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 שלום לכולכם, 
  

 .באירועים, כנסים והתרגשויותהיה חודש עמוס חודש מרץ 
תואר  נעמי סטוצ'ינר עומדת לקבל - מאד משמחת בשורהעם אני רוצה להתחיל 

עמית כבוד מהמרכז הבינתחומי הרצליה! התואר מוענק לנעמי כאות הוקרה על 
 יישר כוח נעמי!ו ברכות חמות !זה כבוד גדול .תרומה משמעותית למדינת ישראל

 ג'ין
 

 !בוושינגטון  (AIPAC)בית איזי שפירא בוועידת אייפק
בוושינגטון!  (AIPAC) לנו בוועידת אייפק לו חוויות מדהימות היואי

ישראלית הגדולה והחזקה -הפרו היהודית א השדולהיאייפק ה
 על הבמה המרכזית של להופיע ובית איזי שפירא הוזמן ,בארה"ב

יזמות חברתית יוצאת דופן לדוגמה מרץ, כשנערכה בועידה וה
 . מישראל

 יזאי ביתסרטון ההקרנה המרגשת של ללא ספק אירוע השיא היה 
 משתתפי הועידה. 18,000 בפני ,ערבשל הבאירוע המרכזי שפירא 

 היושהופיעו בסרטון י, עמיר ועופרי, בטמשפחתה בני ו רוני אהרון
 באירוע. השגרירים הטובים ביותר של בית איזי שפירא

ארגונים של פאנל ב השתתפתי כמו כן .וצג בירידהחווית הסנוזלן ש דוכןבבמהלך האירוע ביקרו מאות מבקרים 
 מארגן, משרד החוץ שעת אסוןהפועלים בחרום של הצבא המרכזי שכלל את  ,ישראל שעושים טוב בעולםמ

    . בית איזי שפיראו "הצל לב של ילד", ארגון העולםבכל  הכשרות בארצות מתפתחות

זכות שנפלה על הגאים אנו 
בחלקנו ליצג את ישראל 

 בוועידה! 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   מדליקות לילדינופושות חת

ילדי בית היצירתיות של כפי שהבטחתי, תוכלו לראות את כל התחפושות , ופורים עבר
נהנו  כל המשתתפים ביצירה. בעזרת סטודנטים מהמכון הטכנולוגי בחולוןנוצרו ש ,הספר

הזכות לחלום על תחפושות וגם לממש את החלומות בחג  ילדים עם מוגבלותל ל רגע.מכ
 שכל כך משמעותי לילדים.

 ותומכת ישראל באייפק בנג'י מאור

 חתה באייפקפרוני אהרון ובני מש

 מראש הממשלה ביבי נתניהושפירא מכתב לבית איזי 



 שביעות רצון עובדים
משאבי מחלקת בהובלת מחלקת המחקר ו 2016עובדים האחרון לבשר שבסקר שביעות רצון מאוד גאים  ואנ

ציינו שהם גאים בעבודתם בבית איזי שפירא במידה רבה  מהעונים 100%!! תוצאות מדהימות קיבלנו, אנוש
מהעובדים ציינו  98.2% ציינו שהם מעריכים את העבודה המקצועית הנעשית בארגון!  97.3%  ורבה מאוד!!

      סיפוק לכולנו! ותמביא ןואני חושבת שה מאדהתוצאות ריגשו אותי   !שהם חשים שתפקידם תורם לטובת הארגון
 ודות לשיפור, בעיקר בתחום השכר, אך יש לנו ארגון נהדר עם מוטיבציה גבוהה מאוד של העובדים!קגם ניש לנו 

 .והערכה לפנות למחלקת מחקר ןמוזממלואן בהתוצאות לראות את מי שמעוניין 
 

יום עיון במרכז סנידיאן לנהגים ומלוות בהסעות של אנשים 
 עם מוגבלות שכלית התפתחותית למסגרות

יום העיון, שהתארגן בעקבות צורך אמיתי, לראשונה בחברה 
 120 -בשפה הערבית, והשתתפו בו כמרכז סנדיאן הערבית, נערך ב

ישובים מאיזור המשולש הדרומי, אנשי מקצוע  7-נהגים ומלווים מ איש
מלשכות הרווחה העירוניות, נציגי ועדי ההורים ונציגות הורים 

 מהאיזור.
תקנות על  התפתחותית, שכלית מוגבלותמהי למדו המשתתפים 

 מודלועל  חובת הדיווח על חסרי הישעההסעה הבטוחה, על חוק 
מקרוב את חווייתה של  למדו להכיר הסעות. הם בהפעלת עבודה

ונאלצת משפחה שמתמודדת עם גידול אדם עם מוגבלות שכלית, 
 הסעות.הלהתמודד גם עם הדאגה היומיומית לגבי הבטיחות בזמן 

, ובהשתתפות נציגיהם, קרן שלם, משרד החינוך, משרד הרווחה ועיריית קלנסווה עםבשיתוף שנערך  יום העיון
  קיבל תגובות חיוביות מאד מהנהגים ומהמלוות.

 
 בדרום אפריקהכנס ב בית איזי שפירא

, בית איזי שפיראעל ידי בחודש מרץ בדרום אפריקה נערך כנס ה
 Harvard Law School Project on -ו Afrika Tikkunארגון 

Disabilities ,בדרום של אנשים עם מוגבלות זכויות אדם  - יםבנושא
כפי שיש אפריקה, ודרכים לפיתוח שותפויות המובילות לשינויי 

 בישראל ובמקומות שונים בעולם.
והדגיש את  ,נשא ברכות שגריר ישראל בדרום אפריקה ארתור לנק

מודלים מוצלחים לאיזורים העניים וחסרי  הרבה בהבאתהחשיבות 
נוספים בית איזי שפירא ונציגים על ידי  השירותים בדרום אפריקה

 .שראלמי
 
 
 

 בנושא איכות חיים של משפחות להן בן משפחה עם מוגבלות חשובמאמר פרסום 
ישראליות יהודיות וערביות להן  איכות החיים של משפחותבוחן אשר  פרסום מאמר,הישג גדול לד"ר דנה רוט על 

 Policy and Practice in Intellectual  -יוקרתיכתב עת מחקרי ב, בן או בת בן משפחה עם מוגבלות
Disabilities. !כל הכבוד 

 
 

 
 
 
 

 סג'א זמירו -מתנדבת החודש
  .בוגרת של תוכנית ח''ן בשנה שעברה בקלנסווההיא סג'א 

 וסייעה בפעילויות במרכז סנידיאן התנדבה ביוזמתההיא השנה 
 .שארגנו במעון ובגנים לרגל יום המשפחה

 .מתנדבת חרוצה, יצירתית ונדיבהסג'א היא 
    ומודים לך מאד. ךאותאנחנו אוהבים 

 ךואבומ אמאל: הממליצ
 


