות ,או לאנשים שמתעניינים
ומחפשים מידע בשפה הערבית על עולם הנכויות .מטרות
המיזם :להקים אתר אינטרנט בשפה הערבית שבו תהיה
אינפורמציה ומענה על עולם המוגבלויות ,לטובת העלאת
המודעות בקרב בני הקהילה הערבית למצבן ולמצוקתן
של משפחות המגדלות ילדים עם מוגבלויות ,ולתת מענה
למשפחות הללו בסוגיות שמעסיקות אותן ,כגון מיצוי
זכויות ועוד.
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פיתוח
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מהפכת
הטכנולוגיה

הטאבלט בשימוש ילדים עם מוגבלות
בית איזי שפירא קיים לאחרונה יום עיון חדשני וראשון מסוגו בנושא הטמעת
השימוש במחשבי טאבלט בקרב ילדים עם מוגבלויות .כארגון חלוצי ופורץ
דרך היה בית איזי שפירא הראשון לזהות את הפוטנציאל של כלי טכנולוגי זה
בטיפול בילדים עם מוגבלויות ולהביאו לידי מימוש בעשייה נרחבת בשנתיים
האחרונות.

אליסה בת 12

למעלה ממאתיים איש מרחבי הארץ נטלו חלק ביום העיון :אנשי מקצוע ,הורים ומפתחי אפליקציות .המספר הרב של המשתתפים מעיד
על הצמא הגדול לידע מקצועי ,הדרכה והכוונה בתחום.
השימוש בטאבלטים כטכנולוגיה מסייעת לילדים עם מוגבלויות פותח והוטמע במסגרות החינוכיות בבית איזי שפירא ונצפתה תרומה
מובהקת של הכלי להגברת המוטיבציה בקרב הילדים ולהתקדמות שלהם במגוון תחומים ,כגון :מוטוריקה ,תקשורת וקוגניציה .ביום
העיון הוצגו תובנות ומסקנות מהעשייה הענפה לצד הדילמות והאתגרים .מחוץ לאולם ההרצאות הוצבו עמדות תצוגה והדגמה של
אפליקציות ושל עזרים רלוונטיים ,למשל :כפפה לנטרול נגיעות בלתי-רצוניות במסך ,מגנים מיוחדים ,מעמד ומצוף לשימוש בטאבלט
בבריכה ועוד.
בית איזי שפירא מקיים הדרכות למסגרות חינוכיות
ולהורים בנושא הטמעת השימוש בטאבלט.
לפרטים :איריס אדטו-בירן ,טל’ 09-7701651

מאגר הידע העשיר של בית
איזי שפירא בקרוב באינטרנט
בית איזי שפירא עמל בימים אלו על השלמת
בנייתו של אתר אינטרנט ייעודי לניהול הידע
הרב שפותח ונצבר במקום בשלושת העשורים שוש קמינסקי,
האחרונים .האתר עתיד לשמש את הקהילה מנהלת פיתוח
המקצועית ,בעלי מוגבלויות והציבור הרחב .וניהול ידע
הפצת הידע המקצועי הקשור בעולם התוכן של המוגבלויות
ההתפתחותיות הינה אחד העקרונות המנחים את בית איזי
שפירא .במקום מתקיימת פעילות מתמדת להפצת הידע
והניסיון המצטבר באמצעות מתן הכשרה מקצועית ,הדרכת
הורים ,ימי עיון ועוד  -במטרה להביא לשיפור באיכות חייהם
של אנשים עם מוגבלויות .במהלך  33שנות פעילותו בית
איזי שפירא פיתח וצבר ידע עשיר ומגוון בתחום המוגבלויות
ובחודשים הקרובים יועלה כל מאגר הידע העצום הזה לרשת
האינטרנט ,לאתר ייעודי שיהווה פלטפורמה חלוצית ורחבה
ללימוד ושיתוף נושאים בתחום המוגבלויות ההתפתחותיות.
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נבחרה הצעת בית איזי שפירא במיזם של
מיקרוסופט :אפליקציית משחקי דמיון
לילדים עם מוגבלויות
אפליקציית משחקי דמיון לילדים עם מוגבלויות  -רעיון מקורי
שהעלה בית איזי שפירא במסגרת מיזם  I4Gשל חברת
מיקרוסופט.
המיזם ,(I4G) Innovate for Good ,הינו מיזם בינלאומי ייחודי
של חברת מיקרוסופט בהשתתפות מיקרוסופט ישראל ,ומטרתו
לפתח ולהטמיע אפליקציות לסמארטפונים שיענו על צרכים
שהועלו על ידי ארגונים חברתיים.
מתוך עשרות העמותות שהגישו רעיונות לאפלקציות ,נבחרו
עשרה רעיונות ,וביניהם הרעיון של בית איזי שפירא :אפליקציית
משחקי דמיון לילדים עם מוגבלויות ,שבהן הגיבור הוא הילד
עצמו.
האפליקציות יפותחו על ידי בני נוער מצטיינים בליווי מומחים
של חברת מיקרוסופט ועמותת “תפוח” .בין עשר האפליקציות
שיפותחו תיערך תחרות ותיבחר אפליקציה זוכה אחת.

