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 שלום לכולכם, 

 :ממש עכשיו ור וגידים בבית איזי שפיראעשקורמים  חלומותמתרגשת לספר לכם על כמה מאד  אני

 בנייתו מחדש של מרכז תנועה וספורט בקומת המרתף

 בניית חדר ג'ימבורי במרכז דהלו

 וההכנות לכנס הבינלאומי השביעי של בית איזי שפירא.

לשוויון חברתי ח"כ גילה גמליאל, ואנו מאמינים שביקור זה יוביל לשיתוף החודש זכינו לביקורה של השרה 
 פעולה עם משרדה.

 תוכלו לקרא על כל אלו בהמשך.

על בהמשך לקרא  תוכלו על הצטרפותו להנהלת בית איזי שפירא!!! יואב קרייםל ברכות חמות
 .בוינה של הזירו פרוג'קט כנסבמליאת הרצאתו של יואב 

 שלכם ג'ין

 נבנה לנגד עינינו חדשהמרכז תנועה וספורט 

 לאחרבעזרת תורם שמאמין בספורט ככלי להעצמה, ו
מרכז תנועה וספורט בבית איזי  הוקםמאז שנים  17

את ץ לשפ ומוצלחת, בשעה טובה הזדמן לנושפירא, 
לסטנדרטים  מוהיסוד, להרחיבו ולהתאיהמרכז מ

 ולדרישות חדשות. 

בודאי כולכם וגם אורחי והעבודות בעיצומן!!!! זאת 
 .היטבמרגישים הבית 



 ,פונקציות, תוספת מיםלניצול מקסימלי ויעיל של שטחים קיי שיביאתכנון נכון של מרכז הספורט  - השיפוץ כולל
 .הצטיידות חדשהכן ו ולמלוויםשות רבה יותר למטופלים ונגי

חוגים איזי שפירא מספר  ויתקיימו בבית ,במסגרת מרכז הספורט תוזמן הקהילה הרחבה להשתמש במתקנים
 חוג טניס שולחן וחוג גאגא. כגוןלאנשים עם וללא מוגבלות משותפים 

טווח גילאים רחב יותר ל נוכל לבנות ולהתאים ,באמצעות מגוון שירותי שיקום, טיפול ופנאי בתחום הספורט
  .בחברה ובקהילהאנשים עם מוגבלות של מרבית תפותם הלהשתתכניות  ,של מוגבלויותרחב ולמגוון 

אולמות: חדר כושר, אולם תנועה, אולם אתגרים ואולם מציאות מדומה.  4מרכז הספורט בבית איזי שפירא יכלול 
והבריכה. למרכז הספורט תהיה גישה ישירה מהפטיו נוסף יהיה מתחם של מלתחות שישמש את באי הספורט ב

 רכו לחפש את הדרך במבוכי הבית.בכניסה לבית כך שלא יצט

נגישים לילדים עם ה אומנויות לחימה וטניס שולחן ,חוגי מחול וספורטאנו מתכננים להפעיל לאחר השיפוץ: 
טיפולי להשגת מיומנויות שונות; פעילות ; שיקום וטיפול לילדים ומבוגרים באמצעות מציאות מדומה ככלי מוגבלות

 .ספורטיבית למבוגרים וקשישים וכמובן אימוני כושר וזמן פעילות חופשית בחדר כושר לעובדי הבית

 
 הגי'מבורי במרכז דהלו יצא לדרך

ליד דלת  מרכזאת ילדי הלו -של מרכז דההגננות והמטפלות מוצאות בימי החמסין של הקיץ ובימי החורף הקרים 
משוועים לצאת למרחב, לקחת  היציאה לחצר,

 הגן וליהנות מתנועה.חדר הפסקה מ
ובימים אחרים של השנה כשכל הילדים יוצאים לחצר 

מנסות למצוא עוד ועוד משחקים שיתאימו לילדים הן 
אינה מאפשרת שימוש בכל  שמוגבלותם המוטורית

