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 שלום לכולכם, 

 ,פיתוח טכנולוגי ששימח את הילדים בחגלספר על  י רוצהאנבכל זאת , אך לוחלף אמנם חנוכה החג 
                                                                        .  בבית איזי שפירא ומחוצה לו

לסטודנטים  במכון שלנו ושנערכ ותעל הכשרו על אירוח של כבוד לד"ר דנה רוט באיטליה,תוכלו לקרא 
                                                                                        הרצליה.בבינתחומי מרכז הולסטודנטים מהמפלורידה, 

       פעוטות עם מוגבלות? בור ע הוא כה חשוב מדוע –לא מכבר ום עבר יהפיקוח על מעונות החוק 
  ובמועדון הבוגרים.                                    מתנדב מסור בצהרון תומך שילוב  ,נתן ליבהברולסיום תוכלו לקרא על 

 ןי'ג

 סביבון וירטואלי – Dreidelit  - סביבון סוב סוב סוב

 –  Dreidelit בשםאפליקציה חדשה האחרון לכבוד חג החנוכה הפיץ של בית איזי שפירא המרכז הטכנולוגי 
" פרויקט הייטק חדשני בו פועלות 6000האפליקציה פותחה בשיתוף פעולה עם "כרמל  .סביבון וירטואלישהינה 

 בנות שירות ומפתחות פתרונות טכנולוגיים לעמותות חברתיות. 

יכולים לסובב את  אינםוליהנות ממשחקי החג, גם לאלה ש ניםב סביבובוהאפליקציה נועדה לאפשר לכולם לס
 .להורדה הופתוח –הסביבון הרגיל. האפליקציה עובדת כרגע על מערכות אנדרואיד בלבד 

שמענו שהרבה ילדים אחרים  בנוסףו ונהנו מאד, הרבו לשחק באפליקציה במהלך החגשפירא ילדי בית איזי 
 .ניהנו גם כן מהאפליקציה ממקומות אחרים

 

 

 

 

 

 



 

 בכנס באיטליהאמיתית שלנו שגרירה ד"ר דנה רוט 

להרצות בכנס הבינלאומי כאורחת כבוד הוזמנה  , מנהלת מחלקת מחקר והערכה בבית איזי שפיראד"ר דנה רוט
 ת. ת התפתחותישנה, ארגון הורים שלהם ילדים עם מוגבלו 60האיטלקי שחגג  Anfassשל ארגון 

 משתתפים.  1200 -והשתתפו בו כהכנס היה ברומא 
בפני צוותי  הרצותלכדי  ,בצפון איטליה על ידי הרשות המקומיתש כאורחת העיר קרמונהדנה  נההוזמבנוסף 

   .יום הבינלאומי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלותהלכבוד  החינוך ושירותים חברתיים
באיטליה יש מערכת חינוך מכלילה, מספרת דנה, ואין בה "

שלא לכל כיוון מ סוגיה מורכבת זולחלוטין חינוך מיוחד. עם זאת 
צרכיהם. סוגיה נוספת לבמערכת  מענהקיים עם מוגבלות  הילדים

התערבות מוקדמת  התייחסה להיעדרשעלתה במהלך הביקור 
 בקרב ילדים עם מוגבלות בגיל הרך. אנשי מקצוע באיטליה

 " .שם הביעו את רצונם ללמוד תחום זה מישראל והורים
 וקה ג'לימברטי ראש עיריית קרמונהד"ר דנה רוט עם ג'יאנל

 

 Florida International האוניברסיטה  הבינלאומית של פלורידה  הכשרה שניה עבור
University 

מכון טראמפ הכשרה שניה עבור צוות תכנית יחד עם ירחה מחלקת פיתוח מקצועי גלובלי בדצמבר א
 Embrace תכנית החוצה את כל פעילות האוניברסיטה ומקדמת ) של האוניברסיטה הבינלאומית של פלורידה

צוג עצמי הכשרה זו, אשר התמקדה בנושאים כגון מנהיגות, יי .(את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות
והשתלבות בלימודים אקדמיים, הינה תוצאה של הסכם שיתוף פעולה שנחתם עם האוניברסיטה באפריל השנה. 

את הצוות לעבודה  להכשירמרכז סנוזלן ולהקים  2019במהלך  לאוניברסיטה בית איזי שפיראיסייע , בנוסף
בנושאים כגון כנסים בינלאומיים  הנוספות לשיתופי פעולבסביבה ייחודית זו. במקביל נבדקות אפשרויות 

  משותפים, מחקר משותף וחילופי ידע. 