Innovate
for Good

הישגים בולטים לפורום
הזירה
המשפטית הארגונים וההורים בהובלת
בית איזי שפירא
תיקון לחוק דמי מחלה  -הטבות להורים לילד עם מוגבלות
תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התקבל לאחרונה בכנסת ,לאחר עבודה
מאומצת של פורום הארגונים וההורים.
היוזמה לתיקון החוק עלתה בעקבות פניות רבות של הורים לילדים עם מוגבלויות לפורום
שטענו כי המצב המשפטי הקיים אינו עונה על צרכיהם של ההורים אל מול מקומות העבודה
שלהם .הקושי העיקרי נובע מהנטייה של ילדים עם מוגבלויות לחלות יותר מילדים אחרים
ולהזדקק לשירותים ולטיפולים רפואיים חד יומיים רבים.
לפי תיקון זה יוענקו הטבות להורים לילד עם מוגבלות ,המועסק אצל אותו מעביד שנה
לפחות .ההטבות הן :זקיפת  18יום בשנה לטובת הטיפול בילד (לעומת  15יום שאושרו עד
כה); תשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרות; חישוב ימי ההיעדרות גם לפי חלקי
ימים ולא רק על סמך ימים שלמים; הזכות להיעדר מהעבודה עד  52שעות בשנה לצורך
מתן סיוע אישי לילד וללא ניכוי ההיעדרות מהשכר.

הצעת חוק :תזונת פעוטות
במעונות יום שיקומיים

תקנות חדשות להסעה בטיחותית
לפעוטות עם מוגבלות

פורום הארגונים וההורים מקדם הצעת חוק בנושא
תזונת פעוטות במעונות יום שיקומיים .הצעת החוק,
הנסמכת על ביצוע פיילוט שאושר על ידי משרד
הרווחה ,אושרה בוועדת שרים ועברה בקריאה טרומית.

לאחר כשש שנים של עבודת הפורום ,ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות של הכנסת אישרה לאחרונה את תקנות הסעה
בטיחותית לפעוטות עם מוגבלויות.

הצעת החוק מציעה לקבוע תקן של שעתיים חודשיות
להדרכת תזונאית במעונות השיקומיים .זאת לאור
העדר הידע וההדרכה המתאימים ,הגורמים לעיתים
לבעיות התפתחותיות ורגשיות הנובעות מטיפול שאינו
מספק .ההדרכה תינתן הן להורים והן לצוות המטפל
ותלווה במעקב צמוד אחר מצבו של הפעוט.
הצעת החוק תוצא לפועל על ידי תקנות שיתקין משרד
הרווחה .המימון התקציבי להפעלתה הושג ואושר על
ידי משרד האוצר.

מטרת התקנות החדשות להסדיר את מלוא התנאים לנסיעה
בטוחה של הילדים ועל פי כללים ברורים כדי לצמצם ככל הניתן
את מצבי הסיכון שהפעוטות היו נתונים בהם עד כה.
התקנות החדשות מסדירות את האופן שבו תתבצע ההסעה:
מספר הפעוטות ברכב ,משך ההסעה ,ההכשרה הנדרשת
למלווים ולנהגים ,והתפקיד המוטל עליהם .כמו כן ,סעיף
משמעותי בתקנות מגדיר את חובתה של הרשות המקומית
להעמיד ממונה לנושא ,שיוודא שההסעות מתבצעות על פי
התקנות ויהווה כתובת להורים.
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סיפורים
מהחיים

