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 שלום לכולכם, 
בכנס השנתי של האו"ם בנושא  חלקהיה לנו הכבוד לקחת  גם השנה

הפעם הצטרף יואב קריים לצוות בית איזי שפירא שהציג  מוגבלויות.
 בכנס, ומאד התרגשנו מכך.

 Handicap International, (Zero project)עם נציגים מאוסטריה הצגתי בפאנל 
, נומודלים שפיתחהפצת  דרך  Scaling up המתודולוגיה של אתואחרים 

בדרך זו אנו מדיניות וחקיקה. והשפעה על  מודעות בחברה העלאת ודרך
נותני  ,אנשי מקצועקובעי מדיניות,  – אוכלוסייה רחבהעל משפיעים 

אנשים עם חייהם של בעיקר על וכמובן בעלי עניין מגוונים ו ,יםשירות
 בארץ ובחו"ל. מוגבלות ומשפחותיהם

 רנושא סנגוהאת  כנס באו"םהציג בקריים, שאני מזמינה אתכם לקרא בהמשך מחוויותיו של יואב 
 עצמי...
 שלכם,

 ג'ין
 

 באו"ם בכנס יואב קרים  -העולם גדול גדול..." כי "

הגשמת חלומות בבית איזי שפירא הוא לא עניין "
 15 -נדיר, אך אני שהגשמתי חלום שנרקם במשך כ
שנה, מאז החלו לגבש את אמנת האו"ם בדבר 

מוגבלות, התרגשתי עד זכויותיהם של אנשים עם 
 מאוד.

המציאות אותה חוויתי בכניסה לאו"ם עלתה אפילו 
על חלומותיי, מגוון אנושי מרתק של  אנשים עם 

מוגבלות ובני בריתם, מכל התרבויות, הדתות 
מאמינים כי ווהלאומים, אשר נאספים לתיקון עולם 

ביכולתנו להשפיע, לשנות, ליצור עולם טוב יותר. 
של בית איזי שפירא בתהליך ניכר. מקומו החשוב 

כפי שאני התרגשתי מנוכחותם של מנהיגים שונים, 
 אחרים התרגשו מנוכחותם של ג'ין ושוש.

הכנס היה קריאת תיגר משמעותית על הדרה ואפליה כלפי אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם, בדגש על הדרת 
שים עם מוגבלות עצמו. המפגש עם מנהיגים נשים עם מוגבלות ואוכלוסיות מודרות יותר בתוך ציבור האנ

מדינות עניות  –מהעולם, החלפת ידע ומידע והקשבה לאנשים המחוללים שינוי במציאות מורכבת מזו של ישראל 
 מצד אחד הייתה להשראה ומצד שני להזדמנות להכיר בחלקים הטובים שבמדינתנו. –ולא דמוקרטיות 

-הסנגור של בית איזי שפירא ואלווין ישראל, בתמיכת קרן פדרציית לוסהייתה לי הזכות להיות שליח של קבוצות 
פרתי על התהליך אותו עשו המסנגרים בשינוי חוק האפוטרופסות ועל תביעתם יאנג'לס וקרן משפחת רודרמן. ס

לריבונות מחודשת על חייהם. באנגלית רצוצה אך עם הרבה אמונה ניסיתי להעניק גם אני משהו מן הידע 
 שצברנו בישראל.  הייחודי



אך אם להודות על האמת עמדת התלמיד הייתה נוחה לי יותר והולמת את מידותיי, משום שהיה לי כל כך הרבה 
 יואב קריים      " ממי ללמוד.

 
 

 סטוצ'ינר נעמיאות לייזמות חברתית ותואר עמיתת כבוד ל
 קקס מרגש בו הוענביוני התקיים במרכז הבינתחומי בהרצליה ט 13-ב

אות וינד לייזמות חברתית וכן תואר עמיתת כבוד של  לנעמי סטוצ'ינר
 המרכז הבינתחומי בהרצליה.

למען  נעמי קיבלה את התואר "כאות הוקרה על פעילותה החברתית
אוכלוסיות חלשות ועל תרומתה, יחד עם בית איזי שפירא למתן 

 הזדמנויות שוות לאנשים עם מוגבלות".
 !יחד אתך בית איזי שפירא כל צוות ,ינו לחגוג, ונהנאנו גאים בך נעמי

 
 

 כנס המשקיע החברתי
"ארקוסטיל למען ילדי בית  –לאחר הרצה של שנה וחצי במיזם המשותף בין בית איזי שפירא לחברת מילניום 

איזי שפירא", התקיים החודש יום עיון בנושא המשקיע החברתי במועדון בנק הפועלים בתל אביב, בהשתתפות 
 , וביוזמת נעמי סטוצ'ינר.אנשים 200מ  למעלה

"המשקיע החברתי" מתייחס לאדם, עסק או ארגון, הלוקח את האחריות החברתית צעד אחד קדימה,  -המושג 
לשני הצדדים )לעסק ולארגון החברתי,  Win- Win  ומציג מודל חדשני של  חברתית –משקיע בפעילות עסקית 

