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 שלום לכולכם, 
אני גאה בסמנכ"לית המקצועית שלנו לילי לוינטון אשר ייצגה את המגזר השלישי ותחום 

 ...ותהנו. קראו על כך בישראל קרתי למובילים דגיטלייםת בקורס היויוהמוגבלו
 שלכם,

 ג'ין
 

 ותמנהיגלבקורס ישראל דגיטלית, אלכא והממשלה להשתתף מטה נבחרה על ידי לילי לוינטון 
 תדיגיטאלי

את המגזר השלישי בכלל ועולם בו ולייצג  בקורס מובילים דיגיטלייםהשנה להשתתף  גדולה נפלה בחלקיזכות "
 .בשיח הבין מגזרי ,המוגבלויות בפרט

לקדם את חזונה של ממשלת ישראל היתה  הקורס תמטר
רווחה הגדלת הצמיחה כלכלית, לומטה ישראל דיגיטלית 

חברתיים באמצעות הפערים הם ומצהחברתית וצ
 דיגיטציה.

את המפגש  בבית איזי שפיראלארח היה לנו הכבוד 
חברי הקורס נחשפו לפעילות הענפה . האחרון של הקורס

נפגשו עם הורים ואנשים עם מוגבלות, ויצאו  הבית,של 
 דרך,העשייה החדשנית ופורצת הנרגשים ונפעמים מ

 .ומהמפגש והשיח עם הלקוחות עצמם
 

רובם מנהלים ומנהלות בכירים,  48לתוכנית נבחרו 
נציגים  2-נציגים מהשלטון המקומי ו 3 ,ממשרדי הממשלה

הידע הקיים בתחום את כדי לתרגם  ,מהמגזר השלישי
זירות חדשניות ויעילות לפעולה אשר שמות ובכדי לייצר  ,ממשלתי-לם הציבוריהטרנספורמציה הדיגיטלית לעו

 את האזרח ואת הקידמה הטכנולוגית במרכז.
 ערים חכמות, דיגיטליהחינוך הדיגיטלית, הבריאות הדיגיטלית, הרווחה שכללה עולמות תוכן מתחום ההתכנית 

 באוניברסיטת הארוורדימי למידה אנטנסיביים מושקעים ומעשירים בארץ, סמינר בינלאומי התפרסה על ועוד, 
 וקידום פרויקטים משרדיים ורב מגזריים.

 
רב  יםות משמעותיות לשיתופי פעולה ארציאפשרו הזדמנויבבית איזי שפירא קורס והחשיפה של העשייה ה

שינויים בחברה  תמקומיות לקידום והובלהרשויות הממשלה והוהעמקת הקשר המשמעותי עם  יםמגזרי
 לילי לוינטון    ".הישראלית לטובת כל אזרחיה ובתוכם ילדים ואנשים עם מוגבלות



 חוק המועצה לגיל הרך עבר בכנסת בסוף יולי
 המטפלים בנושא להקים מועצה שתרכז בתוכה נציגים ממשרדי הממשלה , שמטרתוחוק המועצה לגיל הרך

  . ביולי 26 -ב עבר בכנסת, מהתחום נציגי ציבורוכן  הגיל הרך
מגיל לידה  –הגיל הרך תוכניות וסדרי עדיפויות בטיפול וקידום נושאים של  יחדחברי המועצה על פי החוק יקבעו 

תיאום  ללאת עבודה ותוכני םלעצמ יםקובעה השונים ממשלה ימשרד שבוהקיים המצב  ישתנהבכך  .6ועד גיל 
וההחלטות בנושא הגיל הרך יתקבלו  ,כל משרדי הממשלההחוק יביא לכך שיהיה תיאום בין  .בין אחד לשני

 . לאחר שמיעת נציגי ציבור מתאימים
דאג שבמסגרת  ,בהובלת עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא ,פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

שיהיה נציג וכן  ,תהיה מחויבות לשילוב פעוטות וילדים עם מוגבלות –תפקידי המועצה ותוכנית עבודתה 
שמומחיותו ובסיס הידע שלו בשילוב ילדים ופעוטות עם מוגבלות במערכת החינוך  ,הורים במועצההארגונים או ה

