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דבר יו״ר הועד המנהל 
חברים יקרים,

בכל פעם שאני באה בשערי בית איזי שפירא, אני מתמלאת השראה. השראה מהשילוב המיוחד בין אכפתיות, 

אהבה ומסירות עמוקה לכל  ילד וילד, לכל מטופל ומטופל, מהיחס המיוחד לבני המשפחה, לבין מחויבות לחדשנות, 

מצוינות ומקצועיות. היכולת לאזן בין הערכים של אהבה לכל אדם באשר הוא לבין מקצועיות חסרת פשרות 

הנישאת על כנפי הפיתוח, המחקר וההכשרה - היא נדירה מאוד.

אני מתמלאת השראה מההשפעה האדירה שיש לנו בכל רחבי הארץ והעולם:

• אלפי אנשי המקצוע אשר לומדים את המתודולוגיות שלנו ומועצמים לשפר את יכולותיהם כאנשי מקצוע  

   מעולים בתחומם.

• מודלי השירות שפיתחנו אשר הציבו את הרף לסטנדרט בישראל.

• הפיתוחים הטכנולוגיים החדשניים 

• שינויי החקיקה המשמעותיים אשר הובלנו המאפשרים למאות אלפי אנשים עם מוגבלויות לקבל שירותים  

   והטבות המגיעים להם.

• השפעתנו הבינלאומית הנרחבת, הבאה לידי ביטוי בייעוץ במדינות רבות בגלובוס כמו: סין, בריטניה, ארה"ב, 

   דרום אפריקה ומדינות בדרום אמריקה.

אני מתמלאת השראה מהמחויבות התמידית לצמיחה, התפתחות והובלה בתחום המוגבלויות אשר מטביעה את 

חותמה בחברה יותר ויותר. אני מאמינה כי במהלך השנים הבאות ימשיך הארגון להתקדם, ישחק תפקיד משמעותי 

ביצירת הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ולהוביל שינוי חברתי מהותי.

נפלה בחלקי הזכות הגדולה להיות בת הדור השלישי למשפחתי אשר מקדישה את זמנה לבית איזי שפירא. סביי 

ווילי וסיליה טראמפ ז"ל, הוריי ודודי היו נחושים להגשים את החלומות של דודנו איזי שפירא ז"ל, כשותפים לדרך 

ביחד עם נעמי סטוצ'ינר, בתו, אשר הקימה את הארגון במיומנות נפלאה.

בכל שבוע, כאשר אני מסיעה את ילדי להתנדבות בבית איזי שפירא, אני מתמלאת השראה מן הידיעה שארבעה 

דורות של משפחתנו מחוברים בקשר בלתי נפרד לארגון המדהים הזה ולרבבות ומאות אלפי האנשים המושפעים 

מהעשייה הנהדרת הזו כבר כמעט ארבעים שנה.

בברכה חמה,

סשה וייס-טראמפ,
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"ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא", הוא מיזם חברתי ייחודי של חברת מילניום מרקטינג, היבואנית הרשמית 

של מותג כלי המטבח המוביל ARCOSTEEL, ובית איזי שפירא המשלב בין פעילות עסקית לתרומה לקהילה.

המיזם מתמחה בפיתוח חבילות שי ומתנות המיועדות לארגונים, חברות ומוסדות חינוך, כשרווחים מהמכירות מוקדשים 

לקידום ושיפור איכות החיים של אנשים וילדים עם מוגבלות וליצירת מקורות כספיים המוקדשים לפיתוח והרחבת 

פעילותו מתוך תפיסה רחבה של תמיכה בקהילה ומעורבות חברתית.

בית איזי שפירא
לשינוי באיכות החיים של אנשים עם מוגבלויות

הפועל  חברתי  לשינוי  ארגון  הוא  שפירא  איזי  בית 

שותפות  זכויות,  שוויון  להבטיח  במטרה  שנה   39 כבר 

עם  לאנשים  מרבית  ואוטונומיה  הקהילה  בחיי  מלאה 

מוגבלויות.

ופיתוח  מתן  דרך  וילדים  בוגרים  לקידום  פועלים  אנו 

בארץ  והפצתם  חדשניים  וטיפולים  חינוכיים  שירותים 

ובעולם. 

השפעה  דרך  החברתית  המציאות  את  משנים  אנו 

לשינוי  ותוכניות  מקוריים  מיזמים  הובלת  חקיקה,  על 

עמדות.

טראמפ  מכון  דרך  הידע  את  ומפיצים  מטמיעים  אנו 

ללימודי המשך בתחום הנכויות ההתפתחותיות. 

בחברה  המגזרים  כל  עם  עובד  שפירא  איזי  בית 

הישראלית ומשפיע על כחצי מיליון אנשים מדי שנה 

מדינות  ב-29  פועלים  אנו  בעולם  חקיקתי.  שינוי  דרך 

הדרכה  אקדמיים,  פעולה  שיתופי  ייעוץ,  באמצעות 

פעיל  חלק  לקחת  גאים  אנו  זו,  במסגרת  והכשרה. 

בהטמעת האמנה הבינלאומית לזכויותיהם של אנשים 

עם מוגבלויות.

לא  המוגבלויות  עולם  על  הארגון  של  הרבה  ההשפעה 

נותרה מתחת לרדאר: בשנת 2011 זכה בית איזי שפירא 

נבחר  ב-2012  בישראל,  האפקטיבית  העמותה  באות 

של  הכלכלית-חברתית  למועצה  מיוחד  כיועץ  לשמש 

האו"ם, ובשנת 2017 נבחר הארגון על ידי איפא"ק  כארגון 

בוועידה  המרכזית  הבמה  מעל  הוצג  אשר  הישראלי 

השנתית, על חלקו בהובלת חדשנות בעולם זה.
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ילד  בואו של איתמר לעולם.  ״הסיפור שלנו מתחיל עם 

מלאך. של  וחיוך  כשמים  כחולות  עיניים  עם  יפהפה 

ליום  מיום  להיחלש  איתמר  חודשים החל  בגיל חמישה 

ועיניו היפות החלו לרצד. כעבור שבועיים  בקצב מדאיג 

מצאנו את עצמנו בטיפול נמרץ, נאמר לנו שאיתמרי סובל 

ממוטציה נדירה הגורמת לפגיעה מוחית, פגיעה בראיה, 

היפוטוניה ועיכוב התפתחותי משמעותי.

משם התחלנו פרק חדש בחיינו: בתי חולים, נוירולוגיה, 

גנטיות.  בדיקות  דם,  בדיקות  דיאטנית,  אנדוקרינולוגיה, 

בדיקות, בדיקות ועוד בדיקות. למזלנו, בורכנו במשפחה 

חמה ותומכת שאפשרה לנו להרים ראש, להביט לעולם 

יוכל  שם  המושלם  המקום  את  לאיתמר  ולחפש  בחיוך 

לפרוח. 

לא לקח לנו הרבה זמן למצוא את המקום הזה, ואת כל 

לשם,  יגיע  שאיתמר  לוודא  כדי  אספנו  שלנו  האנרגיות 

לבית איזי שפירא. ואיזה מזל שהצלחנו!

הייתה  התחושה  שפירא,  איזי  לבית  שנכנסנו  בשניה 

שהסערה נפסקה והשמש יצאה. הכל הפך לצבעוני והיה 

ריח של אביב באוויר. התמלאנו בכוחות ובביטחון.

