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 שלום לכולכם, 

 בבית הספר שלנו.  ורודהבביקורי בכיתה הלאחרונה  עברתינפלאה שאני רוצה לשתף אתכם בחוויה 

  יוצאי דופן.לב  נחישות, רגישות ואומץעם  8בת יפהפיה פגשתי את יהל, ילדה 

 יהל מתקשרת דרך ג'סטות וקולות ומתחילה עכשיו ללמוד להשתמש באייפד לתקשורת.

עזרה במשחקי כן , ולנהוג בכיסא ממונעבפגישה עם ההורים והצוות ביקשה יהל ללמוד בתחילת השנה 
 קופסה.

את ולוקחת מאד ברצינות מאד התרגשתי מכך שהיא יודעת מה היא רוצה, יודעת להביע את רצונותיה 
אם שמה לב  ,בכיתה חברים שלהכלפי המאד רגישה לוחמת, וגם ילדה היא יהל המשימות שיש לה. כל 

 לידיעת הצוות.זאת להביא  תדואגשאחד מהם נמצא במצוקה או עציב היא 

ז משחק. ארואיתן עושה סלפי,  -שניהם עם האייפדים שלהםאיתן וארז משחקים יחד. את פגשתי גם 
עוד חיבוק. היה מרגש לראות אז מדי פעם הם נותנים חיבוק אחד לשני, וכל אחד חוזר לפעילות שלו, ו

 את האהבה והחברות ביניהם.

 אחד עם השני. להיות אוהביםהילדים בה הרבה שמחה וכל כך שיש בה לראות כיתה  נהנתי

 .ותכיתלהיות ב השמח ונהנ ילד, כל ילד,זה לא מובן מאליו ש

 להורים!ולילדים  ,לצוות היקר שלנוכל הכבוד 

 הילדים! אצלאינה צריכה להגביל את איכות החיים ואת השמחה בהחלט המוגבלות 

 ג'ין

 

  טיפול רגשי מונגש  -בבית איזי שפירא שירות חדש

אנשים עבור  ,טיפול רגשי מונגש, דרך שיחת וידאו באינטרנט - פותח שירות חדש המרכז לטיפול רגשי של בית איזי שפירא
 שהמוגבלות בניידות מונעת מהם להגיע אלינו לקליניקה. 

 ,אם אינם גרים באזורינו גם ,אפשר להםוכך ית, גם לאנשים עם מוגבלות הגרים רחוק מהמרכזזה שירות בנוסף, פתוח 
 באנשים עם מוגבלות. רגשילהתרם מהמומחיות שלנו בתחום הטיפול ה
 אנו מחוייבים להגיע לכל אחד על פי צרכיו!

  

שניים מארבעת צוותי  –טכנולוגיה פורצת מוגבלות 
  בציונים לשבח במייקתון שלזכו המנטוריות שלנו 

Tikkun Olam MakersTOM:  

בית איזי שפירא ברעננה של  מהמרכז לטכנולוגיה מסייעתצוות 
  :TOMאירוע מיוחד במינוובקלנסואה השתתף בחודש ינואר ב

  –TikkunOlam .  שנערך בטכניון מפגש בן שלושה ימים היה זה
לייצר מטרתו  .מרתון של עשייה, של מייקרים -נקרא 'מייקתון'ו

מתמודדים  לענות על צרכים או על אתגרים איתםשיכולים פתרונות 
 בין אנשים עם מפגשפיתוח מייזמים ב, באמצעות אנשים עם מוגבלות

 עידו משתמש באביזרים החדשים



  ל.מתחומי התעשייה, העיצוב, הטכנולגיה והטיפו מוגבלות לבין אנשים
 ששנים מהם זכו לציונים לשבח:  ,ארבעה אתגרים מיוחדים מאוד  TOMבפני מתנדבי קהילת בהציהצוות שלנו 
פתרון לילדים עם מוגבלות מוטורית הטסים במטוס וזקוקים לתמיכה מותאמת בזמן ישיבה על כיסא  תאימצבהאחד היה 

  .ללא תלות במתגי לחיצה אמצעות תנועת ראשמחשב התקשורת ב תלהפעבמציאת פתרון ל -השני .המטוס
עקב משתמש ביד אחת בלבד פתרונות לשימוש בכלי כתיבה עבור עידו, תלמיד בכתה ד', אשר  מציאתבהיה אתגר נוסף 

שיתוק מוחי מסוג המיפלגיה. עידו ילד עצמאי לחלוטין, ילד נבון מאד, אנרגטי וחברותי, אך בזמן השיעור הוא זקוק לעזרה 
 ושמצאפתרונות הועוד.  , פתיחת טוש, חידוד עפרונותסרגלייצוב ה של הסייע בפעילויות שונות כגון ייצוב הדף לגזירה,

