
 

 2020ינואר   תש"פ טבת

 ,שלום לחברים של בית איזי שפירא

בכל תחומי העבודה שלנו. מרכז רבות התפתחויות מרגשות  חלות 2020 שנת תחילתה שלעם 
 ,העבודה במרכז הספורט באמצעותוהפעילות שם.  מתגברתהספורט נפתח בטקס מרגש ומיום ליום 
את שיתופי הפעולה עם משרד החינוך וארגונים  רחיבנעמיק את הקשרים שלנו עם הקהילה ונ

 תחרותיים כמו הספיישל אולימפיקס.

החודש קיבלנו תרומה גדולה שתאפשר לצוות מרפאת השיניים להתחיל לתעד את העבודה 
את  רחיבלהואת הידע הזה לאחרים בהמשך  פיץהמופלאה שהם עושים כבר שנים. כך נוכל לה

 .תנוהשפע

 ואנו צופים שיתופי פעולה  ,הולכיםמתקדמים וטכנולוגיים הפעולה הופי כפי שתקראו בהמשך, שית
היה כאן החודש כדי לבחון פיתוח של אפליקציית שצוות שלה אמדוקס  עם חברתלמשל,  -נוספים 

סנוזלן. ועוד בענייני סנוזלן, בשעה טובה ולאחר עבודה מאומצת קיבלנו את כל האישורים הנדרשים 
מחקר  –חדש שיבחן את השפעת סביבת הסנוזלן על המערכת העצבית  כדי להתחיל מחקר אקדמי

 שיוכל להתפתח לכיוונים חדשים ומרתקים.

ך ולהתפתח, להשפיע ולקדם את ילנו להמש תהעבודה של כל צוות בית איזי שפירא מאפשר
 הנושאים החשובים שאנו עוסקים בהם. יחד, נמשיך לעבוד לקראת חברה שוויונית יותר.

 ממני,           
 עמיר לרנר

 מנכ"ל בית איזי שפירא
 

  – חדשמרכז ספורט הפתעות ב

   נינג'ה ישראל באיזי

מרכז ספורט חדש, מואר ויפהפה נפתח לאחרונה בבית איזי שפירא, ומעורר השתאות ושמחה בקרב 
חשק המבקרים בו. המכשור החדש והמתקדם, הסביבה הנגישה והאווירה במקום מזמינים ועושים 

 לכולם להתעמל.



כמו  -מודרני  בקיר טיפוסהתחדש המרכז 
קירות הבולדר הקיימים ברחבי הארץ. 
הקיר נמצא בחדר האתגרים המאפשר 
 –לילדים להתחבר ולפעול כמו בטלוויזיה 

הילדים וצוות  –נינג'ה ישראל באיזי 
צריכים המרכז יוצרים מכשולים אותם 

הילדים לעבור )כל אחד ברמת היכולת 
 .שלו(

בחדר הכושר נוסף מכשור שמאפשר 
התאמה ודיוק של האימון לכלל 

ילדים ובוגרים עם וללא מוגבלות, ביניהם מכשירים המאפשרים חיזוק שרירי ליבה,  –האוכלוסייה 
   שיפור כוח מתפרץ ועבודה על מיומנויות שנחוצות לתפקוד והשתתפות מקסימליים בקהילה.

 

 מציאות מדומה

המשלבים מציאות מדומה נוספו למרכז הספורט החדש, ואנו גאים להיות מרכז ארבעה מכשירים 
מחקרים תומכים הפורץ דרך טיפולי בקהילה שמאפשר נגישות לציוד ולמדיה וירטואליים. זוהי מדיה ש

והן משילוב של עבודה קוגניטיבית  ,בשילובה בתהליכי השיקום, הן מההיבט של העלאת המוטיבציה
 .של חזרות מרובות בפרק זמן קצר התהליך השיקומי ולתרגולומוטורית לשיפור 

  

 -מרגשים כמה סיפורים אישייםוהנה 

שאוהב מאוד את להקת  ןעם שיתוק מוחי 10נער בן 
ונהנה מאוד לנגן, סיפר בהתרגשות שהיה מאד  קווין

מאד רוצה לתופף. בעזרת הציוד החדש הגשמנו לו 
הוירטואלי תופים על הקיר  את החלום, העלנו

כשברקע השיר של קווין מהופעה חיה, והנער הצעיר 
עמד מול הקיר, משימה שלא פשוטה עבורו, ותופף 

   לצלילי השיר שכל כך אוהב.

  

למד  ,שהצוות והמשפחה עמלים על הרחבת פעילויות הפנאי שלו מעבר לצפייה בסרטונים ,תלמיד
ולחן והוא אוחז במחזיר האור ומפעיל כשאלומת אור על הש להשתמש במערכת האופטיק מיוזיק,

 מוזיקה קצבית כחלק מקבוצת חברים.

  

שמתקשה בביצוע רצף פעולות ומשחק משותף הצליחה לשחק עם אמה  5ילדה בת 
הרגישים לנקודת לחץ ומאפשרים הפעלת אורות  םבמשטחי הטיפולייט )משטחים חכמי בשימוש
א סורקת את הסביבה ונהנית ונענית למשחק כשהי, וויסות עוצמות דריכה והשענות( ,צבעוניים

 משותף ולמידה חדשה.