בארץ "לעולם לא" אנחנו ההורים הופכים להיות הילדים 

האבודים, ולכן בתבונה ורגישות רבה, ההתמקדות היא גם 

בהורים. 

בארץ "לעולם לא", הילדות היא נצחית. בבית איזי שפירא 

לימדו  אותנו לנסות לחוות את החוויה שהילד שלנו עובר 

מנקודת מבטו. התאהבנו במקום, מי ייתן ותמשיכו לפזר 

את אבק הקסמים שלכם בכל העולם! 

איתכם  הזה  המסע  את  לעבור  לנו  ואפשר  הגורל  רצה 

ואנחנו מודים על כל דקה. איתמר שלנו ילד קסם, בעל 

היום  שפירא  איזי  מבית  יוצא  על,  וכוחות  משגע  חיוך 

ומתפקד  מדבר  רץ,  כשהוא  בלב,  ושמחה  מורם  בראש 

כמעט כמו כל ילד בן גילו. על כך אנו מודים לכם!" 

קרן  ומוישיק ההורים של איתמר. 

כך מתחיל מכתבם של קרן ומוישיק 

לצוות המטפל המסור של איתמר בנם. 

"בארץ לעולם לא" בשרון יש 

ירוקות  מדשאות  בין  מקום 

ועצי איקליפטוס ריחניים, שם 

למסע  ונסחפנו  לעוף  למדנו 

מחשבות  של  בכוחן  קסום 

טובות מאנשים נפלאים."
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בית איזי שפירא מפתח מודלים טיפוליים חדשניים אשר מופצים ומונגשים לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות, למשפחתם, ולאנשי המקצוע הרלוונטיים.

מסגרות היום החינוכיות בבית איזי שפירא, בהן בית הספר המיוחד והמרכז לגיל הרך, עומדות בליבת העשייה של הארגון ומהוות את מקור ההשראה שלו. 

הבסיס שלנו, אותו אנו חוקרים וממנו נגזרים הידע, הבנת הצרכים ופיתוח הפתרונות, ממוקם ברעננה. כאן אנו מפעילים מסגרות חינוכיות וטיפוליות, ושירותים מגוונים לילדים 

ובוגרים עם מוגבלויות. מרכז חינוך נוסף שלנו ממוקם בקלנסווה. 

מרכז דה לו לגיל הרך

מעון יום שיקומי לפעוטות עם מוגבלויות עד גיל 3, נוסד 

בשנת 1982, היה בין החלוצים בתחומו וסלל את הדרך 

לחקיקת חוק מעונות יום שיקומיים בשנת 2000. 

מרפאת השיניים

לאנשים עם מוגבלויות הוקמה מתוך תפיסה כי לכולם זכות 

בפרט,  אורתודנטיה  וטיפולי  בכלל  טיפולים  לקבל  מלאה 

באופן שוויוני ומכבד, ומתוך הבנה כי אוכלוסייה זו מתקשה 

לקבל מענה ראוי ברפואת השיניים הפרטית בקהילה.

חדר הסנוזלן

המספק  טיפולי  כלי  הוא  רב-חושית,  סביבה  המציע 

הסביבה  את  מורכבות  מוגבלויות  עם  למטופלים 

זקוקים לה למשחק, שיחה  והמדויקת שהם  ההרמונית 

או לימוד.

המכון להידרותרפיה

מיומנות  עם  המים  יתרונות  את  משלב  בתחומו,  מוביל 

טיפולית גבוהה למטרות שיקומיות.

מרכז הספורט

מרכז ארצי חדשני לשיקום ולספורט טיפולי.

מרכז סינדיאן לגיל הרך בקלנסווה

נוסד ב-2011 כדי לתת מענה לצורך בהנגשה גאוגרפית, 

בילדים  וטיפול  אבחון  שירותי  של  ותרבותית  שפתית 

צעירים עם מוגבלויות בחברה הערבית.

היחידה לאבחנה כפולה

שכלית  מוגבלות  עם  המתמודדים  לאנשים  מיועדת 

את  מספקת  במקביל.  פסיכיאטריים/רגשיים  וקשיים 

האבחון המדויק והטיפול האופטימלי עבור אלו שבשל 

מצבם המורכב סובלים תדיר מאבחון שגוי ומטיפול חסר.

בית הספר לחינוך מיוחד

6-12 עם לקויות מוטוריות ומוגבלויות  מיועד לבני 

קוגניטיביות, מקדם תפיסת עולם הדוגלת בהעצמת 

עצמאות, אוטונומיה ובחירה אישית, ומתמקד בהקניית 

החיים  במארג  השתלבות  המעודדות  מיומנויות 

המשפחתי והקהילתי.

מרכז לטיפול רגשי בילד, במבוגר ובמשפחה

עם ניסיון רב בטיפול בילדים עם מוגבלויות המתמודדים 

עם אתגרים מורכבים המשפיעים על רווחתם הנפשית.

שירותים חינוכיים טיפוליים לקהילה
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שינוי חברתי וקידום מודעות
האשכול לפיתוח ושינוי חברתי מוביל תוכניות 

חברתית  והשתלבות  זכויות  שוויון  מקדמות 

של אנשים עם מוגבלות בחברה. אנו מאמינים 

במדיניות  ושינויים  חברתיים  כי שינויים 

כאשר  ביותר  המשמעותי  באופן  מתחוללים 

אנשים עם מוגבלות מתארגנים ופועלים יחד. 

חקיקה ולובינג

בית איזי שפירא עוסק בשינוי מדיניות ברמת חקיקה, 

לצרכים  מענה  להעניק  במטרה  ונהלים,  תקנות 

בית  מוגבלויות.  עם  אנשים  של  מחייהם  העולים 

איזי שפירא מוביל בגאווה קואליציה של כשישים 

מטרות  לקידום  יחד  חברו  אשר  והורים  ארגונים 

הארגונים  קואליציית  השנים  הביאה  במהלך  אלו. 

מ-  בלמעלה  המסתכמים  ותקנות  לחקיקה  וההורים 

ארבע מאות מליון ש"ח.

לחוק  העשירי  התיקון  בכנסת  התקבל   2013 בדצמבר 

דמי מחלה: הרחבת הזכאות לימי מחלה של הורה לאדם 

עם מוגבלויות. 

בישראל  הורים  מיליון  חצי  לכמעט  מענה  נתן  התיקון 

אין  שבה  אפשרית  בלתי  סיטואציה  עם  שהתמודדו 

עם  בילדים  לטיפול  שמוקדש  הנוסף  הזמן  בין  הלימה 

מוגבלות ובין זכויותיהם בפועל. 

בפברואר 2017 הורחבה הזכאות למעונות יום שיקומיים 

המשמעות:  וקלה.  בינונית  מוגבלות  עם  לפעוטות  גם 

למיצוי  אמיתי  סיכוי  המעניקה  מוקדמת  התערבות 

ולהשתלבותם  הצעירים  הילדים  של  הפוטנציאל 

במסגרות הכלליות בהמשך.