 מתקני החצר.
 לו.-של צוות דה ופה נולד חלום הגי'מבורי

חולם על מרחב נעים ורך שיהיה צוות השנים ש
מותאם ונגיש לכל ילד במרכז ויאפשר תנועה, משחק 

 ופנאי בכל ימות השנה. 
 אז לפעמים חלומות מתגשמים....
 יםאנו עוקב .עליו חלמנוחדר הגי'מבורי  מוקם לנגד עיננונדיבות ייעודיות בימים אלו ממש הודות לתרומות 
ובעיקר על הצבעים הרכים  יםחושב ,בקפידה את החלל הפנימיים תכננמבציפיה אחרי הקירות המוקמים, 

 !!!יםמתרגש
 
 

 

 

 

  של בית איזי שפיראהשביעי  2020ס הבינלאומי נכמתכוננים ל

" ויתייחס לחזון מחשבים מסלול מחדש –יובל של שינוי הכינוס השביעי של בית איזי שפירא יהא בסימן "
 שנה אל מול המציאות אותה אנשים עם מוגבלות חווים כיום.  50הנורמליזציה ֶשֶנֶהָגה לפני 

אשר עשויים לעצב את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות  ,הכינוס חדשנות, פיתוחים וחזוןיציג  –כמו כן 
 בעשור הבא. 



בכוונתנו להפיק כינוס בו כוחותיהם של אנשים עם מוגבלות יבואו לידי ביטוי כחוקרים, כיזמים, כאומנים וכאנשים 
 הם. -באשר

שנים של יזמות ועשייה אינטנסיבית לקידום איכות  40שנים לקיומו של בית איזי שפירא ובעצם  40הכינוס יציין 
כל חבר הינו שווה זכויות. צפוי לנו שבוע מעניין וססגוני של חייהם של  אנשים עם מוגבלות וליצירת חברה בה 

 הפנינג המשלב ידע, יצירה וחזון.

 

 

 גילה גמליאלהשרה לשוויון חברתי ח"כ  ביקור

 השרה לשוויון חברתי בית איזי שפיראהגיעה ל החודש
  .גילה גמליאל. השרה סיירה במקום והתרשמה מאד

  -בשני נושאים התויתפנו אש
מודל  מקוםלפתח ב נתנוווכסינדיאן בקאלנסווה ומרכז 

 חדשני של השתלבות
וטכנולוגיה מסייעת לילדים עם מוגבלות אותה אנו מפתחים 

 במרכז הטכנולוגי שלנו.
השרה התעניינה מאד בשני התחומים, ואנו מאמינים 

 .שיהיה המשך פורה לביקור

 
 כנס של הזירו פרוג'קט בוינה הרצאת יואב במליאת 

כול לפיתוח שמנהל שותף באבפברואר הוזמן יואב קריים, 
לקחת חלק  וחבר הנהלת בית איזי שפירא, ושינוי חברתי

בפאנל הראשי במליאת כנס זירו פרוג'קט, המתקיים מידי שנה 
באו"ם בווינה, אוסטריה. יואב דיבר על ייצוג עצמי, השתתפות 

ועל תרומתו לעולם ומנהיגות, בפני מאות משתתפי הכינוס, 
, המובילה את פלורי-ג'ני לאיללא מחסומים. עמו בפאנל הציגו 

, מומחית וטויין ג'נט אדרמיתחום הנגישות במייקרוסופט, 
לפיתוח משלב מניגריה. לצפייה בפאנל: 

 https://youtu.be/xQdvBJGaTYk?t=5470. 

 

 

 

 

 

 
   

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAaU-oBFkw4oFAuU3DHZowFj_gWQ4ZCC60/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAM8jGMBBQrWfjhBxU9sMvoFl0vZP3b2I5I/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAM8jGMBBQrWfjhBxU9sMvoFl0vZP3b2I5I/
https://youtu.be/xQdvBJGaTYk?t=5470

