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 שלום לכולכם, 

על מצב אנשים  ךלאחרונה בכנסים ובייעוץ מחוץ לישראל, ולמדו בתוך כנציגי בית איזי שפירא השתתפו 
בקרב כל נציגינו היא שלמרות התחושה החזקה ביותר שעלתה  וילדים עם מוגבלות במדינות שונות בעולם.

שאנחנו מדברים ופועלים הרבה בישראל על שינוי עמדות, שינוי חקיקה בתחומים רבים כגון הגיל הרך, 
, נגישות ועוד, מצבינו יחסית למדינות רבות בעולם טוב. פגשתי באו"ם לפני כחודש נציגים דיור, תעסוקה

מאינדונזיה, ולמדתי מהם שאנשים עם מוגבלות במדינה זו אינם לומדים, אינם עובדים, ואין להם אפילו 
 על כך בהמשך. ותעודת זהות, וכך במדינות רבות בעולם השלישי. תקרא

 שחה השנתי במרכז ההידרותרפי של בית איזי שפירא.המ וכן תוכלו לקרא על

 ג'ין

 ייעוץ בדרום אפריקה

מרכזים הוקם במטרה לקדם ילדים,  5המונה  אפריקה תיקוןארגון 
החל בגיל הרך, הצמחתם, בדגש על לימודים והכנתם כבוגרי תיכון 

במוגבלויות, אך עתה מעט מאד עד כה לעבודה. הארגון התמקד 
לשילוב ילדים עם מוגבלות ופנה לבית איזי  הוא מפתח  תוכנית

 שפירא לקבלת ייעוץ.

ג'ין ושוש נסעו לדרום אפריקה כדי להיפגש עם אנשי הארגון ועם 
שנמצאת בשכונת עוני גדולה. הוא פנינה שמרכז ב האוכלוסייה

שמעו על המצב הקשה של הן בפגישה עם קבוצת אימהות 
 תלקבל ילדיהןמהות על זכויות יהמשפחות, ועל מאבקן של הא

חינוך מיוחד. ילדים עם מוגבלות סובלים בדרום אפריקה מהזנחה, 
ילדים  500,000מוסדות מתאימים  הדרה והתעללות, ובאין

. חלק מאימהות אלו עובדות ואינם מקבלים חינוך נשארים בבית
אחת במרכז, אשר מצמיח אותן ומאפשר להן לתמוך גם באחרים. 



הסינגור העצמי של האימהות היא העלאת מודעות בקהילה והגברת ההכלה של הפעילויות החשובות של קבוצת 
הן מאתרות משפחות  בנוסףוהן עושות זאת בדרכים מגוונות של הסברה ציבורית.  ,ילדים ובוגרים עם מוגבלות

 ומעניקות להן ייעוץ והדרכה.להן ילדים עם מוגבלות נוספות 

 

 בכנס באתונההשתתפות 

השתתפו  וד"ר דליה ניסים מבית איזי שפיראד"ר דנה רוט 
 IASSIDD (International Associationשל בכנס 

of the Scientific Study on Intellectual 

Developmental Disabilities   ) שהתקיים באתונה
 שני נושאים:הציגה בכנס ד"ר דנה רוט  .יוליחודש ב

  :דימוייה, אוטונומ תחושתמחקר משתף בנושאים 

 דה,למי לקות עם בקרב בוגרים חיים ואיכות עצמי

 ללא לבוגרים ותפקוד בהשוואה הסתגלות קשיי

 מוגבלות
 מנהיגות של אנשים עם מוגבלות שכלית הפועלת במישור החקיקה ומדיניות 

רובם חוקרים אקדמיים בתחומים של מדיניות, רפואה, איכות  ,מדינות 25-אנשים מכ 550-כהשתתפו בכנס 
 חיים, זקנה, חקיקה וזכויות, שילוב והשתלבות, משפחה, הורות, ועוד.

 

 במרכז ההידרותרפי המשחה השנתי

ביולי  23-ב השנה נערךהמשחה השנתי ע"ש רחל טרוטיאק 
במעמד ראש העיר מר איתן גינסבורג והגב' מורן סמואל 

סגנית אלופת העולם וזוכת במדלית ארד במשחקים 
 הפאראולימפיים בריו.

 כותבת אימא של עומר:

שנים פעם בשבוע ופעם בשנה משחה שנתי מלא  8"
התרגשות, רגע של נחת, הרבה עבודה והתמדה ודבורה 

לומר לך תודה על הרצינות, אחת ויחידה, הזדמנות 
ההשקעה, אסרטיביות וגם על חיבור ונשיקה. הבאת את עומר לאט ובטוח למקומות שלא חלמנו 

עליהם, הבריכה מרגישה לנו בית, אתם, את וכל הצוות מרגישים לנו בית, תודה לאילן על הסבלנות 
 והקבלה, תודה על הכול, אוהבים אותך מאד, מור ועומר"

 

 


