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דבר
המנכ”לית
ידידים יקרים,
אם צריך במשפט אחד לסכם שלושים וחמש שנות עשייה ,מה היינו אומרים?
שבית איזי שפירא מאמין שמוגבלות לא צריכה להגביל את האדם מלממש
את עצמו ולהיות חלק אינטגרלי של החברה.
האמונה בזכותם של כל ילד וילדה עם מוגבלות להצליח ,להיות מעורב ופעיל
בקהילה בזכות  -ולא בחסד ,למצות את הפוטנציאל הטמון בהם ,להשתחרר
מכבלי המוגבלות  -זה הכוח המניע לכל הפעילות הענפה שלנו.
במגזין שלפניכם מתוארים ארבעה סיפורים מרגשים של ילדים שהיו בבית איזי שפירא ,הממחישים את
האמונה שלנו ומראים את היכולות המדהימות הטמונות בכל ילד וילדה .התפקיד שלנו ושל הוריהם היה
רק לפתוח את המנעול שהיה ביניהם לעולם...
כל סיפור מקפל בתוכו נחישות וכוח של הילדים והרבה אהבה ,מסירות ואמונה מצד ההורים והמשפחה
והצוות המקצועי של בית איזי שפירא.
בזכותכם ,החברים ,השותפים והתורמים  -הבאנו את הילדים האלו להיות בוגרים עצמאיים הנהנים
מאיכות חיים אמיתית.
כדי לעשות את השינוי בחיים של אנשים ,פעלנו בשני מישורים  -פרצנו דרך ליצירת טיפולים חדשניים
ובמקביל פעלנו לשינוי עמדות בחברה ויצירת חקיקה שתתן לכל ילד וילדה את מיטב התנאים לצמיחה
והתפתחות.
אני רוצה לחלוק אתכם כי ביולי הקרוב אנו נקיים את הכינוס הבינלאומי השישי בתחום המוגבלות
"אחדות ושונות  -הלכה ומעשה" .בית איזי שפירא מקבל פניות מרחבי העולם לחלוק בידע המקצועי
שלנו ולהפיץ את הבשורה החברתית מישראל לעולם.
צפוי לנו כינוס מרתק ,בו יעלו לדיון כל הנושאים העדכניים ביותר בשיח הבינלאומי וביניהם :זוגיות,
מיניות ,תעסוקה ,סינגור עצמי ,אפוטרופסות ועוד.
אני רוצה להודות לכם שוב ,מעומק הלב ,על התמיכה ועל הידידות ועל האמון שלכם בנו שמאפשר לנו
לצעוד קדימה עבור ילדים ובוגרים עם מוגבלויות.
בברכת חג אביב פורח,
ג’ין יודס
מנכ”לית בית איזי שפירא
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סיפורים
מהחיים

בוגרי בית איזי שפירא -
היום?
הם
איפה
"בזכות התמיכה המשמעותית הזו ,זכינו לגאוות יחידה:

כליל אור בן-חיים בת 16

אנחנו בוגרים של בית איזי שפירא!"

"אני נערה רגילה ,שפשוט
במקום ללכת על שתי רגליים,
יושבת על כיסא-גלגלים.
מגיע לי להיות ולחיות כמו
כולם!! אני לא שונה ...הכל
תלוי רק בתפיסה!" כליל-אור
בן-חיים ,בת  ,16חברת מועצת
התלמידים ,וחברת מועצת-
נוער העירונית והמחוזית.
"הגעתי לבית איזי שפירא עוד לפני שהייתי
בת שנה .למדתי בבית איזי שפירא עד גיל .4
כשעברתי לגן רגיל ואחר כך לכיתה א',
הצוות של בית איזי שפירא עזר ותמך המון
בעצות שימושיות להורים .הם מאמינים לא
רק בשיקום הגוף ,אלא גם בלמידה ובתמיכה
רגשית ,שמאפשרים להשתלב במסגרת
חינוך "רגילה".

דור אלרן בן 19

"בית איזי שפירא תמך ותומך
בי לאורך כל הדרך .יש לו
תרומה משמעותית במקום
שאליו הגעתי ".דור אלרן ,בן
 ,19תלמיד בכתה י"ב בחינוך
הרגיל ,ניגש לבגרות מלאה.

