לאחר פטירתו של איזי שפירא
ז”ל ,הוקמה ונרשמה לזכרו
עמותת ‘בית איזי שפירא-
עמותת אבי’.

פתיחת שירותי
מרפאת החוץ ,עבור
ילדים עם נכויות
התפתחותיות קלות

פתיחת מרכז אהרון דה לו,
להתערבות טיפולית מוקדמת
עבור ילדים מתחת לגיל  3עם
עיכוב התפתחותי

הקמת מרפאת השיניים ע”ש
נעמי ושמעון דיטקובסקי,
הראשונה בישראל עבור ילדים
ובוגרים עם צרכים מיוחדים.

1997
פיתוח והפעלה של
התכנית החינוכית
לשילוב ילדים עם
נכויות התפתחותיות
קלות עד קשות

הקמת המרכז
ההידרותרפי ע”ש
וויליאמס איילנד

2000
פתיחת
המרכז
לתנועה
וספורט ע”ש
יונה פרס

1999
פתיחת המרכז לטיפול
במשפחה ,עבור משפחות
עם ילדים ובוגרים עם נכויות
התפתחותיות.

הכינוס הבינלאומי
הראשון בנושא
נכויות התפתחותיות

הקמת ‘אוניברסיטה
מיוחדת’ בשיתוף
אוניברסיטת בר-
אילן ,לצעירים עם
קשיי למידה .

קבלת דרוג  Aבדרוג
מידות ,בכל  5המדדים:
אופק ,אנשים ,מערכות,
כספים ,אתיקה .
חנוכת הבניין
החדש.

פתיחת מרכז
סנידיאן לגיל
הרך בקלנסווה
עבור ילדים
מהמגזר הערבי

1980

1981

1982

1982

1983

1987

1989

1992

1993

1994

1996

1997

1997

חנוכת ‘מרכז וולפסון לגרייה
רב חושית’ (סנוזלן)  ,הראשון
בישראל.

בית איזי שפירא נפתח בבית
קטן בהרצליה עבור  16ילדים
עם פיגור שכלי.

קבלת פרס ראש הממשלה
“מגן הילד” המוענק לארגונים
או אנשים הפועלים למען
הילדים ורווחתם.

לוסי שפירא יוזמת את תוכנית
המתנדבים הראשונה ,הידועה גם
כ”הגברות של לוסי”
בית איזי שפירא עובר לקמפוס
החדש ,שנבנה ברעננה

1999

1999

2000

2000

1996
פתיחת המכון הבינלאומי
ללימודי המשך בנכויות
התפתחותיות ע”ש טראמפ

הענקת פרס “אות החסד” על מסירות
יוצאת דופן לאנשים עם מוגבלויות למר
ווילי טראמפ ז”ל בכנסת.

2001

בית איזי שפירא
חוגג  30שנה
להקמתו.

2002

חנוכת בניין בית
הספר לחינוך
מיוחד ע”ש ראובן
בריינין
העברת חוק בכנסת להתערבות
מוקדמת ,הרחבת חוק “מעונות
יום שיקומיים” לילדים עם
מוגבלויות.

2003

2006

ייזום והקמת “פארק
חברים” – גן שעשועים
נגיש ומשלב ,הראשון
בישראל.

2008

2008

עשור ל”אות החסד ע”ש
ווילי וסיליה טראמפ
ז”ל ,במשכן הכנסת
בירושלים

2009

2010

פתיחת היחידה לאבחנה
כפולה עבור אנשים עם
פיגור שכלי להם גם
קשיים רגשיים

2010

