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 על סטוציינו נעמי נלחמת שנה 40מ- יותר
 מוגבלויות. עם אנשים של מעמדם ועל זכויותיהם

 ועל אפריקה בדונם האפרטהייד בצל שגדלה מי
 מתוקנת, לחברה ששאף מסור אב של ברכיו

 איזי בית את אצבעותיה בעשר הקימה כיצד מגלה
 תש״פ ישראל פרם כלת ן שמו על הקווי שפירא

מיוחד בריאיון

גרוס רקפת

הערה




 דיל שפירא איזי 4
 ילדים. עם בפעילות

 איז׳ בית למטה:
 בתחילת שפירא

פו)8הדרך(ו

 של שנה 40 חרי
 חברתית פעילות

 למען אינטנסיבית
מיוחדות, אוכלוסיות

 ביום )73(סטוציינר נעמי קיבלה
 ישראל פרס את האחרון העצמאות

 נתבשרה זכייתה על חיים, למפעל
 "מאוד לכן. קודם ספורים שבועות

 בעיניים אומרת היא התרגשתי",
 תגובות אינספור קיבלתי” נוצצות,
 ועמיתים צוות אנשי מהורים,

 הייתה הדרך, מתחילת אותנו שליוו
 תחום לכל גאווה תחושת מעין

המוגבלויות".
 ועל הזכייה על הגדולה השמחה

דווקא הגיעה חייה, במפעל ההכרה

 את לקנל שצריך מיוחת עוד והבין ונו גומה גוונו שנה המציאות
 את קינון שוא ויודים מאוו גחו עוני היה השחווות בשנונות האחו.

 ומחאות הצטרפתי אפרקה בווום באוניבוסיטה כשומדתי החינוך. אותו
חנותי צדק וומען המשטר נגד סטודנטים שו

 שידעה. הלחוצות התקופות באחת
 זרי על באופוריה לנוח במקום
 הטלפון לשיחות ולהתמסר הדפנה

 שהתקשרו אנשים של האינסופיות
 נעמי איתה, יחד ולשמוח לברך

 ילדי של במצבם העת כל עסקה
 בצל ומשפחותיהם המיוחד החינוך

החינוך. מסגרות השבתת
 עבורם נלחמה חייה שכל היא,
 להשלים יכלה לא זכויותיהם, ועבור

 ללא לביתם שנשלחו העובדה עם
 הילדים של החמצן” מסגרת. כל

 היא שלהם", הטיפול הוא שלנו
 בחיים מדובר "לא ברגש, אומרת
 הקורונה, של במקרה כמו ומוות

 העקביות הטיפול, אבל וחלילה, חס
 המקצועיים הצוותים של והדאגה

האלו". המשפחות של החמצן הם
 ההתמודדויות את שמכירה נעמי,
 מורכבות, הן כמה עד יודעת מקרוב,

 בעצמו שמתמודד מי עבור הן
אליו. הקרוב המעגל עבור והן

 קורה מה בחדשות "כששואלים
 מה חושבת: מייד אני לקשישים,

 מוגבלות? עם לקשישים קורה
 משפחות איך על כשדיברו

 בבית הילדים עם מסתדרות
 כמה עד חשבתי מייד בקורונה,

 להן שיש למשפחות יותר קשה
בבית". מוגבלות עם ילדים

האחר את לקבל
 ,40ה- שנות בסוף נולדה נעמי

 ואוהבת חמה ציונית למשפחה
 ביוהנסבורג היהודית בקהילה
 איזי אביה, אפריקה. שבדרום
 עסקים, ואיש דין עורך היה שפירא,

 הוקדשו ומרצו זמנו רוב אך
 חייו כל עמל הוא חברתית, לפעילות
יותר. מתוקנת חברה ליצור במטרה
 להתנדבויות ילדיו את לקח איזי

 ונעמי רבות חברתיות ולפעילויות
 ואת ההתנדבות רוח את ספגה
 של "לחבר צעיר. מגיל האדם אהבת