פתרון במציאת היה האתגר הרביעי עצמאות בפעולות אלו. עם מוגבלות יאפשרו לעידו ולילדים ואנשים נוספים הצוות חברי 
 .תלשימוש במערכת מיקוד מבט בסביבה הגני

 

  אורלנדו ,ATIA '2017כנס: '

של בית  עה ניצן, מרפאות בעיסוק מהמרכז לטכנולוגיה מסייעתודיינה קאפל ונ
בכנס המרכזי בעולם בתחום הטכנולוגיה בינואר , הציגו איזי שפירא
עה עסקה ושל דיינה ונ תןהנערך בארה"ב. הרצא  ,ATIA'2017' המסייעת,

, נושא שזוכה דום משחק בקרב ילדים עם מוגבלותבשימוש בטכנולוגיות לקי
תקשורת וחינוך,  גוןבספרות לעומת תחומים אחרים כמעטה להתייחסות 

יצאו  במהלך הרצאתן .איכות חייוללמרות חשיבותו הרבה להתפתחות הילד ו
בפיתוח משחקים הקיים למפתחים להדביק את הפער  בקריאהדיינה ונועה 

                                             מותאמים עבור ילדים עם מוגבלות. 
ללמוד ולהכיר פיתוחים  ווה עבורנו הזדמנות חשובההשתפות בכנס מהה

 !כל הכבוד , ולהביא את הידע לישראל.בתחום הטכנולוגיה המסייעת העולם חדשים מרחבי
 

 טכנולוגיה מסייעת בהיבט הגלובלי

כחלק מהרחבת מערך הקשרים הגלובלי שלנו בכלל ובתחום הטכנולוגי בפרט, 
קאסנאביס, המוביל כיום מיזם גלובלי בתחום דצמבר את מר צ'פאל חודש אירחנו ב

(, מטעם ארגון הבריאות Assistive Technology – ATהטכנולוגיה המסייעת )
עבור אנשים עם מוגבלות,  AT -(. מטרת המיזם לשפר את הגישה לWHOהעולמי )

קשישים ואוכלוסיות נזקקות אחרות. את צ'פאל פגשנו לראשונה באו"ם והוא היה 
בשיתוף עם המשלחת הישראלית  ATטים באירוע הצד שארגנו בנושא אחד הפאנליס

 ביוני האחרון.  לאו"ם

א ביקר ולאור ניסיונו הרב והידע הנרחב שלו על המתרחש בתחום ברחבי העולם )ה
מדינות במסגרת עבודתו(, שמחנו מאוד על ההזדמנות לשתף אותו בנעשה בבית איזי שפירא, לשמוע על  75 -מ בלמעלה

ברנו על שיתוף פעולה בנושא הסמכה בינלאומית ידשונות לשיתופי פעולה. בין היתר, הטרנדים בעולם ולבדוק אפשרויות 
ות בכירים מסקטורים שונים ובחסות ארגון בישראל בהשתתפ AT, כמו גם על מפגש בנושא קידום ATלתחום של 

 הבריאות העולמי. 
 

 למרכז ההידרותרפי בהוקרה ובתודה

 "ג.נ.,
מסגרת הליך השיקום הוצע לי בין בלקיתי לפני שנים מספר בשבץ מוחי, אירוע שכתוצאה הימנו שותק פלג גופי הימני.  

 כת המרכז "בית איזי שפירא".יהשאר לבחון טיפול הידרותרפי בבר
הוזמנתי לפגישת "איבחון" ומיד בסמוך לאחריה הותאמה בעבורי  ,יתי באדיבות וביעילותנפניתי למזכירות המרכז, נע

 סידרת טיפולים שבועית פרטנית בהדרכת גב' תמר לוי. 
אני אני מוצא חובה לציין את היעילות, המסירות והמקצועיות בהן מתבצע הטיפול ההידרותרפי. יודגש שמתוך שיפוט אישי 

חש הטבה משמעותית בתפקוד הזרוע והרגל הפגועים. גם הרופא השיקומי המטפל בי, ד"ר מ. ק. איבחן בבדיקה 
 תקופתית ירידה בספטיות של הזרוע ושיפור תפקודי כללי.

 אודה לך על העברת רגשי תודתי לצוות המינהלי במרכז ובמיוחד לגב' תמר לוי, על הגישה החיובית והטיפול המסור.
 ד"ר ש.ס." רה ובתודה,בהוק

 מר צ'פאל קאסנאביס בסנוזלן


