
                                                                           

                                                                                                                 2018 נובמבר טתשע" חשון

 שלום לכולכם, 

מגן שר הרווחה ב על זכייתו יעקב שי, מתנדב יקר וותיק בבית איזי שפיראאת בחום אנו מברכים 
 .בהמשךעל יעקב  תוכלו לקראלמתנדבים מצטיינים. 

נועה  ועלבמכון טראמפ ללימודי המשך, על הרובוט קספר  ת תשע"טתוכלו לקרא על פתיחת שנ עוד
קלינאית תקשורת  ניצן מרפאה בעיסוק ורחלי בלום

אורון -על דפנה קליינמן ושרון יחזקאל כןבמקדוניה, ו
 באוסטריה בנושא הפארק הנגיש.

 ןי'ג

 לדרך!  היצא שנת הלימודית תשע"ט במכון טראמפ

סטודנטיות  200 -יותר מ בשבוע שעבר הצטרפו למשפחתנו
 400 -וסטודנטים חדשים, אליהם יצטרפו בהמשך השנה יותר מ

סטודנטים במסגרת האוניברסיטה המשולבת ובמסגרת קורסי 
 המכון הנוספים. 

אנו שמחים לבשר כי במסגרת העמקת קשרינו  כמו כן
ית ייחודית האקדמיים עם אוניברסיטת חיפה אנו שותפים לתכנ

עם משרד החוץ והאוניברסיטה. תכנית זו מיועדת להכשרת 
סטודנטים ממדינות מתפתחות ואחרות לתואר שני בהתפתחות 

סטודנטים ובמסגרת המכון אנו  21הילד. בתכנית משתתפים 
 שותפים לקורס שבנינו, בנושא: 

Abilities, Disabilities and Quality of Life"." 
ומרצים בו מומחי  ד"ר בני הוזמיוזו של הקורס מתקיים בריכ

. אסטל סלבין ודנה קופלתוכן נוספים מבית איזי שפירא, בהם 
במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לידע ופרקטיקה בתחום 

המוגבלויות וכן יגיעו לסיור בבית איזי שפירא. בהיות 
אנו מאמינים  –הסטודנטים מנהיגים מקצועיים במדינות מוצאם 



יאפשר העמקת מארג הקשרים הארגוניים של בית איזי שפירא וכן יעמיק את ההבנה שלנו בנושא כי הקורס 
 תרבותיות. -מוגבלות ורב

טכנולוגיות חכמות לשימוש ילדים עיון משותף עם מכון חרוב התקיים באוקטובר בנושא: יום  -""קריאת קיוון
 ו מבית איזי שפירא . במהלך יום העיון הרצםפריצת דרך לעצמאות מול סיכונים אפשריי - ואנשים עם מוגבלות

 קלינאית תקשורת ואסטל סלוויןעל טכנולוגיות חדשות לאנשים עם מוגבלות,  מרפאה בעיסוק אורית גרינשטיין
 מנקודת ראות המשתמש, בני המשפחה והצוות. - תומכת חלופית )תת"ח( כדרך לביטוי עצמי על שימוש בתקשורת

 

 הרובוט קספר, נועה ניצן ורחלי בלום במקדוניה

הצטרף לפרויקט מטעם כדי צוות המרכז הטכנולוגי הוזמן למקדוניה 
דמה את המפיתוח אפליקציה  ומטרתש ,אוניברסיטה באנגליה

  .העבודה עם הרובוט קספר
 עמובעבודה ניסיון , והילדים עם אוטיזםעוצב ופותח עבור  קספר

הראה שהילדים נמשכו לרובוט והגיבו אליו בצורה טובה יותר מאשר 
חיקוי,  גוןפרו את המיומנויות החברתיות שלהם כלבני אדם. הם שי