 קשה מוגבלות עם בת הייתה אבי
 שלא מכך מאוד מוטרד היה ואבי
 מוגבלות עם לאנשים שירותים היו

 יחד ביוהנסבורג. היהודית בקהילה
 הוסטל הקימו הם חברים, מספר עם

 שני בית כמו שהיה פנימייתי,
 ואני "אחותי נזכרת, היא עבורנו",

 לקבלת אבא עם לשם הולכות היינו
 בהתפתחות מעורבות והיינו שבת

 חדש בניין בנו בהמשך הארגון.
 עם דיירים וחמישים למאה ומפואר

 היהודית. הקהילה בתוך מוגבלות
 עומד אבא את בבהירות זוכרת אני

 הסביבה התנגדות מול ונחוש זקוף
 זכות יש - כאן נבנה 'אנחנו ואומר:

 בתוך לגור מוגבלות עם לאנשים
 נתנה נהג בה הדרך .,הקהילה

 מול לעמוד כוח מאוד הרבה לי
 לימים כשהקמתי השכנים התנגדות

שפירא". איזי בית את

שפירא אירי בית
THE ISSIE SHAPIRO

תט״פ תמוז פנימה 164

הערה




 ומעמדם מצבם ימים, באותם
 היה מוגבלויות עם אנשים של
 היו סגורים ומוסדות רע בכי

 שעמדה היחידה האפשרות כמעט
 כי סבר נעמי של אביה בפניהם.

 הן להשתנות, חייבת המציאות
 בארץ. כאן והן אפריקה בדרום

 שנים באותן הרווחת התפיסה”
 היה לא מהבית. הוצאה של הייתה

 מוגבלות עם לאנשים שיקום אז
 הקהילה בושה. המון והייתה

 מאוד דאגה ביוהנסבורג היהודית
 לילדים וביניהם בתוכה, לחלשים
 הטיפול אך מוגבלות, עם ואנשים

 המשפחה. בחיק היה לא בהם
 ממתינים של רשימה הייתה

 לא ולהורה פנימייתיים, למוסדות
 מלבד לילד, אלטרנטיבה אף הייתה

 רחוקה. למסגרת אותו לשלוח
 הגמור ההיפך היא מהבית ההוצאה
כל אצל הקיים הטבעי מהרגש

 היום נולדים מוגבלות עם ילדים עמדות. שינוי לנונן צווו היה
 עדיין מאז. התקדמנו כמה ווואה אחווה מסתכלת אני שונה, לעולם

החוקים אותם לא אלו חבוה, אותה לא זאת אבל לשנות, מה יש

 באופן דואגת 4
 של לרווחתם תמידי

 עם סטוצ׳ינר הילדים.
 איזי בית מילדות אחת

שפירא

 שלו, בילד לטפל שרוצה הורה
 לילה בכל אותו ולנשק אותו לחנך
.”השינה לפני

 גם עמוקות הושפעה נעמי
 שהונהגה האפרטהייד ממדיניות

 ילדותה, בתקופת אפריקה בדרום
 בין וכואב מוחשי באופן ושהפלתה

 הייתה כילדה, .”ו״שחורים "לבנים"
 שעבדו העור כהי באנשים מתבוננת

 קטנה בדירה והתגוררו בביתם
 קשה התקוממות וחשה וסמוכה,

 לאכול עליהם שנאסר העובדה נוכח
 להיכנס השולחן, באותו עמם יחד

 דרך ולעבור פארקים לאותם
עורם. צבע בשל מסוימות כניסות

 של בצילה שגדלת העובדה
 על השפיעה קשה כזאת אפליה
אדם? בני תופסת את שבו האופן

 לנו גרמה גדלנו שבה "המציאות
 לקבל שצריך מילדות עוד להבין

 - ואיפה איפה אז הייתה האחר. את
 גדול עוני היה השחורות בשכונות

 אותו את קיבלו שלא וילדים מאוד
 באוניברסיטה כשלמדתי החינוך.
 למחאות הצטרפתי אפריקה בדרום