  שר החינוך.  ל ידיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וימונה ענציבות ש ל ידי. הנציג יומלץ עהכללית
 

 טכנולוגי של בית איזי שפיראהביקורים במרכז 
 דיוויד ביינס ביקור 

ה לפני כחודש אירח צוות המרכז הטכנולוגי של בית איזי שפירא את דיוויד ביינס, מומח
לאורך הפעילויות הרבות שערכנו .  )AT(ת עעולמי בתחום הטכנולוגיה המסיי

בתים חכמים,  -גון בהשתתפותו, הציג ביינס טכנולוגיות מתקדמות הקיימות כיום  כ
המקנות לאנשים עם מוגבלות יותר  -ועוד , מציאות מדומה, )Alexa ,(אמזון אקו

ומשפרות את איכות חייהם בעזרת שימוש בעקרונות העיצוב המכליל. ביינס   ,עצמאות
סקר עבור יזמים וסטרטאפיסטים בתחום הטכנולוגיה המסייעת את המגמות העולמיות 

נוך. כך הוא סיכם את הביקור: "בית איזי שפירא של מימון ומדיניות וערך סדנה מיוחדת עבור אנשי מקצוע וחי
 תרומהנמצא בלב העשייה, החדשנות והיישום של טכנולוגיה נגישה עבור אנשים עם מוגבלות. לעבודה כאן יש 

 ."מכרעת לקראת ההבטחה לקידום הנגישות ולשילובם בחברה כעת ובעתיד
 
 

 בגרמניה )BEHיו"ר ארגון הגג לטכנולוגיה מסייעת ) - ביקור של כריסטוף מולר
בתחילת החודש אירח המרכז הטכנולוגי את מר כריסטוף מולר, נשיא האיגוד הגרמני לטכנולוגיה מסייעת 

(BEHאיגוד ה .)-BEH מהשחקנים בשוק  90%-האיגודים היציגים בגרמניה, ומייצג יותר מ 16-הינו אחד מ 
 ניהם יצרנים, מפיצים וספקי שירותים. יהגרמני, ב AT-ה

 במסגרת ביקורו של כריסטוף, ערכנו מפגש ייחודי עם סטארטאפים ויזמים המעוניינים לחדור לשוק בגרמניה.
במהלך המפגש שנערך בגוגל קמפוס, סקר כריסטוף בפני היזמים את השחקנים המובילים בשוק, את הרגולציה 

נדרשים לכניסה לשוק הגרמני. הפידבק שהתקבל מהמשתתפים היה ומערכת הסיבסודים וכן את הצעדים ה
 מעולה. ניכר שקיבלו ערך מוסף רב מסקירת השוק והכלים בהם צייד אותם.

 
ביוזמות בינלאומיים הפעולה  פילהידוק שיתואת בית איזי שפירא שני הביקורים היו מוצלחים ביותר וכבר הובילו 

 נוספות.

 

 אסתי יוגב -מתנדבת החודש
 אסתי יוגב, אישה מקסימה עם אנרגיות חיוביות, מצב רוח טוב, וחיוך תמידי על 

 מתנדבת באשכול לפיתוח חברתי, בגיוס משאבים ישראל ובשרות הלקוחות,  הפנים,
 בהתנדבות!!!  11-ובחודש שעבר סיימה את שנתה ה

 חכמה עם ראש  היא מסורה ואכפתית, מבחינתנו, אסתי היא חלק מהצוות לכל דבר,
 .ה לכל משימה, ואף פעם לא מתלוננתמוכנ גדול,

 בך!אסתי יקרה, אנחנו כל כך שמחים שזכינו 
 יהי רצון שתזכי למצות עוד שנים רבות בריאות וטובות עם המשפחה, אתנו, וכמובן, 

 עם טיולים לחו"ל כמו שאת אוהבת!
 מחבקת אותך ומודה לך מאוד,

 רכזת מתנדבים, שרית גאסטממליצה: 