"אני מחובר לבית איזי שפירא מגיל
חצי שנה .בגיל שלוש הגעתי למרכז
דה לו לגיל הרך עם שיתוק מוחין
בארבע הגפיים ,מאז למעשה לא
נפרדתי מהמקום.
בבית איזי שפירא למדתי ללכת בעזרת
הליכון .מגיל שש אני מתאמן בחדר
הכושר שבמרכז הספורט .שחיתי
בבריכה ההידרותרפית מאז שנולדתי.
כיום אני עדיין מגיע לטיפולים וכדי
להתנדב בבית הספר של בית איזי
שפירא.
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לפני שנים ,פנו אלי ממחלקת קשרי קהילה
בבית איזי שפירא והציעו לי להעביר הרצאות
לילדים ובני נוער בנושא של קבלת השונה.
מאז אני משלבת כל שנה כמה פעמים של
התנדבות כזו עם הלימודים.

אני רואה בזה חשיבות עליונה ,כדי לפתוח
לציבור הרחב את הלב ואת המחשבה ,לגרום
לו להבין את האדם עם המוגבלות ולהתייחס
אליו כאל אדם שווה לכולם.
אני מאמינה שככל שאתה מבין בגיל יותר
מוקדם שאנשים עם נכות הם בסופו של דבר
אנשים כמוך ,אתה תהפוך לבוגר יותר פתוח
ומקבל את ה"שונה" .כמו שלמדתי בבית
איזי שפירא.
כיום ,אני עושה כל מה שבני-נוער בגילי
עושים :לומדת בתיכון רגיל ,מבלה הרבה
עם חברות .הייתי בתנועת-נוער וכיום אני
במועצת-תלמידים ובמועצת-נוער העירונית
והמחוזית".

בית איזי שפירא תמך ותומך בי לאורך
כל הדרך .יש לו תרומה משמעותית
במקום שאליו הגעתי .הצוות עזר
להורים שלי לקבל את האפשרות
שמגיע לי להשתלב בחברה .בזכות
הסיוע הזה ,שקיבלו הוריי ,אני כיום
תלמיד בכתה י"ב בחינוך הרגיל ,עם
בגרות מלאה.
אני פעיל בתנועת נוער ,וממלא תפקיד
של סגן רכזת סניף צור יגאל ,ועובד
כאיש שיווק.
ההישג שאני הכי גאה בו הוא העשייה
שלי בבית הספר היסודי ,כשעברתי
ללמוד בחינוך הרגיל .הנהלת בית
הספר מינתה אותי לתפקיד של
"מגשר צעירים" ,והתפקיד שלי היה
לגשר בין ילדים שרבו או התווכחו.
הילדים קיבלו אותי ,כיבדו אותי ונעזרו
בי כדי לפתור את הבעיות שלהם.
תמיד אמרתי להם "אני לא מההנהלה,
אני באתי בשבילכם".

(ישראלה רינגהם ,אמא של תומי)

קרן שיפמן בת 8.5
“בבית איזי שפירא קיבלתי
את הבסיס והביטחון
להמשך חיים עצמאיים
ולשילוב מלא בקהילה”.
קרן ,תלמידה בכתה ב’,
משולבת באופן מלא בחינוך
הרגיל.
קרן נולדה בלידה מוקדמת במשקל
 1.33ק”ג .יחד איתה נולד התאום
שלה תומר.
“כשקרן אובחנה כלוקה בשיתוק
מוחין ( )CPשפגע בשרירי הרגלים,
המליצו לנו לשלוח אותה לבית איזי
שפירא .כשביקרנו פה חשבתי שזו
לא מסגרת שמתאימה לקרן” ,מספר
לארי ,אביה של קרן.
ענבל ,אמה של קרן מוסיפה“ ,לקרן
יש בעיות מוטוריות ,אבל ההבנה
שלה מצויינת .חשבתי שהיא בטח
לא תשתלב .אבל בבית איזי שפירא

עובדים עם כל ילד באופן אישי,
ומביאים אותו למלוא היכולת שלו”.
לאחר שנה של עבודה צמודה ,עם
הצוות המקצועי בבית איזי שפירא,
למדה קרן ללכת בביטחון עם
הליכון .בגיל שלוש עזבה קרן את
בית איזי שפירא כשיכולת הדיבור
שלה השתפרה משמעותית ,הביטחון
העצמי שלה התחזק ,והיא חברותית
מאד.