 ולמען המשטר נגד סטודנטים של
חברתי". צדק

 צבע בסיס על האפליה את
 גם למצוא נעמי התפלאה העור,

◄ שחשבה אחרי שנים בארץ, כאן,
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 מכשולים רואים ◄
 כשמורידים רק
 מהמטרה. העין את

 בית של בכנס נעמי
שפירא איזי

 נגלו נספים של להזומה נוגע זקוק העמותות סקטור
 ואנשי פילנתרופים גם האחרונה בתקופה נפלה. שהפילנתרופיה

 לא הם עוד נל לתת, אם פעמיים חושבים בנו, לתמוך שרוצים חסד
מחר שלהם ההכנסה תהיה מאיפה יודעים

 מאחור. שם אי אותה שהותירה
 להיות שנים כמה לפני "זכיתי
 בחדרה, האתיופית לקהילה יועצת

 אותי החזירו ששמעתי והמקרים
 שעדיין ולקושי גדלתי שבו למקום

 את לקבל קל לי היה לא קיים.
 בין מפלה שלנו שהעם העובדה
העור". גוון פי על אנשים

האב בשם
 את נעמי פגשה ,23 בת כשהייתה

 לדרום שהגיע ישראלי צעיר טוביה,
 כסוכן עבודתו במסגרת אפריקה
 והחליטו נקשרו השניים נסיעות.
 נעמי סיימה העת באותה להינשא.

 ומייד סוציאלית עבודה לימודי
 עם יחד לישראל עלתה לאחריהם

הטרי. בעלה

 הקשה ממשפחתה המרחק
 הראשונות "השנים מאוד. עליה

 געגועים הרבה היו קלות, היו לא
 הייתה לא היום שיש והתקשורת

 טלפון", קו לקבל כדי חיכינו קיימת,
 הקשיים, למרות משחזרת. היא

 הציוני החלום של משהתגשמותו
 היה ניתן לא החלה, המשפחתי

 אחריה שנים חמש אותה. לעצור
 משפחתו, עם יחד אחיה לארץ עלה

ואחותה. הוריה גם הגיעו ובהמשך
 עבדה בארץ, דרכה בתחילת

 בשכונת סוציאלית כעובדת נעמי
 השיא ימי היו הימים התקווה,

 ׳הפנתרים המחאה תנועת של
 קיפוח אודות והשיח השחורים'

 שלאחר בשנים בשיאו. היה עדתי
היחידה את נעמי הקימה מכן

 לבריאות הראשונה הקהילתית
ברעננה. הנפש
 ארצה, הוריה של הגעתם עם
 אינטנסיבית בפעילות אביה החל
 ולאנשים לילדים מרכז הקמת למען

 שהקים לזה בדומה מוגבלויות, עם
 המזל, לרוע אפריקה. בדרום

 בחו״ל כספים לגיוס מסע במהלך
 אביה נפטר המרכז, הקמת לצורך

 לכתו על העצום הכאב בפתאומיות.
 את ולהגשים לנסות נעמי את הניע

אביה. של חלומו
 כיום שמשפיע שפירא, איזי בית

 שנה, מדי אנשים אלפי עשרות על
 פטירתו לאחר שנה ,1981ב- נפתח

 כולם בלבד, ילדים 16 שפירא. של
 היו קשה, שכלית מוגבלות עם

 המקום השנה. באותה בו מטופלים
 לשילובם קהילתית תוכנית הציע

 אלטרנטיבה ליצור וביקש בחברה
 היתר בין הסגורים, למוסדות

 ארוך לימודים יום כינון ידי על
 ההורים על ולהקל לסייע במטרה

והמשפחות.
 מנת על מלחמות לנהל צריכה היית

המקום? את לפתוח
 צורך היה כול קודם המון. "המון.