מיזמים ותוכניות לשינוי עמדות

מרכז המנהיגות של אנשים עם מוגבלות 

המייצגות  שונות  קבוצות  שש  פועלות  המרכז  במסגרת 

הארץ,  מכל  שונות,  מוגבלויות  האוכלוסיות,  מגוון  את 

וחילוניים,  דתיים  ויהודים,  ערבים  התרבויות,  מכל 

הינו  מוביל  מנהיגות  פרויקט  ובוגרים.  צעירים  נוער, 

פרויקט הסינגור והייצוג העצמי. בשיתוף עם עמותת 

אלווין, מכשיר קבוצות של אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית במיומנויות הנחוצות להם לביטוי רצונותיהם 

זכויותיהם. קבוצה כזאת השתתפה בדיונים  ועמידה על 

שנערכו בכנסת בנוגע לשינוי "חוק הכשרות המשפטית 

והאפוטרופסות".  הפרויקט הינו נדבך משמעותי ביישום 

תפיסת 'שום דבר עלינו – בלעדינו'.

צהרון תומך שילוב

חווים  כהורים  ואנחנו  הצהרון,  את  מאוד  אוהבת  "דנה 

שעוזר  רגשית,  אתנחתא  עבורה  שמהווה  כמקום  אותו 

שלה".  המוגבלות  את  ולזהות  פחדים  עם  להתמודד  לה 

הצהרון מיועד לילדים עם מוגבלויות המשולבים בחינוך 

הכללי, מתוך הבנה שלצד החשיבות שבשילוב, קיים גם 

השהות  השווים.  קבוצת  עם  באינטראקציה  עצום  צורך 

המשותפת משפרת את הדימוי העצמי, מסייעת לצלוח 

של  הגדולה  הבדידות  תחושת  את  ומפיגה  אתגרים, 

הם  בה  מסגרת  בכל  ייחודיים  שהינם  הצעירים  הילדים 

גדולה.  כהצלחה  והוכתר  כפיילוט  הוקם  הצהרון  נמצאים. 

תומכי  צהרונים  להכנסת  חקיקה  לקידום  לפעול  בכוונתנו 

המשולבים  מוגבלויות  עם  לילדים  השירותים  לסל  שילוב 

בחינוך הכללי.

פארק חברים – מודל לחיקוי בינלאומי

פארק חברים - גן שעשועים נגיש ומשלב ברעננה, פותח 

על ידי בית איזי שפירא כדי להעניק לילדים עם מוגבלויות 

המשפחה,  עם  פנאי  בפעילות  להשתלב  הזדמנות 

החברים והקהילה והפך להשראה בארץ ובעולם. 

ברחבי  נוספים  לפארקים  המודל  הועתק   2014 בשנת 

ישראל. 

  Zero Project ידי  על  הפארק  נבחר   2018 בשנת 

עבודה  שיטות  לאיסוף  פלטפורמה  אוסטרי,  )ארגון 

המיזמים  מעשרת  כאחד  המוגבלויות(  בעולם  חדשניות 

המשמעותיים שיש להעתיק ברחבי העולם.

כל אחד יחיד ומיוחד 

המגוון  על  וללמוד  להיחשף  מדי  מוקדם  לא  פעם  אף 

חינוכית  תכנית  היא  ומיוחד"  יחיד  אחד  "כל  האנושי. 

בשיתוף Sesame Workshop וערוץ הופ! עבור ילדי הגן 

לטובת הגברת ידע ומעורבות בקרב ילדים, הורים וצוותים 

חינוכיים.
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כבר  זוג  בני  הם   )34( אוחיון  ואביטל   )35( גלאם  דורון 

13 שנה. הם חיים באותו הבית ומנהלים מערכת יחסים 

מונוגמית. אבל הם לא יכולים לישון יחד או לקיים יחסי 

מין מבלי לבקש רשות. לגלאם ולאוחיון מוגבלות שכלית 

מי  יש  חיים  הם  שבה  בקהילה  ובדירה  התפתחותית, 

שמציב מגבלות על אהבתם זה לזה.

רוצה  ידעתי שאני  "מהרגע שראיתי אותה 

מאוהבים  "אנחנו  גלאם.  מספר  איתה",  להתחיל 

לא  אבל  ביחד,  לישון  רוצים  אנחנו  ומאושרים.  הגג  עד 

עם  ביחד  בחדר  להיות  לנו  מותר  בינתיים.  לנו  מאשרים 

דלת סגורה רק ביום שני משבע עד אחת עשרה בערב, 

בשאר הזמן אנחנו צריכים לבקש רשות".

בישראל חיים כ-34 אלף בני אדם עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית, וכעשרת אלפים מהם מתגוררים במוסדות 

תחת  אך  פרטיים,  לגופים  שהופרטו  בקהילה  דירות  או 

פיקוחו של משרד הרווחה. שם הם מקבלים מענה ללא 

מעט מצרכיהם. אך כאשר מדובר בזוגיות וקיום יחסי מין, 

ניצבת בפניהם שורה של מכשולים. 

רוח רעננה בנושא זה מנשבת דווקא מכיוון משרד הרווחה, 

שם מציגים גישה מתקדמת וליברלית. "המשרד מעודד את 

והמיניים  הזוגיים  החברתיים,  הרגשיים,  צרכיהם  מימוש 

כחלק מזכותם לאיכות חיים״ - זו מדיניותו הרשמית. אף 

סדירה  בצורה  מועברת  זו  שמדיניות  הוסיפו  במשרד  כי 

מקצועיים  ולעובדים  למנהלים  ובהשתלמויות  בנהלים 

ברמות השונות, נדמה כי היא עדיין לא חלחלה לשטח.

שזה  מקומות  "יש  כלליו  לפי  פועל  מוסד  כל  בפועל, 

רן  ד״ר  אומר  שלא",  מקומות  ויש  מאוד  ופתוח  אפשרי 

נוימן מהמכללה האקדמית צפת, המנהל את מערך הדיור 

הקהילתי של כפר תקוה. "מעבר לזכות לקיים יחסי מין, 

 - הגורל שלו עם אדם אחר  זכות לקשור את  יש  לאדם 

נובע  זכות בסיסית שלא קשורה לשום מגבלה. החשש 

מהאפשרות שהם לא מבינים מהי זוגיות או יחסי מין והם 

ייפגעו או יפגעו - אבל גם אנשים ללא מוגבלות נפגעים 

ביחסים, איך נדע אם לא ננסה?".

במסגרת הכנס של קבוצת הסינגור )אותה הקימו בית איזי 

שפירא ואלווין ישראל, בשיתוף הפדרציה היהודית של לוס 

אנג׳לס וקרן משפחת רודרמן(, התפתח דיון בהנחיית יואב 

לפיתוח  האשכול  של  שותף  ומנהל  חברתי  פעיל  קריים, 

האפשרי  האופק  על  שפירא,  איזי  בבית  חברתי  ושינוי 

לקשרים הנוצרים. "למה את רוצה להתחתן?" הוא שאל 

את אחת המשתתפות. "אני רוצה לבנות משפחה וללדת. 

עם  אישה  כל  של  "החלום  לו.  השיבה  ברכה",  זה  ילדים 

ילדים, אבל המציאות לא מאפשרת.  מוגבלות זה להביא 

ואכן, במוסדות עושים מאמצים כדי למנוע מאנשים בעלי 

מוגבלות שכלית להביא ילדים לעולם".