קרן השתלבה בגן חובה בשילוב מלא,
בגן בחינוך הרגיל בתל מונד ,מקום
מגוריה .וכיום היא תלמידה בכתה ב‘,
משולבת באופן מלא בחינוך הרגיל.
ענבל מספרת" :קרן כיום משתלבת
בכיתה רגילה .לומדת ,קוראת וכותבת,
ומשתתפת בכל פעילויות הכיתה.
היא ילדה שמחה ומאושרת ,ששרה
במקהלת דו רה מי במתנ"ס תל
מונד ומשתתפת בחוג אמנות .בבית
איזי שפירא היא קיבלה את הבסיס
והביטחון להמשך חיים עצמאיים
ולשילוב מלא בקהילה".

תומי רינגהם בן 23
“המעטפת שמעניק בית איזי
שפירא למשפחות הילדים,
להורים ולאחים ,היא יתרון
משמעותי ,שבעיני עולה על
כל היתרונות הנוספים של
המקום “.ישראלה רינגהם,
אמא של תומי בן 23
תומי הגיע לבית איזי שפירא בגיל
שנתיים ,לאחר שהמשפחה עברה
במיוחד לגור ברעננה.
הוא למד בבית איזי שפירא במשך
 10שנים ,שהעניקו לו בסיס שמלווה
אותו לכל החיים .בשנים אלה עבר
תומי תקופת שיקום מדהימה ,פיזית
וקוגניטיבית :תומי למד ללכת
ולשחות ,ולתקשר באמצעות ג‘סטות.
הוא טופל בכל קשת הטיפולים
העשירה שיש בבית איזי שפירא -

מוסיקה ,סנוזלן ,פיזיותרפיה ועוד.
עד היום הוא ממשיך לשחות במרכז
ההידרותרפי .
מעבר לכל מה שקיבל תומי ברמה
האישית ,קיבלנו כולנו ,כמשפחה,
תמיכה משמעותית .הכלי החשוב
ביותר שקיבלנו הוא כיצד להתנהג
בכבוד לילד פגוע .זהו השיעור החשוב
ביותר שעברנו בבית איזי שפירא.
המעטפת שמעניק בית איזי שפירא
למשפחות הילדים ,להורים ולאחים,
היא יתרון משמעותי ,שבעיני עולה
על כל היתרונות הנוספים של
המקום .ההתייחסות להתמודדותה
של המשפחה ,מעניקה כלים לחיים,
המאפשרים לנו להתמודד יום יום עם
החיים לצד ילד פגוע.
"בזכות התמיכה המשמעותית הזו,
זכינו לגאוות יחידה :אנחנו בוגרים
של בית איזי שפירא!"
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הזירה
הבינלאומית

הפצת הידע המקצועי

נחתם הסכם שיתוף פעולה להקמת מרכזי שיקום לילדים עם אוטיזם ברחבי סין
"הדאגה והטיפול באנשים עם מוגבלות
במדינתנו ,הולכים ומשתפרים .בהתבסס
על המחקר המקיף והמעמיק שעשיתי ,אני
מאמין כי יש מקום רב ללמידה ולשיתוף
פעולה עם בית איזי שפירא".
ויינגינג ז'ו ,מנכ"ל
SUZHOU YUANMENG ACCESIBILITY TECHNOLOGY CO. LTD
שרון יחזקאל אורון ,אחראית על שיתופי פעולה בינלאומיים
בבית איזי שפירא ,ייצגה את בית איזי שפירא בבייג'ינג בטקס
על הסכם שיתוף פעולה עם יזם סיני ,המעוניין להקים מרכזי
שיקום לילדים עם אוטיזם ברחבי סין .בית איזי שפירא ייספק
ייעוץ בהקמת המרכזים והכשרה לצוותים.