 

 קורסים וימי עיון

החדש יום עיון בשיתוף עמותת צעדים. עמותה שמאגדת אנשים הספורט שמחנו לארח במרכז 
למידע רפואי והעשרה על חשיבות פעילות  הןמושתלי פרקים. השתתפו מטופלים ומושתלים שנחשפו 

הרבה והמגוונת שהמרכז מזמן עבורם. במסגרת יום העיון עברו מושתלי עשייה הן לגופנית ו
 המפרקים מספר סדנאות מעשיות.



יתה חשיפה ישמטרתו ה special olympic israelבנוסף התקיים יום עיון משותף עם עמותת 
 חודיים לספורט שלימפגשים י - unifildלפעילות הארגון ועידוד והדרכה לקיומם של מפגשים מסוג 

 .גבלותוילדים ובוגרים עם וללא מ

 חדר הכושר לעובדי בית איזי שפירא בתשלום סמלי.יפתח החל מחודש פברואר 

  גודו, טניס שולחן ועוד –פתח יחוגים נוספים עתידים לה

 כתבה: ענת להב

 

   תמונה ממגמת צילום של בית הספר נבחרה לתחרות צילום "חיים ביחד"

 מגמת צילוםאדל, תלמידת  נראיתבתמונה 
, מצלמת את חבריה בטקס בבית הספר

  חלוקת תעודות.
התמונה צולמה על ידי דיינה קפל, מרפאה 

בעיסוק של בית הספר ושל מרכז הטכנולוגי 
, שנייההשנה זו ה אשר מנחה את המגמה

מורה לחינוך מיוחד ותאיר  ביחד עם שי בורץ
 סטפנסקי קלינאית תקשורת.

תלמידי בית הספר יוצאים מדי יום ראשון, 
משגרת השיעורים הכיתתיים שלהם לפגוש 

חברים מכיתות אחרות לשעת מגמות. בשעה 
זו כל תלמיד לומד במגמה שבחר לעצמו מבין 

  צילום, מחול, עיתון, וגינון. -ארבע מגמות 
לומדים שפירא, והתלמידים בצילום באמצעות אייפדים בסביבת בית איזי מתנסים  במגמת צילום

ודרכו את התמונות על פי מושגים הנלמדים לאורך השנה. צילום הינו מיומנות ופעילות פנאי לבחון 
לתעד את סביבתם ולהעביר מידע ומסרים. הצילום מאפשר להם ביטוי עצמי, התלמידים  יכולים

יצירה, הנאה, והעצמה. התלמידים נרגשים כל שבוע מחדש, לבוא למגמה, לצלם, ולשתף את 
שהם צילמו. הם גאים ביצירות שלהם ואנו שומעים מהמשפחות שהתלמידים גם חבריהם בתמונות 

  מצלמים בבית עם המשפחה.
במהלך השנה, בכל אירוע בית ספרי, נבחרים שני נציגים מהמגמה להיות הצלמים הרשמים של 

התלמידים אלבום אישי מבין התמונות שצולמו ובוחרים תמונה אחת מייצרים האירוע. בסוף השנה 
   ערוכה הבית ספרית אשר תלויה במסדרון בית הספר.לת

שלנו לתחרות צילום "חיים ביחד" של האחרונה השנה, לפני החגים הגשנו כמה תמונות מהתערוכה 
הכנס השנתי של נציבות ושוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. אחת התמונות נבחרה מתוך מאות 

  .הנציבות בכנסשהוצגה בתערוכה  3.12.19-בוהוצגה  ,הפיינליסטים 20-תמונות ל
  כתבה: דיינה קפל

 

 עם ג'נרל מוטורסלו לגיל הרך -במרכז דהון תאקה

 -סמי שמטרתו לפתח מערכת בנר שמיני של חנוכה, התקיים בבית איזי שפירא האקתון
לכיסא גלגלים ממונע שתתריע מפני סכנות ותאפשר למידה יעילה ובטוחה בכיסא כבר  וטונומיתא

 מגיל צעיר מאוד.



מחקרים מראים שהליכה והתניידות במרחב, 
משמעותית מאוד להתפתחותם של פעוטות 

ומאפשרת להם חקירה עצמאית של סביבתם. עבור 
שנה חשיבות רבה להתניידות ילדים שאינם הולכים י

ממונעת שתאפשר להם, כמו חבריהם, לחקור את 
  יעיל ובטוח יותר. הסביבה באופן

במרכז דה לו לגיל הרך, נמצאים פעוטות המתנסים 
נעת כבר מגיל צעיר. באמצעות מערכת ובניידות ממ

חכמה שתחובר לכיסא הממונע ותצפה ותתריע בפני 
ם עם מוגבלויות סכנות, מגוון רחב יותר של ילדי

התפתחותיות יוכלו להתנסות בטכנולוגיה זו ובכך 
  למנוע חסכים ולצמצם פערים.

במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז דה לו והמרכז 
בית איזי שפירא יחד עם ג'נרל מוטורס, של הטכנולוגי 

ויחד עם  ,הגיעו להאקתון מתכנתים, מהנדסים ומעצבים
עבדו במרץ על הפרויקט. הצוות המקצועי בבית איזי שפירא 

הצוות פגש את הילדים ואף רשם התקדמות  .במהלך יום זה
הכיסא הצליח לזהות מכשול בדרך,  -משמעותית בפרויקט 

להתריע על כך ואף לעצור את המשך תנועת הכיסא ובעצם 
  למנוע התנגשות.

  רחלי בלוםו ג'ייל רודריגז כתבה:

  

 

 

 