 כאחד(.
למען ילדי בית איזי שפירא" מהווה מודל ודוגמה ייחודית למחויבותו של עסק לקידום נושא  המיזם "ארקוסטיל

 המשקיע יכול להרוויח כסף בעשייתו החברתית. -חברתי 
החליטו בית איזי שפירא וחברת מילניום  ולאור הצלחת

מרקטינג לקיים יום עיון בנושא "המשקיע החברתי" שמטרתו 
"המשקיע החברתי" ולהציג  להציג ולקדם את פעילותו של

 שורה של מודלים של משקיעים חברתיים.
אנשי עסקים, נציגי בנקים, יועצים פיננסיים המשתתפים כללו 

יואל קרסו, איציק דצינגר, יואב גאון, אהרון  ונציגי עמותות.
את ופבלו קפלן הציגו את המודלים הייחודיים שלהם ו ספראי

 תפיסתם בנושא.
יום העיון שהתקיים לזכרה של אמו רחל שלמה זיגרייך, אשר 

למיזם  כניסהל מו ואת מניעיוזיגרייך ז"ל, הציג את תפיסת עול
נעמי סטוצ'ינר הציגה את תהליך קבלת  משקיע חברתי.

 על בית איזי שפירא.המיזם השלכות את ההחלטות עד חתימת ההסכם ו
אופיר כץ וועדת ההיגוי כללה את עו"ד העיון היה  האירוע אורגן על ידי מכון טראמפ של בית איזי שפירא, יו"ר יום

 נציגי הארגונים השותפים.
 
 

 כנס אות המתנדב הצעיר על שם רבקה אחי מאיר
ערב הוקרה לבני הנוער בעיר המצטיינים בעשייתם ברעננה במשכן למוסיקה ואמנויות בסוף מאי התקיים 

 .ההתנדבותית
מנהלי בתי הספר התיכוניים בעיר  בכירים מהעירייה,בילסקי, וראש עיריית רעננה, זאב הטכס התקיים במעמד 

 צוותי חינוך ומקומות ההתנדבות.  
ולנוכחות רבת השנים של בית איזי  ,היא חלק מהאווירה של קבלת ושוויוןמוגבלות ההתנדבות בקרב אנשים עם "

 , אמרה רונית ויינטראוב בטקס.."שפירא נודעת חשיבות רבה
שבית איזי שפירא מקיים אירוע זה בשותפות עם עיריית רעננה ומעניק את אות המתנדב זאת השנה השנייה 

ם בהתנדבותם עם אנשים המצטייני, כיתות ח', ט', י'מ( 41בני נוער )מתוך  13 את האות , והשנה קיבלוהצעיר
 . האותות מוענקים לזכרם של רבקה אחימאיר ז"ל ושלומי ליכטמן ז"ל.עם מוגבלות

 



  של האשכול לפיתוח ולשינוי חברתיבגני ילדים, להעלאת מודעות תוכנית  – "יד ומיוחדכל אחד יח"
וערוץ הופ  Sesame workshopעמותת שפיתח בית איזי שפירא בשילוב עם  "כל אחד יחיד ומיוחד" התוכנית

והחוויה  פגישה את ילדי הגן עם נושאים ודמויות מעולמם של אנשים עם מוגבלות, על מנת להרחיב את הידעמ
 שלהם באופן שיביא לעמדות חיוביות כלפי אלו ששונים מהם.

בשותפות עם מדור גני ילדים והמתי"א  ,ילדים עם מוגבלות וללא מוגבלות השתתפו השנה בתכנית 280 -כ
 ברעננה בהנחיה של מנחות עם מוגבלות וסטודנטים לעבודה קהילתית.

 ומשולבות.  בקבוצות קטנותבכל גן מפגשים  10התוכנית כללה 
ילדים עם מוגבלות להכרות עם אמצעי התקשורת תוך מתן הזדמנות  -הילדים התנסו בתקשורת חלופית תומכת

למדו על מוגבלות פיזית והכירו אמצעי עזר כגון: כיסא גלגלים הם להציג את אמצעי התקשורת שלהם. 
 פתה.  שיר בשלאת שאר הילדים והליכונים. ילדה המדברת בשפת הסימנים לימדה 

השנה העמקנו את הקשר עם ההורים במפגשים משותפים להורים ולמנחות, באירוע משותף בגן ובהעברת דפי 
 דיווח אחרי כל מפגש להורים. 

ם ציינו נקודות לשימור הבמקביל לפעילויות בגן התקיים מפגש חשיבה של קבוצת הורים לפיתוח התכנית. 
 עם קבוצת ההורים לפיתוח התכנית. וציפיות מההמשך. בשנה הבאה נמשיך לעבוד 

 את השנה סיימנו באירועים חגיגיים בפארק חברים בשיתוף ההורים. 
 
 