שרון יחזקאל אורון ,רכזת שתופי פעולה בינלאומיים בבית איזי שפירא עם
גב' לו ,תנהל את המרכזים שיפתחו ,מר ז'ו יזם חברתי ממקימי המרכזים,
הגב' אנדריאה יפ יועצת עיסקית ישראל  -סין ואשת הקשר שלנו בפרויקט,
מר צ'ו  -מקים המרכזים ושני שותפים עיסקיים מקומיים.

ב 29-בינואר ,בטקס חגיגי בביג'ינג בו השתתפו נציגי ממשל
סינים וישראלים ,נחתם ההסכם .באותו מעמד נחתמו גם
הסכמים ישראלים-סינים עסקיים נוספים " .אנחנו חולקים עם
מר זו את חזונו החברתי מעורר ההשראה ,לשיפור איכות חייהם
של ילדים עם מוגבלות ,ומצפים בשמחה לסייע לו לממש חזון זה
ברחבי סין" אמרה שרון יחזקאל  -אורון.

ג'ין יודס בוועדה למעמד האשה של האו¢ם
 645מיליון נשים עם מוגבלות בעולם חוות
אפליה כפולה  -כנשים ,וכבעלות מוגבלות.
במסגרת הכנס השנתי ה 59 -של הCommission on the -
 Status of Womenבאו"ם ,הוזמנה ג'ין להרצות בפאנל
שאירגנה המשלחת הישראלית לאו"ם בנושא "חינוך  -הכוח
שבהעצמת נשים" .בפאנל שהתקיים ב 11 -למרץ ,לרגל יום
האשה הבינלאומי ,הציגה ג'ין את האתגר הכפול של נשים עם
מוגבלות כ 645-מיליון נשים ברחבי העולם  -הסובלות מאפליה
כפולה ,גם מעצם היותן נשים וגם מהיותן עם מוגבלות .בדבריה
ולשילובן
הדגישה את החשיבות שיש לחינוך בהעצמת קבוצה זו
ג'ין יודס ,מנכ"לית בית איזי שפירא ,בפאנל באו"ם עם יו"ר הפאנל ,הגברת
בקהילה ,בחברה ובכל תחומי החיים.
כריסטין מוסיסי
בפאנל לקחו חלק השחקנית חנה אזולאי-הספרי ,חווה קרי ,מנהלת מכון כרמל של מש"ב ,ואיסה קירבו קסירה ,סגנית מנהל UNHABITAT
(תכנית של האו"ם הפועלת לשיפור סביבות עירוניות).
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ד¢ר דנה רוט מרצה בנושא איכות חיים
של אדם עם מוגבלות ,באוניברסיטה
הקתולית באיטליה

פרופ' לואיגי' קרוצ'ה מהחוג לחינוך ופסיכולוגיה ודיקאן
האוניברסיטה הקאתולית בברסיה איטליה עם ד"ר דנה רוט
מנהלת יחידת המחקר בבית איזי שפירא

ד"ר דנה רוט  ,ראש היחידה למחקר והערכה בבית איזי שפירא,
הוזמנה ללמד באוניברסיטה בברסיה שבאיטליה ,במסגרת
הפקולטה לחינוך ובפסיכולוגיה ,בתוכנית לתואר שני .ד"ר רוט
לימדה יומיים מלאים ,בחודש ינואר  ,2015סטודנטיות העובדות
בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית ,בנושא איכות חיים של
אדם עם מוגבלות ,משפחות ארגונים ומדיניות.
הרצאותיה של ד"ר רוט הן חלק מהפעילות המקצועית
הבינלאומית של בית איזי שפירא הרואה בהפצת הידע המקצועי
הרב הנצבר בארגון ערך חשוב.