מבט אל העבר מגלה שגם אם כיום מוצבים עדיין לאנשים 

עם מוגבלויות מכשולים, לפחות במובן התפיסתי הרבה 

ה-90,  שנות  באמצע  האחרונים.  בעשורים  השתנה 

קידום  לתוכניות  ארצית  מפקחת  פרנק,  ענת  אומרת 

הרווחה,  במשרד  חברתי-מיני  חינוך  ורפרנטית  אישיות 

"היחס לאנשים עם מוגבלויות היה כאל א-מיניים. זה היה 

המרכז  את  המשרד  פתח  ההן  בשנים  לדבריה,  טאבו". 

אנשים,  שלושה  שם  "עבדנו  ומיני.  זוגי  לליווי  הראשון 

נושא מושתק.  "זה היה  נזכרת.  פניות", היא  היו  ובקושי 

לעובדים  מקצועיות  השתלמויות  במשרד  מקיימים  כיום 

סוציאליים", מסבירה פרנק.

ידע  ומשאבי  חברתי  שינוי  על  הממונה  קמינסקי,  שוש 

בבית איזי שפירא, אומרת שיש מסגרות רבות שאנשים 

מורשים להתייחד רק בשעות מסוימות, כמו במקרה של 

נורמטיביים.  חיים  לא  אלה  כי  בעיה,  "זו  ואביטל.  דורון 

אחריות  לקחת  ולא  עצמם  על  להגן  רוצים  במסגרות 

בנושאים האלה".

מתוך כתבתה של לי ירון | הארץחיים משותפים ללא גבולות
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מחקר, הפצה והכשרה

מחקר

מחלקת המחקר וההערכה מתמקדת ביצירת ידע לשיפור 

איכות החיים של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחתם.

ניהול הידע

ומחקר  תיעוד  דרך  הארגון  בתוך  הנאסף  הידע  את 

המתבצע בתוך המסגרות הטיפוליות שלנו, אנו הופכים 

עם  אנשים  מקצוע,  אנשי  עבור  שימושיים  למודלים 

מוגבלויות, והציבור הרחב. 

עם  פעולה  שיתופי  הידע:  להפצת  הפלטפורמות  בין 

האקדמיה ואנשי מקצוע מובילים בארץ ובעולם, ספריה 

עיונית ובניית מאגרים מקוונים בעברית, ערבית ואנגלית.

מכון טראמפ למצוינות

הכשרה היא תחום המומחיות של מכון טראמפ ללימודי 

שנה   25 כבר  הפועל  התפתחותיות,  בנכויות  המשך 

בינלאומיים  כנסים  קורסים,  דרך  והטמעתו  ידע  להפצת 

ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בישראל ובחו"ל. 

במכון

• האוניברסיטה המשולבת לשילוב בוגרים עם לקויות 

   למידה מורכבות בחיים האקדמיים 

• שירות שווה - רפואה בגובה העיניים להכשרת אנשי 

"שקופה":  מוגבלות  מול אנשים עם  רפואה בהתנהלות     

   על הספקטרום האוטיסטי עם מוגבלות שכלית או נפשית. 

בעזרת  וסיוע  שיקום  הידרותרפיה,  נוספים:  קורסים   •

הדפסה  שיקומי,  ככלי  אומנויות  שילוב  חיים,  בעלי   

    בתלת מימד לתכנון והדפסת מוצרים מותאמים לאנשים 

  עם מוגבלויות, סייעות לחינוך מיוחד וסנוזלן.

להיות במקום שבו הדברים קורים

מסגרת  בתוך  מתקיימים  טראמפ  מכון  של  הקורסים 

נפרד  בלתי  חלק  היא  ההתנסות  טיפולית,  שיקומית 

"חיים את השטח" כבר מהיום  והסטודנטים  מההכשרה 

הראשון. 

שום דבר עלינו בלעדינו

המוגבלויות  בעולם  מומחים  בקרב  דומיננטית  גישה 

הקושרת בין שביעות הרצון של האדם מחייו ובין חופש 

הבחירה שלו. לכן מחלקת המחקר וההערכה בבית איזי 

שפירא מקיימת מחקרים משתפים בהם תהליך המחקר 

גם  ולכן  המחקר,  מושא  עם  פעולה  בשיתוף  מתבצע 

במכון טראמפ חשוב לנו להנחיל לסטודנטים את תפיסת 

העולם החותרת להרחיב את האוטונומיה של האדם עם 

המוגבלות עד כמה שניתן.

חשוב לפתח מודלים חדשים ופתרונות יצירתיים לצרכים קיימים, ומשמעותי לא פחות להפיץ אותם הלאה, להעצים את ההשפעה 

ולגעת ברבים ככל האפשר. זוהי התפיסה שעומדת בבסיסו של מודל ה-scaling up  של בית איזי שפירא, ואנו מביאים אותה לידי ביטוי בדרכים מגוונות: 
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העבודה  מכח  חלק  להוות  יכולים  מוגבלות  עם  אנשים 

האישי  מצבם  שיפור  עם  יחד  ולמשק  לתוצר  ולתרום 

הזדמנויות  זאת,  למרות  וחברתית.  כלכלית  מבחינה 

הקליטה שלהם בעבודה ואפשרויות הקידום וההשתכרות 

הנאותה הינם נמוכים משל שאר האוכלוסייה, ועומדים 

על כ-43%, בהשוואה לכ-71% באוכלוסייה ללא מוגבלות.

עם  אנשים  של  הנמוך  השתלבותם  שיעור  כי  נראה 

מוגבלות בתעסוקה, אינו מוצדק מבחינה כלכלית ובנוסף, 

הכלכלי  ובמצבם  בזכויותיהם  ופגיעה  הפרה  מהווה  הוא 

במשק  כלכלית  פגיעה  וגם  מוגבלות,  עם  אנשים  של 

ובתוצר, ונשאלת השאלה אם כך - מהו ההסבר האפשרי 

להבנת אי שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה? 

בקרב  הציבור  אמון  ארגון  שערך  המחקר  במסגרת 

מעסיקים  מדווחים  עליהן  המוטיבציות  נבחנו  מעסיקים 

בנוגע לשילוב אנשים עם מוגבלות בכח העבודה וכן נבחנו 

גורמים עיקריים לרתיעה מהעסקת אנשים עם מוגבלות.

היתרונות למעסיק: העסקת עובדים עם מוגבלות כוללת 

יתרונות ישירים ויתרונות עקיפים; יתרונות ישירים כוללים 

נקודות  גיוון  העבודה,  למקום  מוגברות  נאמנות  למשל 

המבט והחשיבה ביחס לפעילות העסק, שיפור הנגישות 

של העסק ללקוחות בעלי מוגבלות ועוד. יתרונות עקיפים 

העבודה  ביחסי  ושיפור  תדמיתי  שיפור  למשל  כוללים 

מול כלל העובדים. כולל מגמת שיפור בביצועים עסקיים 

של פירמות שנקטו מדיניות שילוב עובדים עם מוגבלות, 

כאשר אחד ההסברים לתופעה הוא שעצם ההתמודדות 

מביא  מוגבלות  אנשים  לשילוב  הנלווים  האתגרים  עם 

לשיפור ביכולת הניהול של כח האדם, החל מהגדרה 

אפקטיבית יותר של תפקידים ומשימות ועד רגישות 

באופן  העבודה  סביבת  של  בהתאמות  לצורך  מוגברת 

המועיל לכל העובדים.

