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 שלום לכולכם, 

אספר על , הכבוד להופיע בשלוש וועדות חשובות בכנס של האו"ם בנושא מוגבלויות נוביוני האחרון היה ל
 .כך בהמשך

 , התרבות והספורטבדיוני ועדת החינוךמעורבים היו יואב קריים ועו"ד ולרי זילכה בחודשים האחרונים 
 בכנסת בנוגע לתיקון חוק החינוך המיוחד. תוכלו לקרא על כך באריכות בהמשך.

המרתק וכן על כנס המתנדבים תלמיד בית הספר,  ,יורים של אמירתוכלו לקרא על תערוכת הצעוד 
 .בארגונה של דפנה קליינמן בחודש האחרון נערךש

 !של המדינההטובים המורים  15 לנבחרתהגיעה ד' בבית הספר ש-בכיתות ג' ה, מורסעאתוברכות להדס 

 ג'ין

  ג'ין באו"ם

את בית איזי שפירא ואת ישראל בכנס האו"ם  ה ג'יןלאחרונה ייצג
 יורק בשלושה פורומים חשובים:-למען אנשים עם מוגבלות בניו

 לפורום  קנדה ואוסטריה הזמינו את בית איזי שפירא
את  ה ג'יןגי, בו הצטכנולוגיה מסייעתבנושא 

-הפעילות הענפה של בית איזי שפירא בפיתוח אקו
בישראל לקידום פיתוח טכנולוגיה מסייעת  סיסטם

 עבור אנשים עם מוגבלות.
  הארגון הבינלאומי לשיקוםRehabilitation International נשים  בפאנל על השתתףהזמין את ג'ין ל

את התכנית של בית איזי שפירא לפיתוח מנהיגות בקרב נשים עם  יגההצהיא , בו ומוגבלות
 מוגבלות. 



  השתתפות פוליטית של אנשים עם במליאה בפאנל בנושא  הופיעאת ג'ין לוועדת הכנס הזמינה
את מגוון הפעילויות של בית איזי שפירא, בדגש על התכנית המשותפת  הגיהצהיא בו  מוגבלות,

 .התפתחותית שלנו עם אלווין ישראל לסנגור עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית

, וחלקן אף הביעו עניין ברכישת ידע. לדוגמא, אנו במגעים מתקדמים שפיראבבית איזי מדינות רבות התעניינו בנעשה 
 למתן ייעוץ והכשרה בנושא סנוזלן במלטה. 

בית איזי שפירא ממותג כשותף רציני באו"ם, וככזה הוא מקבל מהאו"ם הזמנות להשתתף בוועדות חשובות הדנות 
 בנושאים קריטיים, ואנו גאים על כך.

 יוחד חינוך המהתיקון חוק 

מיוחד שיחליף את החוק החינוך הק ועדת החינוך, התרבות והספורט על חקיקת חו שוקדת ניםהאחרו יםבחודש
 הקיים.

לצערינו, במקום שהצעת החוק תטיב את המצב הקיים ותאפשר להורים בחירה אמיתית בין שילוב לבין מסגרת 
המסגרות, ממשלת ישראל בחרה להסיג התלמיד יקבל מענה לצרכיו בכל אחת מן באופן ש ,החינוך המיוחד

 גם בפרק השילוב הקיים היום בחוק: אותנו לאחור ולפגוע

 תומכי שירותים ללא הרגיל בחינוך עצמם את ימצאו רבים שילדים למצב יביא מיוחדה חינוךה לחוק התיקון 
 למערכת עלות של המיידית ברמה גם ,יותר גבוהה שעלותה מיוחד לחינוך במסגרת לבחור יאלצוו, שילוב

 ולתרום עבודהה במערך כבוגרים להשתלב אלה תלמידים של םיכולתל הנוגעות בהשלכות וגם ,החינוך
 .למשק

 להשתלב יוכלו עשירים לפיו מצב ויוצרת לפריפריה מרכז בין היום הקיים הפער את מכשירה החוק הצעת 
 . מופלים להיות ימשיכו יום קשות ממשפחות הבאים מוגבלות עם וילדים , אישיים משאבים באמצעות

 חוקב רחב סעיף שי אולם , החינוכית המסגרת את לבחור הוריםל אפשרות במתן מתהדר חינוךה משרד 
 .כרצונה ההורים החלטת את להפוך הזכאות לוועדת המאפשר

הורים  אנו בבית איזי שפירא שותפים לפורום רחב של ארגוני החברה האזרחית, אשר כולל ארגוני זכויות וארגוני
 למאבק בחוק.