הכינוס הבינלאומי השישי בתחום המוגבלויות
¢אחדות ושונות  -הלכה ומעשה¢
 6-9ביולי  ,2015תל-אביב
הכינוס הבינלאומי שמקיים בית איזי שפירא מדי ארבע שנים,
הוא יחיד מסוגו .הוא נתפש ע"י אנשי המקצוע והמחקר ככינוס
ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,וכמשמעותי ביותר בתחום,
והוא מהוה מודל של איכות וחדשנות .הכינוס השנה יעמוד
לראשונה ,בסימן מעמדו של בית איזי שפירא כיועץ מיוחד
לאו"ם.
בכנס תשתתף הגב' קתלין לינץ'  -שרה בממשלת אירלנד
ומרצים מבכירי הקהילה הבינלאומית וביניהם :פרופ' פט לויט
 חוקר מביה"ח לילדים בלוס אנג'לס ומהאוניברסיטה של דרוםקליפורניה ,ד"ר ביאטריס גלברזה מ VU-האוניברסיטה של
אמסטרדם ,פרופ' פטריק קוריגן  -פרופ' לפסיכולוגיה מהמכון
הטכנולוגי של אילינוי ,פרופ' מייקל שטיין  -מאוניברסיטת
הרווארד ואחרים.
השנה אנו מרחיבים את מעגל ההשפעה גם אל הקהל הרחב .אנו
נערוך בתל אביב מספר אירועי תרבות המופנים לקהל הרחב,
והמיועדים להגברת הגברת מודעות לחשיבות שילובם של
אנשים עם מוגבלות בחברה וקבלת השונה .המודעות תתבצע
באמצעות חשיפת הקהל לנקודת מבט מעצימה ,ממקום של
חוזק ואופטימיות ,על עולם המוגבלות.

הכינוס הבינלאומי השישי בתחום המוגבלויות

אחדות ושונות  -הלכה ומעשה
 7-8ביולי  ,2015תל אביב
מיסודו של המכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע"ש טראמפ

הזדמנות יחודית לפגוש עמיתים,
לחלוק ולהחשף לידע ומחקר עדכניים וחדשניים
מהארץ ומהעולם

במסגרת אירועי תרבות אלה ייערך פסטיבל סרטים בשיתוף
הסינמטק ודוק  -אביב שיציג סרטים על עולם המוגבלות ,תוצג
תערוכת צילומים של הצלם הבינלאומי ריק גודאטי " -חשיפה
חיובית" ,ייערך ערב "נגיש על הבר"  -מרצים מעולם התוכן של
המוגבלות ישוחחו עם קהל מבלים בברים בתל אביב ,ועוד.
כולכם מוזמנים!
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חדשנות
בישראל

מה חושבים הורים על השימוש
בטאבלטים על ידי ילדיהם?
מחקר חדש ,חדשני וייחודי

יחידת המחקר וההערכה בבית איזי שפירא פועלת כדי ליצור ידע המיטיב את איכות השירותים
ואיכות החיים של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם
בחודש פברואר  2015התפרסם בכתב
העת הישראלי לריפוי בעיסוק The Israeli
Journal of occupation Therapy, 24
 (1מאמר חדש וייחודי ,מפרי עטם של ד"ר
דנה רוט ,מנהלת יחידת המחקר וההערכה
של בית איזי שפירא ,וד"ר שמעון נייקרוג.
המאמר מציג מחקר שביצעה יחידת
המחקר ובדק מה הורים חושבים ,מרגישים,
או היו רוצים משימוש ילדיהם באביזרים
טכנולוגים כטאבלטים .המחקר השווה בין
הורים לילדים עם מוגבלות והורים לילדים
ללא מוגבלות.
כידוע ,השימוש בטאבלטים מאוד פופולרי
ומשותף לילדים כולם .יחד עם זאת ,עבור
ילדים עם מוגבלות הטאבלט מהווה גם
אביזר טיפולי בתחום התקשורת ,הפנאי
ועוד .פעמים רבות הורים לילדים עם
מוגבלות מתקשים בבחירת המכשיר

המתאים והאפליקציות המותאמות ,בעוד
עבור הורים לילדים ללא מוגבלות הבעיות
הללו מינוריות.
המחקר מצא כי שתי קבוצות ההורים ציינו
שביעות רצון גבוהה מהשימוש בטאבלטים,
אך אצל הורים לילדים עם מוגבלות שביעות
הרצון היתה גבוהה יותר .בעיקר ציינו ההורים
הללו את השיפור שחל באינטראקציות
החברתיות של ילדיהם ,ואת השיפור בקשר
בינם לבין ילדיהם במשחק ובשיח.
שתי קבוצות ההורים ציינו חוסר שביעות
רצון בנושאים :עזרה והדרכה מאנשי
מקצוע בבחירת המכשיר ,בהדרכה בשימוש
ובתמיכה .הורים לילדים עם מוגבלות ציינו
חוסר שביעות רצון גבוה יותר בנושאים הללו,
אשר עבור ילדיהם הם מאוד משמעותיים
(יותר מקבוצת הילדים ללא מוגבלות(.