החסרונות בהעסקת אנשים עם מוגבלות מנקודת המבט 

התאמות  לבצע  לצורך  מתייחס  הדיווח  המעסיק:  של 

במקום העבודה ולרתיעה מאי הודאות שכניסת עובד עם 

פיזיים  שינויים  לכלול  יכולות  התאמות  יוצרת.  מוגבלות 

וחברתיות  ארגוניות  התאמות  ו/או  העבודה  בסביבת 

גמישות  מטלות,  בחלוקת  תפקידים,  בהגדרות  )למשל 

מקום  עובדי  של  והכוונה  הכשרה  העבודה,  בשעות 

מוגבלות  עם  עובד  של  אפקטיבי  שילוב  לגבי  העבודה 

ועוד(. ביצוע התאמות יכול להיות כרוך בעלויות כספיות 

שינויים  וביצוע  ועובדים  הנהלה  זמן  של  בהקצאה  ו/או 

בדרכי הפעולה הקיימות בארגון.

החסרונות  את  רואים  המעסיקים  מרבית  הנראה,  ככל 

מוגבלות.  עם  אנשים  שבהעסקת  היתרונות  את  ופחות 

מהעובדים  רבים  כי  לכך  עדים  אנו  שבפועל,  מכיוון 

את  הולמות  שאינן  בעבודות  מועסקים  מוגבלות  עם 

בשוק  המשולבים  מוגבלות  עם  אנשים  כישוריהם. 

בלתי  בעבודות  פעם  לא  להסתפק  נאלצים  העבודה 

הולמות  תמיד  שאינן  מקצועיות-למחצה,  או  מקצועיות 

בעבודות  מדובר  לרוב  השכלתם.  את  או  כישוריהם  את 

נמוך,  בצידן  ושהשכר  גבוהה  השכלה  דורשות  שאינן 

וללא אופק מקצועי לקידום. שינוי אמיתי והסרת חסמים 

בתהליכי  התלויים  רבים  משתנים  כוללים  בתעסוקה 

אנשים  כלפי  המעסיקים  ובתוכו  הציבור,  עמדות  שינוי 

עם מוגבלות ויכולותיהם והבנה של זכותם המלאה לחיות 

כשווים ושותפים פעילים בחברה. תהליך זה ישפיע גם 

על עמדות האנשים עם מוגבלות כלפי עצמם ויכולתם.

העסקת אנשים עם מוגבלות יכולה לסייע לחברה ולקופת 

המדינה. אך לשם כך יש לבצע מהלכים של שינוי עמדות, 

הלימוד  במסלולי  באנשים  תמיכה  הזדמנויות,  פתיחת 

והרחבת השותפויות של משרדי ממשלה עם העמותות 

הזכות  כי  והבנה  זאת מתוך אמונה  כל   – והארגונים 

להשתלבות מלאה מחזקת את החברה כולה!

העסקת אנשים עם מוגבלות יכולה להכניס 
ד"ר דליה ניסים | מנהלת תכניות לימודים, מיליארדים לקופת המדינה
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המרכז הטכנולוגי 
בבית איזי שפירא

בשנים  המואצת  הטכנולוגית  ההתפתחות 

בפני  אפשרויות  של  עולם  פותחת  האחרונות 

איכות  לקידום עצמאות,  מוגבלות  אנשים עם 

חיים והשתתפות מירבית בחברה ובקהילה.

מתוך ההכרה שלנו בכוח של הטכנולוגיה לעשות הבדל 

בחיים של אנשים עם מוגבלות, וכחלק ממודל החדשנות 

של בית איזי שפירא, הקמנו את המרכז הטכנולוגי. 

עם  אנשים  עבור  בטכנולוגיה  בשימוש  מתמחה  המרכז 

מקצוע  לאנשי  והדרכה  ייעוץ  שירותי  ומספק  מוגבלות 

ומסגרות חינוך וטיפול, כמו גם ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים 

וסטרטאפים המעוניינים לפנות לשוק זה או לפתוח את 

המוצר שלהם לקהל רחב יותר של משתמשים, ביניהם, 

אנשים עם מוגבלות ובני הגיל השלישי.

מדיסציפלינות  מקצוע  אנשי  של  צוות  פועל  במרכז 

שונות: ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, אנשי חינוך 

וטכנולוגיה ועוד. 

לצוות המרכז הטכנולוגי ניסיון רב בהטמעת טכנולוגיות 

וניסיון  שפירא  איזי  בבית  היום  במסגרות  מסייעות 

 – שונות  בסביבות  טכנולוגיה  של  והטמעה  בשילוב 

למטרות  בהתאם  ועוד,  דיור  טיפול,  חינוך,  מסגרות 

ולצרכים השונים של המסגרת או האדם.

לקידום   )hub( כהאב  הטכנולוגי  המרכז  פועל  בנוסף, 

 Low( המסייעת  הטכנולוגיה  בתחום  וחדשנות  יזמות 

מקצועי  וליווי  ייעוץ  ומספק   ,)Tech – High Tech

ליזמים ומפתחים בתחום.

מתוך  טכנולוגיים  פתרונות  להבאת  פועל  המרכז  צוות 

צרכים שעולים בשטח. פעילות זו נעשית על ידי פיתוח 

ליווי   ,)IssieBoard, 2TALK( ייעודיות אפליקציות 

העיצוב  עקרונות  פי  על  אפליקציות  להנגשת  וייעוץ 

האוניברסלי )STEB BY STEP(, כמו גם ליווי פיתוח 

מוצרים מסוגים שונים.

הטכנולוגיה  תחום  את  לקדם  המרכז  מחזון  כחלק 

אנו  לשוק,  מותאמים  מוצרים  יותר  ולהביא  המסייעת 

כגון  טכנולוגיה  חברות  עם  פעולה  בשיתוף  פועלים 

Google ,SAP ,Cisco ,Microsoft. לדוגמה, פרויקט 

"הכל בראש" - פרויקט ארצי רחב היקף להנגשת עולם 

הסטארטאפ  וחברת   Google עם  בשיתוף  המובייל, 

.Sesame Enable
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על פי ארגון הבריאות העולמי 200 מיליון בני אדם 
בעולם זקוקים לטכנולוגיה מסייעת. עם זאת, רק 

לעשרה אחוזים מהם ישנה גישה אליה.

? הידעת 

החממה הטכנולוגית בתחום המוגבלויות בישראל

המשנים  מסייעים,  טכנולוגיים  פתרונות  לעודד  במטרה 

חיים וסדרי עולם, ושיש בהם פוטנציאל להיטיב עם איכות 

החיים של אנשים עם מוגבלות על ידי מתן מענה לצרכים 

חשובים ומשמעותיים, החלטנו לקחת את מאמצינו צעד 

טכנולוגיה  בנושא  תתמקד  אשר  חממה  ולהקים  נוסף 

מסייעת. חממה שתהווה בית ליזמים ולאנשי חזון הרואים 

יפותחו  החממה  במסגרת  עליון.  ערך  שוויונית  בחברה 

רעיונות/ מיזמים / פלטפורמות / תוכנות/ מוצרים אשר 

ינגישו לאנשים עם קשת של מוגבלויות  גישה לנושאים 

כמו: תקשורת, השכלה, פנאי, ניידות חברתית ועוד. 

