
 

 2019דצמבר   תש"פ כסלו

 ,שלום לכל החברים של בית איזי שפירא

  
אני שמח לשלוח לכם עדכון על מקצת הדברים החדשים שמתרחשים אצלנו והפידבקים שאנחנו מקבלים. זו 

רק טעימה, יש עוד הרבה דברים מרתקים שמתרחשים ובכל חודש אשתדל להביא כמה נושאים מעניינים 
איזי שפירא. תראו בכתבות למטה לא רק דרך להתעדכן, אלא מנוף להיכרות ושיתופי ממקומות שונים בבית 

פעולה, הזדמנות ליזום שיחות עם אנשים בבית איזי שפירא כדי לשמוע מהם יותר וגם לספר קצת על 
 עצמכם, על העבודה שלכם ועל הקשר שלכם לבית איזי שפירא.

 בטכנולוגיות שלנו ועל הפעילות שלנו לשינוי חברתי. הפעם קצת על הפצת הידע והניסיון שלנו, השימוש
 -בואו תקראו על

 איך בית איזי שפירא פועל לשינוי במערכת הבריאות על ידי הכשרת עובדיו כדי שיידעו לתת       ·
 שירות מאיר פנים ומותאם לכל אדם עם מוגבלות, נראית ולא נראית.        

 זי שפירא משפיעה על חייה של ילדה שאינה במעון שלנו, איך אפליקציה שפותחה בבית אי       ·
 ודרכה על צוות מעון, בוודאי גם על ילדים אחרים.        

 הקורס הראשון בישראל להטמעת טכנולוגיות מסייעות, שפותח ומתקיים בימים אילו בבית       ·
 איזי שפירא.         

 שנשלח לאו"ם.המקום של בית איזי שפירא בדו"ח ממלכתי        ·
 

 ממני,
 עמיר לרנר

 מנכ"ל בית איזי שפירא
 

 שירות שווה = רפואה בגובה העיניים

אני יוצאת מפה עם המון מודעות לנושא... לא חשבתי שאלמד כל כך הרבה והאמת שהגעתי לגמרי במקרה "
חשוב לראות  לכאן, אבל אני יוצאת היום אחרת לגמרי, אני מבינה היום כמה חשוב לפנות לאדם עצמו כמה

אותו ולא רק את המלווה... כמה חשוב החיוך שלי וההסברים שלי, אני מבינה שאני צריכה להיות רגישה יותר... 
השיחה עם תמר )האימא( שהייתה פה פשוט חידדה לי את הכול, פתאום ראיתי מה עובר עליה באמת וכמה זה 

 ..." )עובדת מנהל משתתפת בהכשרה(.קשה

מהאוכלוסייה, נתקלים לא פעם  20% -המהווים כאנשים עם מוגבלות 
בחסמים בבואם לקבל שירות רפואי, אם מפאת חוסר הכרות של הצוות 

עם המוגבלות, חששות הדדיים והעדר הכשרת הצוותים. מורכב עוד יותר 
מצבם של אנשים אשר מוגבלותם אינה נראית )מוגבלות שכלית 

לזהות את קשייו של  התפתחותית ומוגבלות נפשית( הצוותים אמורים
 האדם ולהציע לו סיוע ותמיכה כל זאת מבלי שהם עצמם מיומנים בכך.

להנגשת השירות לאנשים עם מכון טראמפ פיתח הכשרות מקצועיות 
לצוותים עבור אנשי מנהל ו בדגש על מוגבלות בלתי נראית מוגבלות



וכבר יצאה לדרך הכשרה , רבהשתי הכשרות שערכנו יחד עם קופ"ח כללית הסתיימו בהצלחה  רפואיים.
 .מקצועית נוספת לעובדי מנהל של "שירותי בריאות כללית"

הי רציתי לשתף אתכם שאתמול הפצתי את הבשורה של קורס מ.ש.ה בישיבת צוות. היה מרתק!! יצרתי "
מרי תיאור מקרה שתואם סיטואציה למסגרת טיפול שלנו. הצוות יצא בתחושה של למידה וחידוד הנושא. אני לג

הרגשתי שהמסר עבר. השלב הבא: העברת הנושא לכל מזכירות בי"ח בישיבת צוות שלהן. מכיוון שהן 
)עובדת מנהל   "הראשונות שפוגשות מטופלים אלו לפני שהם מגיעים לידיים שלנו. אז שוב תודה על ההזדמנות

 בי"ח המשתתפת בהכשרה(

שלנו לבתי חולים ומרפאות בקהילה ברחבי הארץ  בימים אילו אנו יוצאים בקמפיין ארצי להרחבת ההכשרות
 .2020לקראת שנת 

