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 שלום לכולכם, 

כשאנו רואים עד כמה שינתה הטכנולוגיה את איכות חייהם של אנו מתפעמים בכל פעם מחדש 
 תוכלו לקרא על כך בהמשך.הילדים. 

עם נחתם לאחרונה ש בית איזי שפירא שיתוף פעולה משמעותי עבוראעדכן אתכם אודות 
  אוניברסיטה בפלורידה.

בה( את מכתבה המרגש של נעמי סטוצ'ינר על עזיבת מילניום )קרן אה כמו כן תוכלו לקרא
 את מתחם בית איזי שפירא, והמעבר לתל אביב.

 ג'ין

 

 לדים מספרים ורואים את עצמםי

דרך  וקבוצת הילדים שיתפו אחד את השניאת מסך המגע הגדול שקיבל. הגננת רוני,  ימים אלובן דולפינים חנך ג
 . בשבוע האחרוןבחוויות שעברו עליהם במשך  המסך

רוני הגננת, שאלה את רחל "מה עשית בשבת"? ורחל, באמצעות מערכת מיקוד מבט, ענתה במהירות "קידוש". 
רוני  על המסך הגדול חוויה נוספת של רחל, חוויה ממדורת ל"ג בעומר. התמונה הוקרנה על הקרינה לאחר מכן, 

כל הילדים צפו בחוויה ורחל הייתה המסך, 
רים, מי לקח אותה מאושרת! כשנשאלה ליד כל החב

 למדורה, רחל ענתה )באמצעות המערכת( "אמא!". 

מרגש לראות את השינוי שיצרה הטכנולוגיה עבור 
הקטנטנים שלנו. בעבר, ללא אמצעים אלו, 
התקשורת עם הילדים היתה מוגבלת יותר, 

התמקדה בצרכים בסיסיים של הילד והיה קושי 
לדעת מהי רמת ההבנה. היום, הילדים שלנו 

תפים אותנו בחוויות מהבית, מתקשרים ביניהם מש
 ואף מביעים רגשות, מחשבות ורעיונות. 



 Florida International Universityסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטה מפלורידה ה

את בית איזי שפירא בחתימה  ה ג'יןייצגחודש אפריל ב
על הסכם שיתוף פעולה עם האוניברסיטה הבינלאומית 

הסכם זה הינו פרי עבודתה של שרון של פלורידה. 
 אורון.-יחזקאל

אשר  Embrace שיתוף הפעולה יתבצע מול תכנית 
את  חוצה את כל פעילות האוניברסיטה ומקדמת

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות. במסגרת ההסכם 
נקדם כנסים בינלאומיים משותפים, מחקר משותף 

 וחילופי ידע. 

"FIU  מחויבת לבחון שותפויות המקדמות את היכולת שלנו לשרת את הקהילה המגוונת שלנו," אמר ראש
. "בית איזי שפירא הינו חלוץ בפיתוח פתרונות חדשניים לשיפור איכות החיים של האוניברסיטה, מר קנת' פורטון

 ."FIUישראלים וככזה שותפות זו היא קריטית למטרות האסטרטגיות של 

כמקום של שיטות עבודה מומלצות בתחום המוגבלות.  FIUשבית איזי שפירא נבחר על ידי עבורינו זה כבוד גדול 
ל שילוב אנשים עם מוגבלות ברחבי הקמפוס שלהם, ואנחנו מאמינים שגישה כוללת זו יש מודל ייחודי ש FIU -ל

לשינוי היא ייחודית. שני הארגונים חולקים מחויבות המבוססת על ערכים של שילוב ואנו יודעים שלשותפות 
 . יחד ניצור חברה שוויונית יותר.חדשה זו תהיה השפעה משמעותית

 

 אביב-לתל תעובר)קרן אהבה( מילניום 

 ,שלום לכולם

של מילניום בתל  קרן אהבה, שעובר מבית איזי שפירא למפעל -היום ירדתי למרתף למבט אחרון למפעל שלנו 
  אביב.

ומסחריות,  קהילתיותשל עבודה חדשנית, של מעורבות חברתית, ושותפויות  ,שנים של עשייה 31הרהורים של 
אנרגיות  של מאות ואלפי מתנדבים, של ,דירקטוריון מחוייבוצוותי קרן אהבה מוכשרים ומסורים לדורותיהם של 

 ענקיות, הרבה עבודה קשה, ויצירה של מתנות מופלאות לילדים ומבוגרים כאחד.

איזי אתם, אנחנו, ועד המנהל, המחוייב להצלחת החברה ולילדי בית  -עבודה משותפת וחשובה של אנשים יקרים
 הרבה הרבה זכרונות טובים!! -שפירא כאחד

האתגרים  ,והבעלים, המשקיעים החברתיים, שלמה ודני זיגרייך ארקוסטילובהמשך, המיזוג עם חברת מילניום 
 ליד החדשנות וההצלחה בכל כך הרבה מובנים. -והתקווה 

על כל הזירה במדינת ישראל  עכשו עלינו לתכנן, לחשוב ולהיות יצירתיים, שהמפעל הענק שהקמנו, ושהשפיע
כעסק חברתי ייחודי וחשוב, רק יתפתח למשהו מדהים חדש, ונזכר בהרבה מאד עשייה משותפת, עם הרבה 

 גאווה, וגם לא מעט געגועים.

 תודה לכולכם על הזכות והרבה הצלחה לנו לעתיד.

 שלכם בהתרגשות )כמו תמיד(

 נעמי

https://www.fiu.edu/
http://fiuembrace.fiu.edu/home/