וסטארטאפים  ליזמים  הטכנולוגי  המרכז  מציע  בנוסף, 

בתחום הטכנולוגיה המסייעת:

• ייעוץ וליווי מקצועי משלב הקונספט, דרך הפיתוח 

   ועד ליישום בשטח

Beta Testing-פיילוטים ו •

• מחקר והערכה

• חיבורים לאקוסיסטם – לאוכלוסיות היעד, לארגונים   

     רלוונטיים, משרדי ממשלה, חברות ומשקיעים בארץ  

   ובעולם.
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לדבר ללא מילים 

חונק.  חווינו תסכול הדדי  איזי שפירא  לבית  כשהגענו 

הבעה  יכולת  ולצדה  טובה  הבנה  יכולת  גילה  איתן 

חלק  מונוטוניים  תסכול  קולות  השמיע  הוא  אפסית. 

ניכר מהיום, ואנחנו היינו חסרים את הכלים לעזור לו. 

תקשורת,  מחשב  בעזרת  והמון:   - מדבר  איתן  כיום 

לוחות תקשורת פיזיים, אייפד, שפת סימנים, ג'סטות 

חדות,  מימיקות  מובחנים,  קולות  גוף,  שפת  פרטיות, 

וכמובן - עם העיניים.

הקניית שפה לילד שאינו מדבר היא מלאכה מתמשכת. 

אולם  פיזי,  תקשורת  בלוח  השתמשנו  הדרך  בתחילת 

לאחר זמן קצר הרגשנו ש"זה לא זה". תקשורת בשיטה 

יכולת  - העדר  דינמית  ואינה  ומסורבלת  איטית  זו 

להוסיף אוצר מילים "בזמן אמת" בהתאם לסיטואציה.

 

את המענה לחסרונות הללו מצאנו בפלאי הטכנולוגיה: 

מגיל שנתיים וחצי ובתהליך ארוך ושיטתי, בליווי הדוק 

את  לימדנו  בגן,  התקשורת  קלינאית  צדוק,  לירז  של 

איתן לדבר בעזרת מחשב תקשורת ואייפד. באמצעות 

אפליקציית Pictello, איתן יכול לספר מה הוא מרגיש, 

לשתף בחוויות, להתלוצץ ואפילו לשיר. עולמו הפנימי 

נגלה והוא ילד מלא ביטחון ולא מתוסכל כמקודם.

לתקשר בכל מקום ובכל מצב

תקשורת  הטמעת  של  הזה  המורכב  האתגר  בעיניי, 

חובה  ובראשונה  בראש  הוא  )תת"ח(  וחליפית  תומכת 

מוסרית אנושית בסיסית שלנו כבני אדם. חובה זו אף 

מתעצמת עוד יותר כהורה אל מול ילדו שלו.

כיצד  היה  בפנינו  שעמדו  הגדולים  האתגרים  אחד 

דובר  איתן.  של  יומו  בשגרת  התת"ח  את  להטמיע 

או  בבית"  "הטמעה  לעומת  בגן"  תת"ח  "הטמעת  על 

"בטיפול פרטי", אך מבחינתנו הגבולות הללו הם בלתי 

כל  האדם,  בני  אנו,  למעשה.  והלכה  כתפישה  נראים 

שהיכולת  בדעתו  מעלה  מישהו  האם  מדברים.  הזמן 

ודאי  מסוימות?  בסיטואציות  ממנו  תילקח  לתקשר 

שלא. ולפי אותו עיקרון עלינו לדאוג, ככל הניתן, שאיתן 

יוכל לתקשר ולהתבטא בכל מקום ובכל מצב; זו זכותו. 

התפישה  מימוש  את  מונעות  רבות  טכניות  מגבלות 

ומה  נוח לשימוש,  לא  ולעתים  כבד  במלואה: המחשב 

עושים כשאיתן בבריכה? ובכלל, האם "לרדוף" אחריו 

עם המחשב לכל מקום? 

אייפד בתוך המים?

מהתפישה  חלק  הוא  במים  עמיד  במגן  המוגן  אייפד 

טיפול  גם במהלך  ובכל מצב.  בכל מקום  של תקשורת 

מותקנת  באייפד  לתקשר.  צריך  איתן  הידרותרפי 

תקשורת  לוחות  עם   TouchChat אפליקציית 

המתאימים לפעילות בבריכה. בלוח מופיעות הפעילויות 

"להרכיב  "לשחות",  )למשל:  במים  שעושים  השונות 

לאיתן  המאפשרות  רלוונטיות  מילים  ועוד  משקפת"(, 

לתקשר טוב יותר גם בסביבה הרטובה.

לעולם  כנראה  טכנולוגיים  עזרים  באמצעות  תקשורת 

לא תדמה ביעילותה ובקצב שלה לתקשורת באמצעות 

ודרכי  שפה  רכישת  מאפשרת  היא  אבל  אנושי,  דיבור 

רחוק.  כך  כל  הלא  בעבר  אלו  מילדים  שנמנעו  הבעה 

המציאות מוכיחה כי לרמת מעורבות ההורים בתהליך 

הטמעת התת"ח בשגרת יומו של ילדם חשיבות מכרעת 

שפירא  איזי  בבית  נכון.  מקצועי  לליווי  שיזכו  וחשוב 

חדוות  של  ניצוץ  עם  יצירתיים,  מקצוע  אנשי  מצאנו 

לימוד ועשייה בעיניים, ועל כך הערכתנו הרבה.   

איך פרצנו את מחסום )היעדר( 

עם  עושים  מה  וגם:  השפה 

אייפד בתוך המים

ענבר, אמא של אילון )13(, איתן )10(, אלעד )5(

ונגה )שנה וחצי(. 

איתן מתקשה בדיבור באמצעות פיו, אבל מדבר במגוון 

אחד  הוא  והבלשנות  השפה  עולם  נוספים.  אמצעים 

השילוב  זה  )ואולי  האירוניה  למרבה  הגדולות.  מאהבותיי 

גנטית  תסמונת  מדבר.  אינו  איתן  האהוב  בני  המושלם(, 

נדירה מונעת ממנו את היכולת המוטורית של הנעת איברי 

קיבלה  לשפה  הגדולה  אהבתי  התנועה.  ותכנון  הדיבור 

עבורי  ומהותי  ראשון  עזר  לכלי  והפכה  ייחודית  תפנית 

בתהליך הקניית השפה לאיתן.

תקשורת 
ללא גבולות

13 | בית איזי שפירא



פרסים ואותות
2014

    במסגרת פעילותינו באו"ם מינוי כחברים  

   - DPI בוועדה למידע לציבור    

  משמעות המינוי היא שבית איזי שפירא יוכל להיות  

שותף פעיל ברכישת ידע ובשיתוף הידע שלנו עם    

הארגונים והמדינות השונות החברות באו”ם.  

    הפרס הבינלאומי "Right to Play" לשנת 2014 

הפרס מוענק מדי שלוש שנים ע”י הארגון הבינ”ל    

IPA - The International Play Associations  

    חני שמרלינג, מחנכת הכיתה הכתומה, זכתה  

בתואר “המורה של המדינה לשנת 2014״   

בתחרות משתפים פעולה “ידיעות אחרונות”,  

מפעל הפיס והסתדרות המורים בפרויקט חברתי   

זה, שנועד לתת במה לעבודתם של אנשי חינוך    

מצטיינים בישראל.  

2013

    ד”ר בני הוזמי, המנהל האקדמי של בית איזי  

שפירא זוכה פרס העובד הסוציאלי היזם 2013  

2012

    בית איזי שפירא נבחר ליועץ מיוחד 

לאו”ם בתחום המוגבלויות.  

