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 שלום לכולכם, 
הגדולה ישראלית -, השדולה היהודיתאייפק - לבית איזי שפירא גדולארוע  לקראתעומדים אנו 

את בית איזי אותנו להציג  והזמינה ,איש 18,000 -ככנס בהשתתפות  החודשעורכת  בארה"בוהחזקה 
  .הבמה המרכזיתעל שפירא 

ת החברה כלפי אנשים עם מוגבלות, וזהו כבוד גדול עבורנו, והזדמנות נפלאה להשפיע על עמד
 ציבור הרחב בארצות הברית.הבקרב שם בית איזי שפירא  את פרסםול

 נעדכן אתכם בהמשך. 
 ג'ין

 
 הזכאים למעון יום שיקומי פעוטותהרחבת מספר ה

 -מדי קיו  עם פעוטותרק  ,כהעד עם מוגבלות נמדד בדי קיו )בדומה למדד איי קיו לאינטילגנציה(.  פעוטותתפקוד 
גבוה העם די קיו  ,רבים עם מוגבלויות מורכבות פעוטותפרושו של דבר, ש .היו זכאים למעון יום שיקומיומטה  55
 נפלו בין הכסאות ולא היו זכאים למעון יום שיקומי. ,55-מ
על , בראשות חה"כ קארין אלהרר הצהירו משרדי הבריאות והרווחה שנערכה בפברואר ועדה לביקורת המדינהוב

מענה של מעון מדי שנה נוספים יקבלו  פעוטות שכמה מאות, וזה אומר ומטה 62די קיו ל רף הזכאות העלאת
המשרדים מתכוונים ליישם זכאות זו ולהיערך בהתאם . , וגם גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומייום שיקומי

 לצורך. 
מבית איזי עו"ד ולרי זילכה  הורים בהובלתהארגונים וה וכל הכבוד לפורוםזהו הישג אדיר לאוכלוסיה שלנו. 

ושר העבודה הרווחה והשירותים  מוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחהשיחד עם השפירא, 
 שהתגייסו כולם לקידום, תמיכה ויישום מהלך חשוב זה.  – חה"כ קארין אלהררוכמובן , החברתיים, חיים כץ

 
                                                                                                                  מדליקות לילדינותחפושות 

 לעיצובסטודנטים לקראת פורים לבית הספר שלנו  הגיעוהשנה גם 
. בחולוןמהמכון הטכנולוגי  , והפעםכדי להגשים חלומות לילדינו

על פי בקשות  ,הסטודנטים שו"לביה"באירוע גדול בבית הספר 
 . כחלק מהתחפושת הליכוניםהגלגלים והכיסאות את הילדים, 

פיילוט שיצרו ב התחפושות המדהימות אפשר לראות אתבתמונות 
  .כולן התחפושותנפרסם להנאתכם את הבא  חודשבו ,לאירוע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קופיקו בכדור פורחיעל בתחפושת  סבא אליעזר והגזראביעזר בתחפושת 



 
 בכנס בוינה  -מינוף תכניות לשינוי חברתי 

כנס בנושא תעסוקה והכשרה תעסוקתית לאנשים עם מוגבלות התקיים בפברואר בווינה על ידי ארגון אוסטרי 
בתחום המוגבלויות, יוצא בכל שנה עם  best practices. הארגון, המהווה פלטפורמה לאיסוף בשם זירו פרוג׳קט

 best practices -קול קורא בנושא אחר מתחום האמנה, ומציג את ה
הטובים ביותר בדוח ובכנס בנושא. את מנכ"ל הארגון פגשתי באו"ם 

שפירא   בית איזיממנף  ושב אופןביוני האחרון והוא התעניין במיוחד ב
מינוף  -תכניות לכדי שינוי והשפעה ברמה הלאומית ואף הבינלאומית 

שכה חסר בקרב ארגוני החברה האזרחית ברחבי העולם. לאחר 
להרצות בנושא זה בפאנל משותף עם ארגון  המפגש הוזמנתי לכנס

אביטל ינובסקי, מומחית לנושא של גם כנס לקחה חלק מאירלנד. ב
  .בקורס מידענות עסקית גיוון בתעסוקה ושותפתנו

משתתפים )מתוך  30 -היינו חלק ממשלחת ישראלית מכובדת של כ
מדינות(, ביניהם נגישות ישראל, שעשו חיל  70 -משתתפים מכ 500

 ולקחו חלק פעיל בארגון הכנס. 
אצלנו במהלך הכנס יצרנו אפשרויות לשיתופי פעולה מעניינים, ובייחוד עם ארגון זירו פרוג'קט, אותם נארח 

 ולוגי. כנבקרוב לבדיקת אפשרויות לשיתוף פעולה בתחום הט
 
  בכנס באוניברסיטת חיפה -"שום דבר עלינו בלעדינו" 

בזירת המחקר. כל הכבוד לד"ר דנה רוט בית איזי שפירא מיישם את הגישה המיוחדת "אין עלינו בלעדינו" גם 
להשפיע  הםל המאפשרמשתפים אנשים עם מוגבלות בצוות המחקרי, דבר ולצוות יחידת המחקר והערכה אשר 

 תהיה איכות חייהםש ולוודא ,לשפר את איכות חייהםכדי  םחשוב לבדקועל התחומים ש על האג'נדה המחקרית
 . תומיטביי הראויי

 .מדיניות קביעתכבסיס לקבלת החלטות ול הידע פיתוחמחקרים אלו מהוים נדבך חיוני ל
, מיני", שנערך באוניברסיטת חיפה בחודש פברואר עצמי "סנגורהתבקשה לפתוח את הכנס ד"ר דנה רוט 

 והציגה גישה זו בהרצאתה.
 יחלחל גם לחוקרים אחרים. "שום דבר עלינו בלעדינו"אנו בטוחים שהערך בו דוגל בית איזי שפירא 

 
 
 

 

 בינט נועה -מתנדבת החודש
               חודשים וחיפשה מקום להתנדב בו. היא מצאה את בית איזי                   7-כלפני רעננה ל עברהנועה 

                                                  לו. -ן פרפרים שבמרכז דהבגנדבת , מתשפירא באינטרנט, ומאז היא פה
                                     ה להתחבר הצליח, ואמנם לתרום ולתתנועה הגיעה עם הרבה אהבה ורצון גדול 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              לכולנו מאוד מהר, הן לילדים המתוקים והן לצוות של הגן. 
המרכז,                                    ,אנחנו שמחות לראות אותה פעילה ויוזמת: לוקחת ילדים לטיול במסדרונות

                                        ועוברת  משחקים על השטיח, יוצאת עם הילדים לחצר משחקת ומתווכת לילדים
  .הבתואו איתם בין המתקנים השונים, מחבקת

                                נועה מאוד יצירתית, היא מביאה לנו לגן מגוון של רעיונות לפעילויות ויצירה נהדרים 
 ון של סיכות, גומיות וסינרים לילדים.גם תרמה מגולילדים, ו

                               המסירות העצומה, הסבלנות על רצינו להגיד לך תודה על האהבה הענקית לילדים, 
                                משמעותית בגננו, אנחנו שמחות שאת איתנו מאד נועה, תרומתך  והרגישות הרבה.

 ד!!ואוהבות אותך מאו
 ממליצים: ילדי וצוות גן פרפרים
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 פיתוח מקצועי גלובלי ושרון יחזקאל אורון מנהלת