הנס של ניקול
ניקול לנדו ,בת  5וחצי מהרצליה,
אובחנה עם שיתוק מוחין .לאחר
שנתיים אינטנסיביות בבית איזי שפירא
התגברה על הקשיים ובגיל ארבע
שולבה בהצלחה בחינוך הרגיל .בשנה
הבאה תעלה עם חבריה לכיתה א’
ניקול בת שנתיים בבית איזי שפירא
נטשה ,אמה של ניקול ,מספרת:
“החיבור שלנו עם בית איזי שפירא החל לאחר
שניקול אובחנה עם שיתוק מוחין .ידענו שבית
איזי שפירא הוא המקום המושלם עבורה ולכן
נלחמתי כדי להתקבל .את האישור הסופי
קיבלנו כשבוע לפני תחילת הלימודים.
ניקול היתה בת שנתיים כשנכנסה לראשונה
לבית איזי שפירא .תוך זמן קצר היינו עדים
ל”קפיצה” התפתחותית מדהימה :בגיל
שנתיים וחודשיים ולאחר טיפולים אינטנסיביים
החלה ללכת באופן עצמאי .בתום התקופה
בבית איזי שפירא רמת התפקוד שלה היתה
גבוהה מאוד .אמנם יש לניקול מגבלה של
צליעה ועליה לעבור ניתוח באגן ,אך באופן
כללי הפגיעה שלה אינה מורגשת.
כיום ניקול הולכת לגן עירייה של החינוך
הרגיל .הצוות המקצועי בבית איזי שפירא
המליץ לנו אחרי שנתיים לשלב אותה בגן רגיל
וכולם דיברו על ההתאמה המושלמת שלה
לשילוב ,אבל אני נורא חששתי .פחדתי לצאת
מהחממה .ההכנה למעבר לגן הרגיל החלה
בשילובה של ניקול בגן “יחד” בהרצליה .הגננת

אראלה עשתה עבודה נהדרת וילדי הגן קיבלו
אותה כאחת משלהם.
ניקול היום היא ילדה אהובה ואהודה מאוד
בגן .הילדים מעריצים אותה (בעיקר הבנים).
היא משחקת כדורגל ,רוכבת על אופניים,
מתאמנת בחוג קראטה ,שוחה ,משתתפת
בשיעורי ספורט ושמה בכיס הקטן הרבה
ילדים בגילה .ביום שבו החלה לרכוב על
אופניים פרסמתי פוסט  -הייתי נרגשת כל כך
שפתאום הצליחה! אני מניחה שיש אנשים
שתהו מה ההתלהבות הגדולה ,הילדה בסך
הכל רוכבת על אופניים  ...מה שהם לא יודעים
זה שהיא נולדה עם שיתוק מוחין ולראות
אותה רוכבת על אופניים זה כמו נס.
לעולם לא אשכח את התחזיות השחורות
שניבאו לה הרופאים :אמרו שלא תוכל לדבר
ובטח שלא ללכת ,והנה היא עושה היום הרבה
יותר מזה .היא אלופה ,הבת שלי ,וזה רק מוכיח
שאין דבר העומד בפני הרצון .היום ניקול בת
חמש וחצי ובשנה הבאה עולה לכיתה א’ בבית
ספר רגיל עם סייעת צמודה”.