 לחברה לעזור - עמדות שינוי לכונן
 יש מוגבלות עם שלאנשים להבין
 צריכים לא שהם שוות, זכויות
 נגד נלחמנו לקבל. אלא לפחד,
 בשכונה אותנו רצו שלא שכנים
 תהיה שאם חשבו אנשים שלהם.
 מוגבלות עם אנשים של מסגרת

 ערך את יוריד הדבר בקהילה,
 לצערי קורה הזה והדבר הדירות,

 גם שיש גילינו זאת, עם כיום. גם
 לעזור מוכנות באנשים, טוב המון

 מספר לנו יש מעורבים. ולהיות
 מוגבלות עם לאנשים מוסדות
 בקהילה והתברכנו ברעננה
 תמיד במקביל, ומאפשרת. מקבלת

 כספית. הישרדות מלחמת הייתה
 הזמן, כל ומתפתח שיוזם ארגון
 בתמיכה גם תלוי להיות חייב

ממשלתית. רק לא פילנתרופית,
 השנים שבמהלך להגיד "אפשר

 קולה מתמדת", במלחמה הייתי
◄ על מתלהם, ולא נינוח נעמי של
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 הדיבור מטון החריפים. דבריה אף
 שאפשרה הנחישות נשמעת שלה

 המאבקים שורת את לצלוח לה
 לשכנע צריכה הייתי” מתארת. שהיא

 לשכנע אדמה, שטח לנו שיש אנשים
 טיפול לתת החולים קופות את

 להסביר מוגבלות, עם לאנשים
 את לגייס תקנים, מספיק להם שיהיו

 כזאת שמסגרת לו ולהבהיר הממסד
 ערך שוות היא מוגבלות עם לאנשים
 למשל. צה״ל, נכי ארגון כמו למסגרת

 מאבק". היה דבר כל
 את שהקמת מאז השתנה מה

היום? ועד הארגון
 היום נולדים מוגבלות עם ילדים”

 אחורה מסתכלת אני שונה. לעולם
 עדיין מאז. התקדמנו כמה ורואה

 אותה לא זאת אבל לשנות, מה יש
 החוקים". אותם לא אלו חברה,
 איך הכלכלי, הקושי את הזכרת

משקיעים? למצוא הצלחת
 בהתחלה סיזיפית. עבודה "זאת
 חבילות מכרנו לדלת, מדלת הלכתי

שהכרנו, אדם לכל פנינו ברחוב, שי

 שפרשתי עד בקשות. הגשנו
 כעשר לפני המנכ״לית, מתפקיד

 פעמים שמונה נוסעת הייתי שנים,
 ידידים, חוגי הקמנו לחו״ל, בשנה
 תורמים. ושכנענו אירועים הפקנו

 לגייס כיצד למדנו השנים במהלך
 עינינו לנגד שצריך. כמו כספים

 הילדים של הצורך הזמן כל עמד
 חייבים שדברים הבנו והמשפחות,

 צריכים פתרונות, ושיש להשתנות
 לא פעם אף אותם. למצוא רק

 לעשות, יכולה אני מה חשבתי
 על לעשות, צריכה אני מה אלא
 יש אחרת. או כזו בעיה לפתור מנת

 הדרך: לאורך אותי שהנחה פתגם
 כשמורידים רק מכשולים רואים

 צורך יש אם מהמטרה. העין את
 ואומרים ידיים מרימים לא אמיתי,

זהי". 'ככה

שינוי יוצרים
 2020 שנת של שפירא איזי בית

 ידיים ורחב מרשים מקום הוא
שיכול אפשרי תחום כל על החולש

 האירועים נס ◄
 נערכים המשפחתיים

 עם נעמי איזי. בבית
 בת בחנינות נכדתה
שלה המצווה

 hi ר הין ועדיין ותשו, שמקבל חג נן חייבים איזון על לשמור כדי
 לא מציד□ הם - בזמנו שלי הילדים את שואלת היית אם דילמות. מעט

חברתית מעורבים ילדיי נל וכיום זכיתי זאת. לעשות לי מאפשרים היו
 בעלי והבוגרים הילדים את לקדם

 בני ועל עליהם ולהקל המוגבלויות
 מסגרות כולל הוא משפחותיהם.