 בסרטון מתוך לומדת ההכשרה שלנו -מוזמנים לצפות

 

  IssieSign אפליקציית -נקודת אור בדרך 

 סאפ. של והפיתוח המחקר מרכז בשיתוף שלנו המותאמות האפליקציות מסדרת כחלק נוצרה זו, אפליקציה
ני משפחותיהם בית איזי שפירא ולבהאפליקציה נולדה מתוך הצורך לאפשר לפעוטות ולילדים המטופלים ב

לאפשר רכישה של ג'סטות וסימנים, ללא תלות בצוות הגן או שף לסימנים וג'סטות באופן עצמאי, להיח
הכיתה. בדרך זו, אנו מאמינים כי הילדים שלנו ובני משפחותיהם, יוכלו ללמוד סימנים חדשים ולתקשר 

 במגוון סביבות. 

 
 

 -לפניכם מכתב שכתבה לנו אימא של ע'

אני אימא לילדה בת שנתיים וחצי אשר סובלת ממחלה גנטית נדירה ולמעשה רוב התקשורת 
שלה אינה מילולית. בתי מתקשה בדיבור אך יחד עם זאת בעלת הבנה טובה, ואנו נעזרים 

  .ללימוד שלנו ושלה את שפת הסימנים בכל יום issiesignבאפליקציה 

ת לנו ללמוד את שפת הסימנים, ללמד את רציתי להודות על האפליקציה המדהימה שמאפשר
 .בתנו הקטנה עוד ועוד ג'סטות העוזרות לה לתקשר

לנו אמצעי כל כך  םאני כל פעם נדהמת מחדש מההשקעה בעשייתה ובעיקר על שאפשרת
 .ידידותי ונפלא, ומברכת על השינוי המדהים שזה הביא לנו

גם בגן השיקומי בו היא שוהה ושכל בנוסף על השימוש בבית, דאגתי שהאפליקציה תהיה לעזר  
  .הצוות ייעזר בה

  תודה רבה!! זה בהחלט נקודת אור בדרך.

 אימא של ע'                                                             

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VtrQ4b8lySI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VtrQ4b8lySI&feature=emb_logo
https://apps.apple.com/us/app/issiesign/id1423489221


 קורס מובילי טכנולוגיה מסייעת יוצא לדרך!
 מובילי טכנולוגיה מסייעת יוצא לדרך!אחרי הרבה ישיבות ומחשבות ובעיקר אמונה גדולה בצורך, קורס 

ידי צוות המרכז הטכנולוגי בשיתוף עם פרופ' תמר וייס מאוניברסיטת חיפה וכמובן בשיתוף -הקורס פותח על
 פעולה עם מכון טראמפ. 

מטרת הקורס היא לצמצם את הפער הקיים בשטח בין הצורך הגדול בשימוש בטכנולוגיות בקרב אנשים עם 
 ימוש בפועל שלוקה בחסר. הפער קורה פעמים רבות עקב חוסר ידע של הצוות. מוגבלות לבין הש

אנשי טיפול וחינוך מכל רחבי הארץ, עם ניסיון בשטח בעבודה עם טכנולוגיה מסייעת,  28 משתתפיםבקורס 
 נשות צוות שלנו )אחת מכל מסגרת חינוכית(. 3מתוכם 

וע אשר ביחד נוכל לבסס ולקדם את התחום השאיפה שלנו היא ליצור קבוצה איכותית של אנשי מקצ
 בישראל.

 המרצים בקורס הם אנשי הצוות של המרכז הטכנולוגי ומרצים חיצוניים מובילים בארץ. 

 ראשון מסוגו בארץ, ומבחינתנו זו רק התחלה ושואפים לעוד הרבה כאלה. פורץ דרך זהו קורס 

 

 חדשנות חברתית בישראל בדוח האו"ם

משרד המקיבל בית איזי שפירא פנייה  חודשים מספרלפני 
בבקשה לשלוח אליהם חומר כתוב על  איכות הסביבהל

החומר היה מיועד  פעילותנו בתחום החדשנות החברתית.
שנשלח לאו"ם על אופן התקדמותה של  ח לאומי"דול

 . 2030לקראת  ישראל

לילי, שוש ומיטל הכינו את החומר עבור המשרד לאיכות 
 במלואו לדוח. הסביבה, והוא נכנס

את בית איזי שפירא  -הנכם מוזמנים להיכנס לדוח האו"ם 
 .21תמצאו בעמ' 
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