
                                                                           
                                                                                                                 2017 אוקטובר  חתשע" תשרי

 שלום לכולכם, 
בסוף אוגוסט, אני שמחה לשתף אתכם בשלוש  ,כולנו יחד ,של השנה החגיגית הפתיחהלאחר 

אני מזמינה אתכם לקרא עליהן  התפתחויות משמעותיות שקרו בבית איזי שפירא לאחרונה.
 בהמשך.
זו פנינה של בית איזי שפירא שלא כולם  –מהקריאה על האוניברסיטה המשלבת גם תהנו 

 לי הבית.תמחוץ לכו םמתקייה פעילותחלק גדול ממכיון שמכירים, 
 שלכם,

 ג'ין
 שיפוץ קומת המרתף

מתחם מרודני סאקס, אחיה של קרן בילסקי, המיועדת לשיפוץ  התבשרנו על קבלת תרומה משמעותית מאד
ספורט בקומת המרתף. זו הזדמנות נפלאה בשבילנו לעצב מרחב חדיש, מונגש, מושך ומותאם -ההידרו

שגם אתם העובדים שתוזמנו להתאמן במרחב, לאוכלוסיות מגוונות. אנו מתכוונים לעשות מהפכה עיצובית, 
 תרצו מאד להגיע לשם. נתחיל בשיפוצים בסביבות פסח.

 בניית מרכז סנידיאן בקלנסואה
סוף סוף קיבלנו ממשרד הפנים אישור לבנייה בקלנסואה. אנו נמצאים עתה במסע לגיוס כספים כדי לפתח 

 לתפארת.ויפה במקום מרכז חדש 
 למימון טיפולי אבחנה כפולההסכמים עם קופות החולים 

בהובלת שפי ו ארגוןמהאנשים רבים  שתתפותבה, חלום התגשם במרכז אבחנה כפולה. לאחר מאבק של שנים
שר ישתתפו במימון הטיפולים לאנשים עם אחולים כללית ומכבי, ההצלחנו להגיע להסכם עם קופות משיח, 

 רכז. מוגבלות שכלית/קוגניטיבית ומוגבלות נפשית/פסיכיאטרית במ
 במדינת ישראל.כאלו אנו רואים בהצלחה זו פתח ותקדים לפיתוח מרכזים נוספים 

 
 לימודים גבוהים מותאמים –האוניברסיטה המשולבת 

גברת השתלבות של . תכנית זו היתה חלוצה לה15 -ה ת הלימודיםהאוניברסיטה המשולבת פותחת את שנ
 בפרט בלימודים באקדמיה.  מורכבות כאלה עם לקויות למידה, ת בכללאנשים עם מוגבלו

במסגרתה. בשנה"ל  סטודנטים קורסים שונים 1,940מאז פתיחת התכנית ועד סוף שנת הלימודים תשע"ז, בגרו 
 סטודנטים. 350מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, בהם למדו  11-קורסים שונים, ב 25תשע"ז התקיימו 

 האוניברסיטה של הליבה קורס שהינו ",מעשית לפסיכולוגיה מבוא – לחיות האומנות" הקורס 
 .למדע ויצמן במכון לראשונה נפתח, המשולבת

, אלה סטודנטים. און הספר בבית הבוגרת החטיבה לתלמידי הותאם – "לחיות האומנות" של נוסף קורס 
 שהמסוגלות זהות לגיבוש כלים", לדרך צידה"כ וקיבלו ,הספר בית את סיומם ערב, הקורס לתכני נחשפו

 . יכולות תואם אישי וחזון במרכזה הלקות ולא



 ולבריאות לרפואה מבוא: בנושא ההמשך קורס 
 דופן יוצאי להדים זכה יושעי יעל של בריכוזה

: בנושא קורס ח"תשע בשנת יפתח ובעקבותיו
 הסטודנטים את שיחשוף – "למשפטים מבוא"

 תוך, ולתפקידה בישראל המשפט למערכת
 השוויון לתחום בזיקה בחקיקה התמקדות
 ללמוד שחלמו לאנשים לסייע דרכנו זו. והמוגבלות

, חלומם את לממש בידם עלה ולא ומשפטים רפואה
 .אלה תחומים של התוכן עולמות את לטעום

 בחברה מורכבות למידה לקויות עם נשואים זוגות עבור קורס לראשונה נכהח המשולבת האוניברסיטה 
 . נוספת לשנה הקורס הוארך הצלחתו ולאור ,החרדית

 המעוניינים באקדמיה לאנשים מייעץ כצוות פעילותה את הרחיבה הסטודנטים של המחקר קבוצת – ח"קמ 
 ".משתף פעולה מחקר" בגישת מחקרים לבצע

באמצעות תכנית זו, בית איזי שפירא מיישם, הלכה למעשה, את ערכי השוויון וההשתתפות ומאפשר גם למי 
 האוניברסיטה, להשתלם, להתעצם ולהגשים.שלא עומד בתנאי הסף של 

 
 הרצאה למרפאות בעיסוק בהולנד בנושא שימוש באייפד בקרב ילדים עם מוגבלות 

של בית איזי דיינה קפל ונעה ניצן מהמרכז הטכנולוגי 
 השימוש באייפדים בנושאהוזמנו להעביר הרצאה שפירא 

בקרב ילדים עם מוגבלות לקבוצת מרפאות בעיסוק 
מדו כיצד מרפאות בעיסוק יכולות יבהולנד. ובנוסף, ל

 לתרום לפיתוח אפליקציות נגישות.
את מה שלמדו באופן מיידי יישמו ציינו שהן המשתתפות 

  בהרצאה!
 

 

 
 

 
 

 עידן מגן אפרוחים -מתנדבת החודש

 גנון אפרוחיםב להתנדבסוגרת מעגל וחוזרת אלינו  היא תהע, ושנה 17לפני במרכז דה לו  כפעוטהעידן שהתה אצלינו 
       מדהימה, בוגרת ותורמת לחברה.                                                                                   וכאישה צעירה 

חממה, והשנה עידן הצטרפה לצוות הגידול שלנו. היא מגיעה מידי שבוע עם האז נכון, זה לא אותו הצוות אך זו אותה 
שק של חום, אהבה ונתינה אל הילדים המתוקים שבגן, משחקת איתם, מאכילה אותם, עוזרת להם ללכת, לתקשר 

                                                                                                                                                                          מון מחוייבות להתקדמותם.ליהנות ולהיות ילדים. היא מפגינה מסירות, איכפתיות וה -ובעיקר
חד ואחת מהם, שואלת את הצוות עידן רגישה לצרכים השונים של הילדים ומצליחה להתאים את עצמה לכל א

                                                               פתחת גם בעצמה. תשאלות, מתנסה בחוויות שונות וכך גם גדלה ומ
                        ויודעים שהקשר הזה שהתחיל מזמן לעולם לא ייגמר. ,זכינו להכיר אדם כה מיוחד ונפלא כמוה

                                                                                                                                      ים אותך!אוהב
 לו -צוות גן אפרוחים דה ממליצים: 