, ניקול אטונג, חיפשה בעולם ארגונים מהם ניתן יהיה ללמוד ועמם ניתן יהיה לשתף Embraceמנהלת תכנית 
ארגונים במדינות שונות והאוניברסיטה קיבלה החלטה להתקשר עם  4פעולה. לאחר חיפושים מרובים, נמצאו 

 של הארגון. לשינוי חברתי האסטרטגיה המקיפה והייחודית  זכותוזאת ב ת איזי שפיראבי

 

 משאבי אנוש במגזר השלישי - בנושא סטודנטים מהמרכז הבינתחומילימודי של ביקור 

 מהמרכז הבינתחומי םפיתוח ארגוניהתנהגות וסטודנטים לתואר שני במגמת  30קרו אותנו יבבחודש שעבר 
בית משאבי אנוש מאנשי השטח. תחום על  יםבארגונים שונים ולומדהם מסיירים  לימודיהםבמסגרת . בהרצליה

לגמרי בחברה טובה עם חברות כמו מייקרוסופט ואמדוקס.  ונמצא ,נבחר לייצג את המגזר החברתיאיזי שפירא 
מי שטרם נחשף בית שהועבר על ידי "המתנדבים המסיירים" )פרוייקט מדהים לרחבי ההביקור התחיל בסיור ב
מחלקת משאבי אנוש   - ארגון בנושאשל האדלה חכמי, מנהלת משאבי אנוש  ה שלתאליו(, והמשיך בהרצא

 בבית איזי שפירא כשותפה אסטרטגית להצלחת הארגון. 
חשיבותו והידע ל מודעותהאנו מצפים שבעתיד תחום משאבי אנוש במגזר השלישי יהיה מפותח יותר בזכות 

 .בנושא שמצטבר
 
 
 

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


 בלנו:יתודה שקמכתב  והנה
 אדלה יקרה,

"הטעם הטוב" מהמפגש עם הסטודנטים עדיין ממשיך ומחמם לב, וכן ממשיכות התגובות של 
 הסטודנטים המעידות על מפגש מקצועי, חשוב ומשמעותי, מרתק ומועיל. 

זו הפעם הראשונה שלי בבית איזי שפירא והתרשמתי מאד הן מהייחוד של הארגון והן מההיבט 
 ועי של משאבי אנוש. אתם באמת ארגון מאד מיוחד, וצוות מחובר ומקצועי!!, המקצ

 תודה על השיתוף וה"ביחד", ומקווה שימשך כך גם בעתיד,

 זכיתי!!!

 מקרב לב,

 שלומית

 עבר בכנסת חוק הפיקוח על מעונות היום

שנים(,  3חודשים עד  3החוק קובע שמעון של פעוטות )גיל . בכנסתלאחרונה  עבר חוק הפיקוח על מעונות היום
רישיון ממשרד הרווחה ועל כן יהיה מעון מפוקח. זוהי בשורה חשובה  ללאפעוטות, לא יפעל  7ששוהים בו מעל 

מאוד עבור משפחות לפעוטות עם צרכים מיוחדים המבקשים לשלב את הפעוט במעון יום כללי עם תמיכת 
, כל מעונות היום 2019היה לקבל סייעת לשילוב רק במעון מפוקח. החל מספטמבר  סייעת. עד עתה, ניתן

את הפעוט במעון כללי ליד  רשוםכך שלהורים תהיה אפשרות ל -פעוטות יהיו מפוקחים 7לפעוטות המונים מעל 
 הבית, על פי בחירתם ולקבל סייעת ממשרד הרווחה שתסייע לשילוב מיטבי. 

עם משתף פעולה בהובלת עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא,  ,ען ילדים עם מוגבלותפורום ארגונים והורים למ
 משרד הרווחה, על אגפיו השונים על מנת לסייע להטמעה וישום זכאות זו.

 
 נתן ליבהבר מתנדב זו השנה השנייה בצהרון תומך שילוב ובמועדון בוגרים. - החודשמתנדב 

מאפשרת לילדים לעבור ובכך , פעלתואת לנו  תמאפשרבצהרון ליבהבר תן נהתנדבותו של 
  , ועל כך אנו מודים לו.חוויות מרגשות ומעצימות

לו  ניתנתמבצע כל משימה ש. הוא אפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, מתמיד ומסורנתן 
 בשקט וצניעות הכל כך אופייניות לו. 

 על כל זה, תודה לך 
 צהרון תומך שילובשל  צוותוה דיםילה

 
לנתן אוזן קשבת, מסירות, אכפתיות, רצון ונתינה. הדברים הנעשים בשקט ו"בקטן", 

 עוצמתיים ומשמעותיים. 
 על כך רצינו לומר תודה ענקית. 

 צוות מועדון בוגרים

   

 

 