“יש אנשים שתהו מה
ההתלהבות הגדולה,
הילדה בסך הכל רוכבת על
אופניים  ...הם לא יודעים
שהיא נולדה עם שיתוק
מוחין ולראות אותה רוכבת
על אופניים זה כמו נס”
ניקול עם אמה נטשה
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אהבה בקמפוס
רותי מישור ,שנולדה עם שיתוק מוחין קל,
הגשימה את עצמה במישור האישי והאקדמי
על ספסל הלימודים באוניברסיטה המיוחדת
של בית איזי שפירא :היא נישאה לפני כמה
חודשים לבחיר ליבה ולומדת חינוך מיוחד
במכללת אשקלון
רותי ובחיר ליבה ביום חתונתם
רותי מישור ( )24נולדה עם שיתוק מוחין קל.
במהלך חייה למדה במסגרות חינוך רגילות
עם סיוע .בהשקעה מרובה מצדה ומצד הוריה
ועם מוטיבציה גבוהה וכוח רצון סיימה בגרות
מלאה.
בשנת  2011הצטרפה לתכנית “האוניברסיטה
המיוחדת” של בית איזי שפירא .כיום היא
מספרת“ :בסוף השנתיים של הלימודים
באוניברסיטה המיוחדת גם התחתנתי וגם
החלטתי לנסות לגשת לפסיכומטרי עם קורס
מותאם .ראיתי שאכן קשה לי ,אבל מישהי
שאנו מכירים הפנתה אותי למכללת אשקלון,
למסלול לחינוך ומשאבי אנוש ,שבו לא צריך
פסיכומטרי בשנה הראשונה וכיום אני לומדת
חינוך מיוחד במכללת אשקלון .תמיד ידעתי
שאני רוצה זוגיות .הלימודים העצימו את זה
ונתנו לי כלים ,ובעיקר משכו אותי למעלה ונתנו
לי אופק לעתיד ורוד”.
בטקס סיום הלימודים נשאה רותי את נאום
הבוגרים:
“אני רותי .אני בת  .23אני גרה בנווה דניאל בגוש
עציון ליד ירושלים .הגעתי לקורס בהמלצה
ממישהי שאני מכירה ,אחרי שנה קשה שהיתה
לי עם התנסות לא נעימה בלימודים ונפלתי
בין הכיסאות .לא ממש ידעתי לקראת מה
אני הולכת ,אבל לא רציתי לפספס הזדמנות
מעניינת כזאת ...
הגעתי לקורס סגורה ומופנמת .מבחינה
חברתית לא הייתי בטוחה שאני אמצא קשרים.
היו מקומות בעבר שהיה קשה לאנשים לקבל
את המגבלה שלי ,אבל כאן הרגשתי הרבה
יותר בנוח ושאני לא צריכה להסביר שום דבר
ולהרגיש לא שייכת.

מבחינה לימודית ,פתאום גילינו עולם חדש
ומדהים שלא הכרנו וזה שינה לכולנו את החשיבה
ואת התפיסה .היו לי מחשבות לפני זה על
לימודים גבוהים ועדיין יש איזשהו מחסום ,אבל
הלימודים פה עזרו לי לחשוב שאולי כן כדאי לי
לנסות להתמודד .אחרי קצת התלבטויות אני
לפני שבועיים התחלתי קורס פסיכומטרי המיועד
ללקויי למידה ואני מרגישה שם מאוד בנוח.
בזכות הקורס באוניברסיטה המיוחדת הכרתי את
בעלי .במשך השנתיים האלה שעה לפני השיעור
היינו יושבים ב’קפה גרג’ .אחד הקופאים שבקושי
הכיר אותי קצת בחן אותי תקופה והחליט להכיר
לי חבר טוב שלו .יצאנו תקופה והתחתנו לפני
חמישה שבועות.
בשם כל הכיתה אני רוצה להודות קודם כל לדר’
בני הוזמי (מנהל אקדמי בית איזי שפירא) על
שנתיים מרתקות ומיוחדות ,וכמובן גם למרצים
הנוספים שהרצו לנו והעשירו אותנו בידע מדהים,
לבית איזי שפירא על הזדמנות באמת מדהימה
כזאת וכמובן לאוניברסיטת בר אילן שאפשרה לנו
להיות פה חלק מהאווירה .תודה רבה ובהצלחה
לכולם בהמשך!”

“תמיד ידעתי
שאני רוצה
זוגיות .הלימודים
העצימו את זה
ונתנו לי כלים,
ובעיקר משכו
אותי למעלה
ונתנו לי אופק
לעתיד ורוד”

מהי “האוניברסיטה המיוחדת”?
האוניברסיטה המיוחדת הינה תכנית ייחודית של בית איזי שפירא העוסקת בהנגשה
אקדמית עבור סטודנטים עם מוגבלויות .הפרויקט הייחודי שם דגש על הנגשת השכלה
גבוהה לסטודנטים עם מוגבלות על ידי בנייה חדשנית של קורסים אקדמיים מותאמים
ושיתופי פעולה פורצי דרך עם מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ“ .האוניברסיטה
המיוחדת” הינה המסגרת האקדמית היחידה בארץ לבוגרים עם לקויות למידה
מורכבות ,קשיי הסתגלות ובעיות תפקוד קשות.
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אירועים