 חוץ שירותי גם ומציע 12 גיל עד יום
 רב לגירוי מרכז ספורט, מרכז כמו

 טוביה, ועוד. משפחתי מרכז חושי,
 מרכז במקום פתח נעמי, של בעלה

 המורים מחלוצי והיה הידרותרפיה,
בארץ. השיטה ומטפלי

 גם למתחם התווסף לאחרונה
 כי הבנה מתוך רגשי, לטיפול מרכז

 להתמקד יכול לא הילדים קידום
 גם לחשוב "צריך הפיזי, בפן רק
 ולמשפחות האלו לילדים קורה מה

 ילד לגדל קל לא הרגשי. בפן שלהם
 על מקפידה נעמי מוגבלות", עם

 ואומרת מהרגיל שונה טרמינולוגיה
,”מוגבלות ולא"בעל מוגבלות" "עם

 הלשוני השינוי על תוהה כשאני
 אינם כי"אנשים בפניי מדגישה היא

שלהם". המוגבלות של הבעלים
 איזי בית האחרונות בשנים

 הטכנולוגי בתחום גם מאוד פעיל
 עבור שירותים ופיתוח מחקר של

 "הטכנולוגיה מיוחדות. אוכלוסיות
 לתקשורת, לשפה, אלטרנטיבה היא

 לאנשים גם אותה להתאים וחייבים
 טכנולוגיות הרבה מוגבלות. עם

 שם איזי, בבית התחילו חדשניות
 ומתאימים אותן מפתחים אנחנו
ספציפיות". לאוכלוסיות אותן

 פרויקט הקים הארגון כן, כמו
 בשם'האוניברסיטה ייחודי

 16ב- שפועל המשולבת',
 ומאפשר הארץ ברחבי קמפוסים

 ללמוד מוגבלויות עם לסטודנטים
 התחיל המיזם אקדמיים. לימודים

 17 לפני אילן, בר באוניברסיטת
 סטודנטים הרבה עברו מאז שנה,

 שוכחת לא נעמי אך באקדמיה,
 שהיו השמחה ואת ההתפעלות את

 "הייתי הדרך. בתחילת חלקה מנת
 קבלת של באירוע שנים כמה לפני

 סטודנטים 200 לפניי וראיתי התואר
 המשולבת, האוניברסיטה שללא

 ללמוד הזדמנות להם הייתה לא
 זה את רואה אתה בקמפוסים.

 ומוסיפה, מחייכת היא ׳וואו'", ואומר
הדרך". לאורך הרבה'וואויים׳ "יש

 מנת שעל להבין מיהרה נעמי
 לבעלי ביחס מהותי שינוי ליצור

 בכנסת, גם לפעול יש המוגבלויות
 הוביל איזי בית השנים ובמהלך

 ארגונים שישים של קואליציה
 חוק כמו בחקיקה, שינויים שיזמו

 הסעה חוק שיקומיים, יום מעונות
 עם ופעוטות לילדים בטיחותית
 ועוד. מחלה דמי חוק מוגבלות,
 כמעט לפני המקום את כשהקמת

 כך כל להגיע שאפת שנה, עשרים
רחוק?
 למה יגיע איזי שבית חלמתי "אם
 הפרועים בחלומות לא, היום? שהוא
 זה". את דמיינתי לא שלי ביותר
 להמשיך רוצה את מישורים באילו

לתיקון? ולפעול
שוויון מספיק אין כיום, "גם
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 עד בקשות. הגשנו ברחוב, שי חבילות מנדנו לדלת, מדלת הלכתי
 בשנה פעמים שמונה נוסעת הייתי המנכ״לית מתפקיד שפרשתי

 והמשפחות, הילדים של הצורן הזמן בל עמד עינינו לנגד לחדל.
להשתנות חייבים שדברים הבנו

 מוגבלות עם לאנשים זכויות
 עדיין הם העבודה. לשוק שיוצאים

 המינימום, לשכר מתחת משתכרים
.”להיאבק מה על עוד יש

 שעברו האחרונים, החודשים גם
 הקורונה, מגפת בצל כולנו על

 אתגרים איזי בית צוות בפני הציבו
 שהיה חדש ומאבק שגרתיים לא

 את להחזיק "המשכנו לנהל. צריך
 בקשר שיהיו כדי הטיפולי הצוות

 גן הקמנו המשפחות, עם יומיומי
 דרך וירטואלי ספר ובית ילדים

 כדי יומיומיות, תוכניות עם היוטיוב
 אותם את לראות יוכלו שהילדים

 אותם ולימדו בהם שטיפלו אנשים
 לתת הייתה שלנו המטרה בשגרה.