נראה שהם מרבים הבעות תקשורתיות כמו חיוך וצחוק, וו קשר עין
מאפייניו של הרובוט והעובדה כי הוא צפוי וקבוע יותר מבני אדם הובילו שודאי וקרוב ל. לשחק בחברתו ונהנים

 של הילדים.  ולתגובות אל

ועלה הצורך בטכנולוגיה  וץ לחדר עם הרובוטמחש חייםהעברה גם ל ייתחשיבות רבה לעש נהיחד עם זאת, יש
ניסיון שלנו בעבודה עם אייפדים הוזמנו לייעץ בפיתוח ל הודותולכן הוחלט על פיתוח אפליקציה.  ,זמינה וניידת

 ח ידע.האפליקציה, כחלק מצוות עבודה אירופי לפיתו

הוא יערך במשך שנתיים בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ממקדוניה, והפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי, 
 קרואטיה ואנגליה.

 

 הצגת הפארק הנגיש באוסטריה

אשכול לפיתוח ושינוי שותפה ב, מנהלת דפנה קליינמן
, מנהלת פיתוח מקצועי גלובלי, אורון-יחזקאלושרון חברתי, 
להציג את  Zero Projectהארגון האוסטרי  ל ידיהוזמנו ע

 לעיר –גן השעשועים הנגיש והמשלב  –מודל פארק חברים 
ץ שבאוסטריה. עיריית גראץ עסוקה עתה בפרויקט אגר

 .של הנגשת העיר לכל תושביהפיתוח עירוני גדול 

 Zero Project  יזמים ממדינות שונות, ביניהם בית  6הזמינו
כולל ראש העיר  –איש  50 -איזי שפירא, להציג בפני כ

וצוותו, החברה האזרחית, משקיעים פרטיים ואנשים עם 
מידע, השראה ודוגמאות לתהליכי פיתוח, תכנון  –מוגבלות 

 וקבלת החלטות נגישים.

 י על העיקרון של מרחבים חברתיים נגישים לכל אזרח.ץ תאמץ את הפארק הנגיש הבנואאנו תקווה שהעיר גר

 

 



  החודשמתנדב 

  בשם הבן –יעקב שי 

פטירתו בטרם עת של בעקבות שנה  13-לפני כהגיע לבית איזי שפירא  עקב שיי
חברת סקאל, שנמנתה על מעגל . , שהיה עובד קבוצת סקאלבנו דורון ז"ל

של דורון הידידים והתורמים של בית איזי שפירא החליטה להנציח את זכרו 
 .נקרא על שמוהחדר האמנויות בהקמת 

בהתמדה ובמסירות במקצועיות, מאז ועד היום מתנדב יעקב בבית איזי שפירא 
קרן אהבה והמשך במיפוי ענפה בפעילות בשורה של תפקידים החל בעמוקה 
 בניית מערכת מחשוב לניהול מתנדביםב ,שמפרסמים משרדי הממשלה מכרזים

מגן שר הרווחה את  כנסתב בנובמבר 27 -, ועל כך הוא יקבל בועוד ועוד
 .למתנדבים מצטיינים

הסיפור של יעקב הוא סיפור מעורר השראה. במהלך שנות התנדבותו לקח יעקב 
של פעילות, של  את הטרגדיה שקרתה לו והחל מצמיח ממנה ענפים חדשים

מתנדב "זהב"  –הוא מהמתנדבים הבכירים של הארגון  .הזדמנויות של הצלחות
קוראים לו בחיבה אצלנו. אדם העומד לצדנו בכל עת. יעקב עובד במשך כל השנים 

 בחדר הקרוי על שם בנו דורון ז"ל. 
 חלק בלתי נפרד מהלב הפועם של בית איזי שפירא.היא לשמחתנו גם אשתו יהודית 

את  יחד עמוהמגן של שר הרווחה משקף את הנתינה היוצאת דופן של יעקב ואנו מחכים בכליון עיניים לחגוג 
 האירוע.

 
 

 

   