“רץ למען בני”.
אודי ואיתן

מרתון לונדון למען ילדי בית איזי שפירא
אודי גלוסשניידר ,אבא של איתן מגן דולפינים ,בבית איזי שפירא
ישתתף במרתון לונדון שיתקיים השנה ב 13 -באפריל למען ילדי
בית איזי שפירא.
ההשתתפות במרתון לונדון ,שהינו אחד המרתונים המבוקשים
באירופה ,מותנית בהתרמה למען מטרה חברתית חשובה .איתן,
בנו של אודי ,נולד עם תסמונת גנטית נדירה ומטופל בבית איזי
שפירא מזה ארבע שנים.
מתוך הוקרה גדולה למקום על הטיפול המסור והמשמעותי באיתן
ובעוד מאות ילדים מדי שנה ,ירוץ אביו אודי במרתון לונדון לטובת
גיוס התרומות עבור ילדי בית איזי שפירא.

יהורם גאון תרם מופע מיוחד ומרגש
למען בית איזי שפירא
יהורם גאון ,חתן פרס ישראל לזמר העברי ,תרם מופע מלא
למען ילדי בית איזי שפירא ,אשר התקיים בחודש ינואר
במוזיאון תל אביב.

קרן חדשה ע”ש ג’רלד בלקמן לתמיכה
במשפחות ילדים עם מוגבלויות

בערב לקחו חלק ידידים ותורמים של בית איזי שפירא ובני
משפחת גאון ונהנו ממופע מרומם רוח של האמן ,ששר
מלהיטיו הגדולים שהפכו לציוני דרך בתרבות הישראלית.

קרן “הזדמנות חדשה” לתמיכה
במשפחות ילדים עם מוגבלויות
הושקה לאחרונה בערב לזכרו של
ג’רלד בלקמן ז”ל ,שהיה ממניחי אבני
היסוד של בית איזי שפירא ,חבר הוועד
המנהל ויו”ר ועדת ביקורת.

הערב נפתח בנאום מרגש של יואב גאון ,אחיינו של יהורם
ואביו של ארז מגן “דולפינים” בבית איזי שפירא:

הקרן החדשה לתמיכה במשפחות
מושתתת על האני-מאמין של בלקמן ג’רלד בלקמן ז”ל
ובית איזי שפירא ,שלפיו לכל אדם
ואדם הזכות לקבל את הטיפול הטוב ביותר הדרוש לו ,גם אם ידה
של משפחתו אינה משגת לממן את הטיפולים הנדרשים עבורו.
במהלך הערב העלו בני משפחתו ,חבריו הקרובים ואנשי צוות
מבית איזי שפירא זכרונות מג’רלד שהיה בעל ,אב וסב אוהב
ומסור ,חבר נאמן ומנטור מבריק.

“אם הייתי צריך לנסות ולפצח את השיטה בבית איזי שפירא
הייתי אומר בפשטות שבבית איזי שפירא לא מסתכלים על
הקנקן אלא במה שיש בו .ויש הרבה .באמצעות טכניקות,
עזרים ייעודיים וצוות מסור ומקצועי מצליחים להוציא את
הנשמה של הילד ולהביא את היכולות שלו לידי ביטוי .לגרום
לו לפרוח ולשמוח ,לחלום ולאהוב ,להפתיע ולהיות מופתע -
והרי זו תמציתה של חוויית הילדות כולה ,שמוענקת באהבה
גדולה ,לילדים ולהורים”.
הכיבוד לאירוע נתרם ביד רחבה על ידי ארומה בתל אביב
שהעמידה עגלת קפה מפנקת ,רשת רולדין וחברת טמפו.