 להם ולאפשר יציבות מעט להם
 ילדי שאר לכל כמו מקוון לימוד

 ההורים ועד הזו. בתקופה ישראל
 ממשלתיים שגורמים כדי נלחם

 ימשיכו מרחוק, למידה יאפשרו
 כספים ולהזרים בעמותות לתמוך

 .”מרחוק טיפולים לאפשר כדי
 שלכם הפעילות את העמיד המשבר
תקציביים? בקשיים

זקוק העמותות "סקטור

 בגלל כספים של להזרמה כרגע
 בתקופה נפלה. שהפילנתרופיה

 אנשים עם בקשר אני האחרונה
 פילנתרופים גם העולם. רחבי מכל

 בנו, לתמוך שרוצים חסד ואנשי
 כל לתת, אם פעמיים חושבים

 תהיה מאיפה יודעים לא הם עוד
מחר". שלהם ההכנסה

משפחתי עסק
 של המרשימה ההצלחה בצד

 כי משתפת נעמי שפירא, איזי בית
 השנים לאורך הכלל למען העשייה

 ובהחלט מאוד, דורשת הייתה
 לשמור כדי” משפחתי. מחיר גבתה

 טוב, זוג בן כמובן חייבים איזון על
 לא לי היו ועדיין ותומך, שמקבל

דילמות". מעט
 שני לארבעה, אימא היא נעמי

 לנכדים. וסבתא בנות, ושתי בנים
 כי בצעירותן עוד הכריזו בנותיה

 נוכח סוציאליות, עובדות יהיו לא
 אימן. של האינטנסיבית העבודה

 עמוק נמצאות שתיהן כמובן, היום,
בתחום.
הילדים את שואלת היית "אם

 שאם אומרים היו הם - בזמנו שלי
 היו לא הם בחירה להם הייתה

 אבל זאת, לעשות לי מאפשרים
 שזה יעידו הם שהיום חושבת אני

 מסוימת. במידה חייהם את עיצב
 חברתית, מעורבים ילדיי שכל זכיתי

 מתנדבים כולם - הנכדים וגם
 משרתות הנכדות איזי, בבית בקיץ

 האירועים הלאומי, בשירות שם
 במתחם, היו שלנו המשפחתיים

 שלי הנכדים כל הילדים. עם יחד
 איזי. בבית כאן, המצווה בר את חגגו

זכיתי".
 נעמי פרשה כעשור לפני

 היא וכיום הניהוליים מתפקידיה
 פעמים שלוש איזי לבית מגיעה
 מעניקה כמתנדבת, בשבוע
 בפיתוח ועוזרת למנטורים תמיכה

 נקראה היא שיחתנו ערב שירותים.
 על סטודנטיות בפני להרצות
 שיש מרגישה "אני נשית, מנהיגות

 החדש, לדור לסייע שליחות לי
 אחריות להן שיש להבין להן לגרום
 הרים". להזיז מסוגלות ושהן

 כוח של בייחודיות מאמינה את
נשי?

 כנשים לנו שיש חושבת "אני
 עמוקות אחרות, ותוכנות רגישויות

 אדירות, יכולות יש לנשים יותר.
 דברים שהקימו כאלו מכירה אני

 העולם. את וששינו מרשימים
 מאוד הרבה יש העמותות בתחום

 עבודה עושות והן חזקות נשים
■ מדהימה".

 הפרועיס "בחלומות 4
 דמיינתי לא שלי ביותר
 למה יניע איז׳ שבית
 היום". שהוא
 ביל עם יחד נעמי מימין:

 דל פרס ושמעון קלינטון
 שנה 25 לציון באירוע

שפירא איזי לבית
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