המרכז לייעוץ טכנולוגי
בבית איזי שפירא מציע
שירותי הדרכה וייעוץ
להורים לשימוש מושכל
בטאבלט עם ילדיהם.
השירות כולל הערכה של
צרכי הילד והמשפחה,
בניית תכנית אישית
בהתאם והדרכה על
אפליקציות ושיטות עבודה:
ייעוץ בבחירת אפליקציות,
דוגמאות ורעיונות לשימוש
מומלץ ,התאמת נגישות
ואביזרי עזר.
הכנסו לבלוג המרכז הטכנולוגי:
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חברי קבוצת קמ"ח  -קבוצה מדעית
חוקרת ,שבה חברים אנשים עם לקויות
למידה מורכבות ,הפועלת בבית איזי
שפירא ,תכננו וביצעו מחקר בנושא
"עצמאות ותלות והקשר ביניהם לבין
איכות חיים וערך עצמי בקרב בוגרים
עם לקויות למידה מורכבות".
במהלך חודש נובמבר  2014יצרנו
שיתוף פעולה עם ד"ר אלה קורן,
מהמחלקה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן .במסגרת שיתוף
הפעולה ,תלמידי החוג לתואר ראשון במדעי החברה ,בקורס
סמינריון חברה ,העבירו את השאלון שבנו חברי קמ"ח ,למדגם
רחב של בוגרים ללא לקויות למידה ,כך שהתאפשרה השוואה
בין שתי האוכלוסיות .כהכנה לתהליך ,נפגשו חברי קבוצת קמ"ח
באוניברסיטה עם סטודנטים בקורס ,הציגו את המחקר שבנו
וסיפרו על עצמם ועל ההתמודדות שלהם עם לקות הלמידה
בחיי היום יום .חשוב לציין כי בקרב הסטודנטים עלה חשש כבד
מהמפגש עם חברי הקבוצה ,אך לאחר המפגש הסטודנטים הביעו
רצון עז למפגשים נוספים .ד"ר קורן ציינה כי ,הסטודנטים "היו
נרגשים ומופתעים מהמפגש עם חברי הקבוצה והביעו התלהבות

רבה ביחס לתכנית ".כך ,מפגש זה יוצר שילוב של העצמה וחיזוק
של חברי קמ"ח ושינוי עמדות ודעות קדומות בקרב הסטודנטים
ובנוסף ,כמובן ,העשרה וביסוס של ממצאי המחקר.
בחודש מרץ  2015התקיים מפגש נוסף בין חברי קבוצת קמ"ח
והסטודנטים בקורס ,בו הוצגו תוצאות השאלונים של שתי
הקבוצות .מעניין לציין כי נמצאו מספר הבדלים מובהקים,
בניהם נמצא כי בקרב הנשאלים בקבוצת הסטודנטים של בר
אילן היתה רמה גבוהה של עצמאות בתחום החשיבה והיוזמה,
אולם בקרב הנשאלים של קבוצת קמ"ח נמצאה רמה גבוהה
יותר של עצמאות ביחסים בינאישיים.

שיתוף פעולה מלהיב בין 'המכללה למנהל' ,אתר  Jumpstarterובית איזי שפירא
סטודנטים בחוג לתקשורת יוצאים בקמפיין גיוס  -המון לטובת הרחבת מרכז הספורט

שיתוף פעולה ייחודי ומרגש בין הסטודנטים בחוג להפקה יוזמת,
בהובלת עינת שמיר ,אתר גיוס ההמון " "Jumpstarterוהמנכ"לית
שלו אליה אלון  -הכהן ובית איזי שפירא .במסגרת שיתוף הפעולה
מפיקים הסטודנטים קמפיין גיוס  -המון ייעודי עבור התאמת חדר
כושר שיקומי ,לילדים עם מוגבלות ,בתוך מרכז הספורט ,כחלק
מפרוייקט הרחבה ושיפוץ של המרכז .במסגרת הקמפיין יפיקו

הסטודנטים שני סרטונים :סרטון שיווק לקמפיין וסרטון תדמית
עבור בית איזי שפירא .כן יהיו אחראיים על כל הפקת הקמפיין,
והפצתו ברשתות החברתיות השונות ,במטרה לגייס כספים
למרכז הספורט .היעד לגיוס הכספים הוא  !₪ 50,000גם אתם
יכולים להיות שותפים להצלחה של הקמפיין .חפשו אותו באתר
 Jumpstarterאחרי פסח.