יעלה למליאה בימים הקרובים הוא לקריאה שנייה ושלישית,  החינוך, התרבות והספורטכרגע החוק עבר בוועדת 
 ואנו נמשיך להיאבק.

 תודה ליואב ולולרי על עבודתם המאומצת.

 

 תערוכת הצילומים של אמיר

תערוכת צילומים מקסימים מוצגת בלובי הכניסה של בית איזי שפירא. 
תלמיד הכיתה הכחולה  8-בן ההצילומים הינם פרי עבודתו של אמיר 

, ולשחק בו הספר שלנו. אמיר אוהב מאד להשתמש באייפד שלו בבית
 ובמהלך השנה למד בעזרתו צילום.

"בעזרת הצילום גם למדתי להקליד מילים באייפד. לכל תמונה שצילמתי 
 . "IssieBoard"נתתי שם והקלדתי אותו בעזרת אפליקציית 

בעצמי באייפד, אני יכול לעשות עוד משהו  םשאני יודע לצלכעכשיו 
 כשיש לי זמן פנוי.



 עבדתי קשה כל השנה ואני גאה מאד בתערוכה שלי."

 2018 כנס מתנדבים

 ...איך נולד רעיון אם לא סביב הבריכה ובעקבותיו מוקם שרות לתפארת
 ?האם מנהיגות נשית היא גנטית או נרכשת

 ?האם מנהיגות של אנשים עם מוגבלות שכלית אפשרית
 ?כות לייצוג עצמימתי מתחילים לפתח את הזו

עסק השנה בנושא מנהיגות, ייצוג עצמי "אני קול יכול"  כנס המתנדבים השנתי לזכרה של לוסי שפירא ז"ל 
  .כל יכוליםלמדנו שאנשים שבוחרים להוביל שינוי ולהשמיע את קולם הם  - ניותיושינוי מד

המתנדבים הפעילים בבית איזי שפירא ברעננה ובמרכז סינדיאן  150 -כבכל שנה הכנס המקצועי הוא הוקרה ל
המרכזיים בהובלת בית איזי חשיבה והעלאת סוגיות באחד התחומים  ,והזדמנות לשותפות בלמידה ,בקלנסואה

 שפירא.

על פרו יבתה של לוסי שפירא אמרה מילים חמות לזכרה. בטי קולבק אהרון ודניאלה ויינמן אגוזי ס ,אסתר בויד
 .תהליך הקמת צהרון תומך שילוב

נעמי סטוצ'ינר, הנשיאה המייסדת של בית איזי שפירא, ופידאה טאאה, עובדת סוציאלית ומנהיגה מכפר קאסם, 
 .הדגימו לנו את כוחן של הנשים

 סימונה עידן ויחיאל כהן נציגי קבוצת הסנגור שוחחו על מדיניות, אפוטרופסות, תעסוקה נישואים וזוגיות בקרב
 כשיואב קריים היה המאפשר שלהם  וסייע להם בשאלת שאלות.   תאנשים עם מוגבלות קוגניטיבי

לילך בר, מנהלת תחום המנהיגות וחני שחק מנהלת בית הספר הציגו לנו את חשיבות פיתוח יכולות המנהיגות 
תפותה במליאת לית שיתפה בהצגת היכולות של המנהיגות בעולם. לאחר השת"כבר בגיל צעיר. וג'ין המנכ

 ם בכנס השנתי של האמנה הבינלאומית למען אנשים עם מוגבלות."האו

 

  סעאת הדסמורה ברכות ל

מתוך הטובים והאהובים ביותר, המורים  15בין להימנות הדס סעאת נבחרה 
 ."המורה של המדינה" לתחרותמועמדים ה 1500 -כ

 של המורים בו הוקירו את פועלםשבנוכחות נשיא המדינה מרגש טקס ב
עם ראש עיריית לפגישה  הוזמנה הדסכן  כמוקיבלה הדס תעודת הערכה, 

 .לשכתו במעמד מכבד מאודברעננה 

וצניעותה ודרך העבודה המקצועית עם התלמידים  ,לתוארמאד הדס ראויה 
 .הלוםעד  אותההיא זו שהביאה 

הדס עם חני  -בתמונה
סבורג נשחק ואיתן גי

 ראש עיריית רעננה