    בית איזי שפירא הוזמן להציג את המודל  

השיקומי הייחודי שלו במליאת האו”ם.  

    בית איזי שפירא קיבל את אות יקיר אקי״ם 

תשע”ב לאנשים וגופים שהצטיינו בפעילותם   

עבור אנשים עם עיכוב התפתחותי קוגניטיבי.  

    קבלת מגן הסובלנות מטעם נגיד רוטרי לגופים  

ואישים שתרמו להבנה בינעדתית.  

2011

    בית איזי שפירא זוכה באות העמותה 

האפקטיבית ביותר מטעם ועדה ציבורית ברשות   

נשיא בית המשפט העליון מר מאיר שמגר.  

2004

פרס ההצטיינות למנהל ממגזר ההתנדבות והמלכ”רים.  

2000

יקיר קרן שלם למתנדב תש”ס לרופאי שיניים   

ומרדימים התורמים את זמנם ומיומנותם   

למרפאת השיניים של בית איזי שפירא.  

1999

קבלת פרס ראש הממשלה “מגן הילד”.  

כלי שפיתחנו בתחום איכות חיים של משפחות    

לילדים עם מוגבלות הפך בינ”ל ותורגם ל-22 שפות.  

2018

הארגון הבינ"ל  Zero Project שייעודו הוא לשמש 

כפלטפורמה לשיתוף פתרונות ורעיונות מוצלחים 

בין הקהילה הבינ"ל ולסייע בהעתקם לקידום שילוב 

ושיוויון לאנשים עם מוגבלות. בחר במודל "פארק 

חברים" כאחד מעשרה פרויקטים בעולם 

הראויים לשכפול. 

    מגן שר הרווחה למתנדב שלנו יעקב שי

2017

    פרס “נקודת אור” לשנת 2017 מטעם משרד  

    הרווחה לפרויקט הסינגור

    אות “עמיתת כבוד” מטעם הבינתחומי

    בהרצליה לנעמי סטוצ’ינר – מייסדת בית איזי  

    שפירא

2016

    שוש קמינסקי, ממונה על החטיבה הקהילתית 

    ופיתוח משאבי ידע, זוכת פרס חומש לעובד 

    סוציאלי מצטיין

ועדת האותות והתעודות של כנס חומש העשירי   

מעניקה לשוש קמינסקי מנהלת משאבי ידע   

ושינוי חברתי "תעודה  למחקר שתורם לקידום   

הידע המקצועי ולפיתוח שירותים בתחום השיקום   

הסוציאלי, פוסט-דוקטורט, מחקר לדוקטורט, מחקר   

לתואר שני; מחקר עצמאי של מכון או גוף מקצועיים."  



תקציב 2018

היקפי 
פעילות 

הכנסות

 30%
מסגרות יום

 9%
פיתוח קהילתי

 25%
מוסדות ורשויות

 5%
אשכול קהילתי

 11%
תפעול

 14%
גיוס בארץ

 8%
גיוס משאבים ויח״צ

 5%
פרוייקטים אחרים

 34%
גיוס בחו״ל

 27%
שירותים

 20%
שירותי חוץ

 12%
מנהלה
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השפעה ארצית וגלובלית 

46,537
הפצת ידע 

בארץ ובעולם

3,989
שירותים חינוכיים
וטיפולים לקהילה

7,616
טכנולוגיה מסייעת

5,726
פיתוח ושינוי חברתי

השפעה עקיפה
414,700

מדינוית, חוקים והשפעות בכנסת

478,568
סה״כ האנשים הנהנים מהשפעה ישירה 

ועקיפה של פעילות בית איזי שפירא

לשנת 2018, במספר אנשים

השפעה
ישירה

63,868
אנשים
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בית איזי שפירא -
השפעה בינלאומית

מדינת  לא  ואפילו  העיר  הבית,  בגבולות  נגמרת  לא  שפירא  איזי  בית  של  השליחות 

ישראל. את הידע, המודלים והניסיון שלנו אנו מעמידים ומנגישים לכל דורש, בכל 

חיים  לחיות  מוגבלות  עם  ומבוגרים  לילדים  ולסייע  לקדם  במטרה  בעולם,  מקום 

עצמאיים יותר בכל תחום.

בבית איזי שפירא פועלת מחלקה לפיתוח מקצועי גלובלי. המחלקה פועלת באמצעות 

ארגונים  או"ם,  סוכנויות  דיפלומטים,  כולל   – רחבה  מקצועית  קשרים  רשת  פיתוח 

בינלאומיים, ממשלות, עיריות, ארגונים מקומיים וכו' – ובאמצעות מתן ייעוץ והכשרה.

המומחיות והניסיון של בית איזי שפירא הקנו לו, החל משנת 2012, מעמד של יועץ מיוחד 

על-מנת  ניסיונו  את  לחלוק  לארגון  המאפשר  האו"ם,  של  הכלכלית-חברתית  לוועדה 

לסייע לעבודה של המועצה, להשתתף בישיבות ובכנסים הקשורים לתחום המוגבלויות 

בהתפתחויות  להתעדכן  העולם,  ברחבי  ארגונים  עם  מקצועיים  קשרים  לפתח  באו"ם, 

אחר  לעקוב  המוגבלויות,  לנושא  הציבורית  המודעות  את  להעלות  אחרונות,  ומגמות 

ולסייע ביישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

פעילויות מרכזיות בעולם:

• יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם.

• פעילות למען קיום האמנה וזכויות של אנשים עם מוגבלות.

• ייעוץ, הכשרה וייצוא מודלים חדשניים.

• קשרים מיקצועיים וחילופי ידע.

• שיתופי פעולה אקדמיים וקידום מחקר בינלאומי.

• הרצאות והשתתפות בכנסים בינלאומיים.

בית איזי שפירא כארגון מחולל שינוי פועל להפצת 
והנגשת הידע המקצועי שלו בארץ ובעולם.

אוסטרליה 
חילופי ידע,

ייעוץ מקצועי

סין 
החל משנת 2015 מסייע 

בית איזי שפירא ליזם סיני 
בהקמת מרכז לילדים עם 
מוגבלויות במחוז ג'יאנגסו 
שבסין. המרכז פועל היום 
עם למעלה מ- 70 ילדים 

ואנו ממשיכים במתן ייעוץ 
והכשרה לצוות.

קזחסטן 
מרכז שיקום 

בינלאומי

טורקמניסטן 
)לפני שנתיים(

מרכז שיקום 
בינלאומי

יפן 
ייעוץ מקצועי,

סנוזלן

רוסיה 
מטופלים במרכז 

לשיקום בינלאומי

אוזבקיסטן 
ייעוץ מקצועי, 

הידרותרפיה

ויטנאם 
ייעוץ מקצועי

סין
החל משנת 2015 

מסייע בית איזי שפירא 
ליזם סיני בהקמת מרכז 

לילדים עם מוגבלויות 
במחוז ג'יאנגסו שבסין. 
המרכז פועל היום עם 

למעלה מ-70 ילדים 
ואנו ממשיכים במתן 
ייעוץ והכשרה לצוות.

ויטנאם

רוסיה

אוסטרליה

יפן
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פלורידה, ארה״ב
ב-2018 חתם בית איזי 

שפירא על הסכם שיתוף 
פעולה עם האוניברסיטה 
הבינלאומית של פלורידה 

 )FIU(
האוניברסיטה הציבורית 

הרביעית בגודלה בארה"ב. 
במסגרת שיתוף הפעולה 
נקיים חילופי ידע, מחקר 

משותף וכנסים בינלאומיים 
משותפים.