“מאיצים שילוב בישראל  - ”2תוכנית האצה למיזמים שישפרו את חייהם של אנשים עם מוגבלות
בית איזי שפירא ,בשותפות עם ארגון  PresenTenseובתמיכת
קרן משפחת רודרמן ,משיק בפעם השניה 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 שיבחרו להשתתף בפרויקט ,יהנו מליווי אישי של מנטור
מומחה ויועצים עסקיים-חברתיים .כמו כן יזכו בעלי המיזמים
שיבחרו להכשרה מקצועית משלב הרעיון ועד לשלב הביצוע,
כולל סיוע בבניית תכנית עסקית ושיווקית ,נטוורקינג ועוד .בסיום
"המאיץ" יושקו המיזמים בפני הקהל הרחב וייצאו לדרך.

מיד לאחר הפסח יפורסם קול קורא ליזמים חברתיים להגשת
מועמדות להשתתפות במחזור השני של המאיץ .פרטים נוספים
תוכלו למצוא באתר התכניתhttp://www.a3i.org.il :
אחד מהמיזמים שהשתתפו במאיץ הראשון הוא חברת
 Sesame Enableשל היזמים עודד בן דב וגיורא ליבנה .זהו מיזם
המיועד להנגיש את עולם המכשירים החכמים ,שברובו המוחלט
עובד בטכנולוגיית המגע ( )touchלאנשים שאינם מסוגלים
להפעיל את ידיהם .המטרה ,להגיע לסמארטפון שיישלט באופן
מלא באמצעות הטכנולוגיה המפותחת ,כך שניתן יהיה להשתמש
בכל האפליקציות המותקנות בלי מגבלה.
בדצמבר  2014זכתה החברה במקום הראשון בתחרות שקיימה
חברת התקשורת 'ורייזון' ובפרס של מיליון דולר!
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סיור מודרך

ח"כ יעל גרמן ביקרה
מאבק
במסגרת
אותנו,
שניהלו בית איזי שפירא והורי
המטופלים נגד סגירת היחידה
לאבחנה כפולה ,ולהכרתה
על ידי משרד הבריאות .גרמן
מסרה כי היא מכירה את
הנושא מקרוב .היא חושבת
כי המאבק מוצדק ולכן תנסה
לסייע ככל יכולתה.
ג'ין יודס ,מנכ"לית ,ח"כ יעל גרמן,
שפי משיח מנהלת היחידה לאבחנה
כפולה וחוה בן-ארי מנתחת התנהגות

מנכ"ל משרד הבריאות
מבקר בבית איזי שפירא
¢לראות את העשייה שלכם גורם
להתפעמות של ממש .מרגש לראות
את הנתינה שיש במקום הזה¢.
כך אמר מנכ"ל משרד הבריאות,
הפרופ' ארנון אפק ,שביקר בבית
איזי שפירא ,יחד עם בכירים נוספים
ממשרד הבריאות.
לאחר סיור במחלקות השונות של
הבית ,נפגשו פרופ' אפק ובכירי
המשרד עם ג'ין יודס מנכ"לית בית
איזי שפירא והצוות הניהולי ,לדיון
בסוגיות מקצועיות.