לתרומה עבור קרן “הזדמנות חדשה”09-7701238 :

מימין לשמאל :טל ותרצה
ברודי ,משה ואיריס שטרק,
דוד וחיה גרנות
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יהורם גאון בהופעה

סיור מודרך מי ביקר אצלנו לאחרונה?
דנקן קמפ ,מנהל בכיר בתחום יוזמות חינוכיות של חברת אפל
העולמית ,ביקר לאחרונה בבית איזי שפירא .לביקור הצטרפו גם
מנכ”ל אפל ישראל ,ניר איילון ,ויועץ שר החינוך ,ערן שמואלי.
בביקור הוצג לאורחים השימוש פורץ הדרך שנעשה בבית
איזי שפירא באייפדים ככלי משמעותי להשגת מטרות חינוכיות
וטיפוליות בעבודה עם ילדים עם מוגבלויות .במהלך ביקורו
אמר קמפ“ :חזונה החינוכי של חברת אפל הוא שלכל ילד תהיה
אפשרות לבטא את התבונה הייחודית שלו וזוהי בדיוק דרך
הפעולה של בית איזי שפירא”.
במכתב מרגש ששלח ערן שמואלי לאחר הפגישה נכתב“ :בית
איזי שפירא מהווה דוגמא חיה לביטויים של מיטב המאפיינים של
החברה הישראלית :נתינה ,שילוב ,קהילתיות ,השראה ,איכות,
יצירתיות ,שוויון ומנהיגות .בית איזי שפירא משלב את כל התכונות
הללו על מנת לקדם ולממש את החזון של שיפור איכות חייהם של
ילדים ובוגרים עם מוגבלויות .כארגון חלוצי בתחומו  ...הפך בית
איזי שפירא לנכס משמעותי בארץ ובעולם”.

משמאל לימין :אביעד בנימין ,מנהל תחום החינוך ב,i-digital -

דנקן קמפ ,אפל העולמית ,ניר איילון ,מנכ”ל אפל ישראל ,לילי
לוינטון ,סמנכ”לית מקצועית בבית איזי שפירא ,ערן שמואלי
ממשרד החינוך ויעל אלשטיין מבית איזי שפירא

משלחת מכובדת של בכירים ממשרד
הרווחה ,ובראשם מנכ”ל המשרד יוסי סילמן,
ערכו ביקור בבית איזי שפירא .המשלחת
סיירה ב”פארק חברים” ,פארק השעשועים
נגיש שבפארק רעננה ,ובבית איזי שפירא.
המנכ”ל סילמן התרשם מאוד מהיוזמה
ומהרעיון שמאחורי הקמת הפארק וכן
מהתכניות החברתיות לשילוב המופעלות בו.
מימין לשמאל :מנכ”ל משרד הבריאות פרופ’ רוני גמזו עם ג’ין יודס,
מנכ”לית בית איזי שפירא ולילי לוינטון ,סמנכ”לית מקצועית
מנכ”ל משרד הבריאות ,פרופ’ רוני גמזו ,ביקר בבית איזי
שפירא בחודש ינואר .במהלך הביקור סייר פרופ’ גמזו
במחלקות השונות והשתתף בדיון מקצועי עם מנכ”לית בית
איזי שפירא ,ג’ין יודס ,ומנהלי היחידות המקצועיות השונות.

יוסי סילמן ,מנכ”ל משרד
הרווחה ,וג’ין יודס ,מנכ”לית
בית איזי שפירא

פרופ’ גמזו אמר לאחר הביקור ,כי התרשם מבית איזי שפירא
כמקום מקצועי ,יצירתי וחדשני .עוד ציין“ :בית איזי שפירא
הוא מקום שראוי לציון וראוי שימשיך להוביל בתחומו .תהליכי
החקיקה שאתם מובילים ופיתוח השירותים שלכם מאפשרים
לשכבות מורכבות באוכלוסיה לקבל את השירותים המגיעים
להם”.
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לוח האירועים של בית איזי שפירא

Save the Date
אפריל מבצע התרמה בקופות רשת ניו פארם

4.4
2.5

אירוע התרמה  - Cycle for Smilesרוכבים
בפארק רעננה למען ילדי בית איזי שפירא
בוקר בעלי “המניות הוירטואליות” עם
נדב איל ,עורך חדשות החוץ של ערוץ 10

יוני מבצע התרמה בחנות הדיוטי פרי של רשת ג’יימס ריצ’רדסון

1.6
2.6
11.6
סוף השבוע

9.11
18-19.12

יוני רכטר בזאפה הרצליה  -ערב התרמה
ערב התרמה למרכז סנדיאן
בקלנסוואה
לינור אברג’יל בערב התרמה מיוחד
(באנגלית)

חוה אלברשטיין בערב גאלה במוזיאון תל אביב
מקומות הבילוי המובילים בתל אביב
נרתמים למען ילדי בית איזי שפירא

IH-010-596
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