דרום אפריקה
ב- 2018 העניק בית איזי 

שפירא ייעוץ והכשרה 
 Bellavista לצוות ביה"ס

אשר ביוהנסבורג, דרום 
אפריקה, להקמת

תכנית סנוזלן מקיפה 
עבור 240 תלמידי ביה"ס.

אוזבקיסטן

אוקראינהטורקמניסטן

רומניה

ספרדסרביה

פורטוגל
איטליה

בלגיה

שוודיה

אנגליה

הולנד

תורכיה

ישראל

ניגריה

אורוגואי

אקוודור

מקסיקו

קנדה

צרפת שוויץ

גרמניהפולין

אוסטריה
קרואטיה

בולגריה

הונגריה

פינלנד
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הידידים שלנו

דני סנדרסון עם גיא תמיר ז״ל  1

נשיא המדינה שמעון פרס ז״ל עם נעמי סטוצ'ינר - מייסדת בית איזי שפירא  2

חיים כץ - שר הרווחה, קטלין לינץ׳ - שרת הרווחה לשעבר של אירלנד, ג'ין יודס ואחיה קמארה -   3

    נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשעבר עם הבובה סיון

חה"כ קארין אלהרר  4

ליאורה עופר עם ריק גיודוטי וקרן בילסקי  1

נחמה ריבלין ז״ל - אשת נשיא המדינה  2

זאב בילסקי - ראש עיריית רעננה לשעבר וראש מטה הדיור הלאומי עם יוני רכטר  3

ג'ין יודס עם ח"כ יאיר לפיד  4

שורה עליונה )מימין לשמאל(

שורה אמצעית )מימין לשמאל(

שורה תחתונה )מימין לשמאל(

אלון גרבוז וסיגל וינטר  1

נשיא ארה"ב ביל קלינטון עם מילי אביטל וקרן בילסקי  2

ראש הממשלה ביבי נתניהו עם שני בהשקת פרויקט "הכל בראש"  3

קרנית פלוג - נגידת בנק ישראל לשעבר  4
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״
אומרים 

עלינו
שמעון פרס ז״ל, 

בתפקידו כנשיא מדינת ישראל

“אני לא יכול לחשוב על משהו יותר הומני ומעורר 

הערכה מאשר להעניק לילד את ילדותו. ולהעניק לאדם 

צעיר את עתידו, את חייו. אני רוצה להביע את הערכתי 

העמוקה לעשייה של בית איזי שפירא, לתרומה 

ולאכפתיות. להדגמת המשמעות האמיתית שבהומניות.“

חיים כץ

שר הרווחה והשירותים החברתיים

"מיוזמה ברוכה שהחלה לפני 35 שנה, הפכתם חלום 

למציאות המסייעת ל 30,000 אנשים ובני משפחותיהם 

בשנה. צרכי האוכלוסייה מתפתחים ומשתנים, הצורך 

להשקיע ולפתח בשילוב בקהילה משמעותי כחלק 

מתהליך הצמיחה האישית. לכן הנחיתי את עובדי 

המשרד לעשות כל שניתן כדי לסייע לכם. אנו מצדיעים

לכם! נמשיך לעמוד לצדכם ולתמוך בפעילותכם הברוכה."

דליה דורנר

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

״חקיקה שמקדמת שיוויון זכויות היא חשובה אבל לא 

מספיקה. נדרש יחד איתה ליצור שינוי תרבותי וחברתי 

שיאפשר השתלבות מלאה״

ביל קלינטון,

נשיא ארה”ב לשעבר

“אני משבח את בית איזי שפירא בהעלאת מודעות 

הנושא החשוב הזה ועל שיתוף הידע והניסיון עם 

עמיתים ברחבי העולם... באמצעות הרגישות של 

בית איזי שפירא לאנשים עם צרכים מיוחדים ובני 

משפחותיהם, נעשה שינוי באיכות חייהם של אינספור 

אנשים עם מוגבלויות... אני מברך על שהפכתם את 

השליחות החשובה של בית איזי שפירא לחלק מחיינו.“

אהוד בנאי

יוצר ישראלי

"בביקור שלי בבית איזי שפירא גיליתי מקום מופלא. 

מקום מלא במסירות, אהבה, חסד ונתינה. אחרי 

שראיתי את כל הפעילות הנעשית בבית, אני יודע שמי 

שמגיע לשם יודע שהוא לא לבד."
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אחיה קמארה

לשעבר נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

״מהיכרותי עם בית איזי שפירא לאורך השנים, בית איזי

שפירא הוא מופת לשקיפות, ליושרה ולאמינות. סמל 

ודוגמה ליכולת ליצור שיתופי פעולה וקואליציות לקידום 

מטרות משותפות. בית איזי שפירא הוא מודל גאווה 

ליכולותינו להיות אור לגויים ומודל ללמידה ולחיקוי 

בארצות שונות, מקום חם, תומך ומקבל. ולא פחות 

חשוב: הוא המקום של אנשי מקצוע מעוררי השראה.“

רון פרושאור

בתפקידו כשגריר ישראל באו”ם

“ישראל היא מדינה עם שפע של כשרון ולב גדול. בית 

איזי שפירא מציג את כל שניתן להשיג עם חדשנות

ישראלית, מקצועיות ומנהיגות. אנו גאים מאוד לקבל 

אותם כשותף באו”ם, משתפים במומחיותם כדי לשפר 

את חייהם של 780 מיליון אנשים בעלי מוגבלויות 

ברחבי העולם.“

קרנית פלוג

בתפקידה כנגידת בנק ישראל

״אני שמחה מאוד להיות פה היום כדי להוקיר את 

התרומה החשובה של בית איזי שפירא לשילובם של 

בעלי מוגבלויות בקהילה.״

דן שפירו

בתפקידו כשגריר ארה”ב

“לא ידעתי שהרבה ממה שראיתי בארגונים אחרים 

הומצא על ידי בית איזי שפירא. אני ממש נפעם מרוח

היזמות והקשרים הבינלאומיים וגם מהעבודה 

הנעשית במגזר הערבי.“

פרופ’ אריק רימרמן

“בית איזי שפירא הוא ארגון קהילתי חשוב בארץ 

בתחום השירותים לילדים, מתבגרים ואנשים עם 

מוגבלויות. אין כמעט תחום חדשני שבית איזי שפירא 

לא היה בו חלוץ ופורץ דרך, מפיתוח תכניות לגיל הרך 

דרך פעילויות פנאי ייחודייות , הקמת מכון טראמפ, 

האוניברסיטה המיוחדת ותכניות לקידום אנשי מקצוע. 

לבית איזי שפירא הכרה באקדמיה ובשדה 

ומוניטין בינלאומי.“

עו”ד דני סרור

הורה וחבר הועד המנהל

“הקלה ותקווה חדשה קשה להגות, כך סתם במילים 

יבשות, בודדות וספורות, חוויות רבות ומגוונות, הצלחות 

מרוממות בצד אכזבות, תחושות מוקות ובלתי נשכחות 

של משפחות רבות, שעבורן בית איזי שפירא הוא בית 

בו פועלות נשמות טהורות, החל מצוות ההנהלה וכלה 

באחרון העובדות המסורות.“
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