פרופ' ארנון אפק עם ג'ין יודס ,מנכ"לית ולילי לוינטון ,סמנכ"לית מקצועית בבית איזי שפירא

קבוצת בני הרצליה הגיעו לסיור הכרות בבית איזי שפירא.
בסיור נפגשו עם ילדי בית הספר ,שחקו עימם בכדורסל והביאו
הפתעות  -צעיפים וכדורים חתומים של הקבוצה .הילדים נהנו
והתרגשו מאוד מהביקור המהנה .עוז בלייזר ,שחקן בקבוצה כתב
לאחר ביקורו¢ :היתה לי הזכות להכיר ולבלות קצת זמן עם הילדים
הנפלאים בבית איזי שפירא.¢
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אירועים
בית איזי שפירא פתח את שנת ה 35-באירוע התרמה מרגש עם
המוסיקאית והיוצרת חוה אלברשטיין.
חברת הכנסת קארין אלהרר פתחה בדברי ברכה ואמרה" :לכל
אדם הזכות לחיות בכבוד ובהתאם למלוא יכולותיו .זהו החזון
העומד בבסיס הפעילות הענפה של הארגון ,שמתחילה כבר בגילאי
שנה או שנתיים ומלווה אנשים עם מוגבלויות ואת בני משפחותיהם
לאורך כל הדרך".
קרן וזאב בילסקי עם חוה אלברשטיין

בינואר אירח בית איזי שפירא את נגידת
בנק ישראל ,הגב' קרנית פלוג ,בערב
בעלי "המניות הוירטואליות" שהוקדש
לנושא " שילוב  -הלכה ומעשה" במסגרת
הבורסה הפילנטרופית.
הנגידה סקרה את ההתפתחויות המקרו-
כלכליות במשק ,ועמדה על המגמות
העיקריות בצמיחה ,בסחר החוץ ,בשוק
העבודה ובתחומי המדיניות המוניטרית.
במסגרת זו התייחסה הנגידה לשירותים
הציבוריים החברתיים ,ביניהם הטיפול
באנשים עם מוגבלות.

כנגד כל הסיכויים ,עשתה
פסקל ברקוביץ' את הבלתי
אפשרי  -והפכה מקור השראה
לכולנו! התאונה המחרידה
שחוותה בילדותה תחת פסי
הרכבת והובילה לקטיעת שתי
רגליה לא מנעה ממנה לשבור
שיאים ולהיות ספורטאית
פאראולימפית שהפכה מודל
לחיקוי בארץ ובעולם .בשנה
שעברה כולנו התרגשנו לראות
אותה בין מדליקי המשואות
ביום העצמאות .ב 12-במרץ,
פסקל באה לבית איזי שפירא
להרצאה שכל הכנסותיה
הוקדשו לטובת מרכז התנועה פסקל ברקוביץ עם נעמי סטוצ'ינר,
נשיאה מייסדת של בית איזי שפירא
והספורט ע"ש פרס.

ניק רבינוביץ' ,מגדולי הסטנדאפיסטים
בדר' אפריקה תרם מופע יחיד ומיוחד
עבור הילדים המיוחדים של בית איזי
שפירא .הערב זכה להצלחה גדולה,
והקהל הגדול שמילא את האולם צחק
מכל הלב.

"הקדשתי את חיי להעצמת אנשים ,למתן כלים להתגברות על
מכשולים ולהתמודדות עם אתגרים .אני גאה ושמח לחלוק את
החזון האישי שלי עם בית איזי שפירא וחזונו" .כך אמר לודוויק
ממבולה ,דמות מופת בעולם הספורט ומנצח האולטרא מרתון
בדרום אפריקה ,בפתיחת המפגש שנערך עמו בראשית חודש מרץ
בבית איזי שפירא ,באירוע משותף עם "הבית של בנג'י".
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לוח האירועים של בית איזי שפירא

Save the Date
30.3
15.5
יוני

ליאור סושרד  -אמן החושים
רוכבים בשביל חיוכים
אוסף ליף  -מכירה פומבית בשיתוף גלרית תירוש
ערב קוסמים Sorcerer's Night -

14.6
1.7
6.7
7-8.7
4.9
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מופע התרמה אהוד בנאי בזאפה הרצליה
ערב פתיחת פסטיבל הסרטים בסינמטק
אירוע פתיחת הכנס הבינלאומי

פסטיבל ה"מוגבלות בראי האמנות":
תערוכת צילומים של הצלם ריק גידוטי "חשיפה חיובית"
פסטיבל סרטים בשיתוף סינמטק ודוק אביב
ערב "נגיש על הבר"
מירוץ אופניים " 90באיזי"
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