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 שלום לכולכם, 

סשה וייס אני מקדמים בברכות חמות ובאיחולי הצלחה את 
 .היו"ר החדשה של הוועד המנהל של בית איזי שפירא

יו"ר קרן בילסקי המקרב לב ל מודיםבהזדמנות זו כולנו ו
שנים של הובלה יוצאת דופן, ומסירות  13על  ,היוצאת

 לבית איזי שפירא ולתפקיד.אינסופית 

לקרא בהמשך על פיילוט חדש בו לוקח חלק המרכז תוכלו 
על הרצאה של נועה ניצן  ,הטכנולוגי של בית איזי שפירא

קורס הנגשת השירות הרפואי בלונדון וכן על יוקרתי בכנס 
 שעורך עכשיו המכון שלנו לעובדי קופ"ח כללית.

 שלכם ג'ין

 למגבלות מעבר ישראל
פיילוט חדשני כמיישם תכנית של פרה ב 2019ינואר מ משתתף החלבית איזי שפירא של המרכז הטכנולוגי 

 מהמרכז הטכנולוגי מרכזת את התוכנית מטעם בית איזי שפירא. אורית גרינשטייןהג'וינט. 

משרד  –במסגרת שיתוף פעולה של "ישראל מעבר למגבלות" )שותפות של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל 
ו תהרווחה, משרד הבריאות ומשרד האוצר וקרן משפחת רודרמן( ומטה "ישראל דיגיטלית", נוצר פרויקט שמטר

יילוט זה, תפקידנו טכנולוגיות חכמות לקידום חיים עצמאיים של אדם עם מוגבלות. במסגרת פרה פ שילוב
להתאים את הטכנולוגיה המסייעת לאדם בסביבת מגוריו. בפרויקט צפויים להשתתף כארבעים אנשים עם מגוון 
מוגבלויות )מוגבלויות פיזיות, מש"ה, בריאות הנפש ולקויות חושיות( המתגוררים במסגרות שונות )הוסטל, דיור 

 מוגן, מעונות רווחה, דיור עצמאי ועוד(. 

 יסייעו, ש2015, מחזור a3i, בוגרי תכנית המאיץ Atvisor.iaהפרויקט מלווה בפלטפורמה דיגיטלית של חברת 
 בהתאמת הטכנולוגיה לאדם ולצרכיו ובמחקר מלווה מטעם מכון ברוקדייל. 

 

 

 

סשה וייס, קרן בילסקי, אבי כהן וג'ין יודס 
 מנהלהועד הת בטקס העברת השרביט בישיב



 

 בלונדון יוקרתי בכנס הטכנולוגי הידע הצגת

הכנסים הגדולים ליאת אחד במלאחרונה הציגה  נעה ניצן
: בלונדון, את הנושא  Bett –תחום טכנולוגיה וחינוך בבעולם 

. שימוש ופיתוח טכנולוגיות עבור תלמידים עם מוגבלות
ההרצאה עסקה בהטמעה של טכנולוגיה במסגרת בית הספר, 

עבודה עם אנשי יזמות ופיתוח ו ותבטכנולוגי דוגמאות לשימושים
 200ו בערך כולל הצגת האפליקציות שלנו לקהל. בקהל נכח

 אנשים. 

השימוש נועה הביאה בשורה חשובה מאין כמוה בהעלאת נושא 
בטכנולוגיות בקרב ילדים עם מוגבלות, בכנס העוסק בטכנולוגיה 

 זה.מאחר ואין כמעט התייחסות לתחום  במיוחד בחינוך הרגיל,

 .הדריםמהקהל היו נפידבקים הההרצאה עוררה עניין רב ו

 

 כללית ח"ופק לעובדי הרפואי השירות נגישות קורס

מכון טראמפ בית איזי שפירא בתמיכת קרן עזריאלי, פיתח בשנה שעברה, הכשרה ייחודית להנגשת השירות 
תי נראת. ההכשרה התקיימה בבית חולים שערי צדק ולאור הצלחתה, אנו הרפואי לאנשים עם מוגבלות בל

ירותי שמחים לבשר על תחילתו של קורס הכשרה עבור עובדים מש
 בריאות כללית!

על פי בקשת שירותי הבריאות הכללית, הקורס מיועד לנציגי 
שירות רפואי מבתי חולים ושירותים בקהילה מכל רחבי הארץ 

ומטרתו העמקת הידע בתחום נגישות השירות הרפואי לאנשים עם 
 20מוגבלות שכלית התפתחותית. במחזור הראשון משתתפים 

הסטודנטים  קצועות הבריאות.איש ואשה מתחומי הסיעוד ומ
מועשרים בידע אודות האוכלוסייה, וכלים מעשיים למתן שירות הן 

 במרפאה, במחלקה או בחדר מיון.

בבית איזי שפירא, סיירו עם  במסגרת הלימודים, ביקרה הקבוצה
שני מתנדבים מקצועיים ויצאו נפעמים מהמקום ומהאפשרויות 

 שהוא פותח.

אבל כבר ברור:  - מרבית הקורס עוד לפנינו -אנו רק בתחילת הדרך
 עניין !! תההכשרה היא חיונית ומעורר

 

 

 
   

 


