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  קורות חיים – סטוצינר נעמי גב'          
 

, נולדה בדרום אפריקה לאיזי ולוסי שפירא, אם לארבעה 72נעמי סטוצ'ינר, בת 

נכדים. לאחר שסיימה לימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית  11-וסבתא ל

 לישראל יחד עם בעלה, טוביה. 1970עלתה בשנת  Witwatersrandבאוניברסיטת 

את חשיבות הדוגמא האישית בעשיה חברתית ינקה מבית הוריה. אביה, עו"ד איזי 

להתנדבות ולעשייה ציבורית לשיפור איכות החיים של  שפירא ז"ל, הקדיש את חייו

אנשים עם מוגבלות בקהילה ואף הקים מוסד פנימייתי  ביוהנסבורג, שלפעילותו 

 תגייסה המשפחה כולה.ה

, השתלבה 1973-1971עם עלייתה החלה נעמי בפעילות קהילתית: בשנים 

היחידה הקהילתית של כעובדת קהילתית בשכונת התקווה בתל אביב והיתה ממקימי 

 . המעון לילדים לאימהות עובדותו עיריית תל אביב

היחידה , הקימה וניהלה יחד עם פרופסור שמאי דוידסון ז"ל את 1977בשנת 

, תכנית חדשנית שלוותה לבריאות הנפש ביחידה הקהילתית ברעננה של בית החולים

 וראשונה מסוגה בישראל.

, לאחר פטירתו הפתאומית של אביה, איזי שפירא ז"ל, שהיה בעיצומו 1980בשנת 

בית  של פיתוח פרויקט תומך לאנשים עם מוגבלויות, החליטה המשפחה להקים את

ם את חלומו לשוויון הזדמנויות חברתי. היתה זו נעמי שייסדה ולהגשי איזי שפירא

את הארגון שיצר מהפכה חיובית ומשמעותית בחייהם של  2006וניהלה עד לשנת 

 אנשים עם מוגבלות בישראל ובמודעות החברתית לצרכיהם. 

ילדים עם מוגבלות שכלית  16-הוקם מעון יום ראשון מסוגו בארץ ל 1981בשנת 

ה פעילותו וגדלה, מפעילות מקומית לפעילות כלל ארצית ועד קשה. מאז הלכ

להקמת מתחם שלם ברעננה המהווה מודל לחיקוי בעולם כולו. היום פעילות בית 

איזי שפירא כוללת לא רק מתן שירותים לאנשים עם מוגבלות, אלא גם: פיתוח 

עילות ומתן שירותי חינוך פורצי דרך, העלאת מודעות ציבורית, שינוי עמדות, פ

בקרב מקבלי החלטות לשינוי מדיניות, מחקר והכשרה מקצועית ומגוון שירותים 

שנים הפך בית איזי שפירא למרכז המשפיע לטובה על  40-נוספים. בתוך פחות מ

חייהם של למעלה מחצי מיליון ישראלים מדי שנה. בהובלתה של נעמי הפך בית 

מוגבלות ולאבן שואבת במגזר  איזי שפירא למכשיר לשינוי חברתי עבור אנשים עם

 השלישי. 

נעמי הטמיעה בארגון את תפיסת העולם לפיה שיתוף הידע הנצבר חיוני לטובת 

להכשרה  מכון טראמפ ע"ש וילי וסיליה ז"להכלל. לכן הוקם בבית איזי שפירא 



אנשי  3,000-מקצועית, שבמסגרתו נערכות הכשרות במגוון תחומים טיפוליים לכ

יועץ מיוחד לוועדה זכה בית איזי שפירא להכרה כ 2012נת מקצוע בשנה. בש

, והיה לארגון הישראלי הראשון בתחום המוגבלות שזכה כלכלית באו"ם-החברתית

 במעמד זה, הישג ומעמד המסבים גאווה גדולה לארגון ולמדינת ישראל.

לאחר שהעבירה את ניהול בית איזי שפירא, ממשיכה נעמי לפעול במסגרת ארגון 

דים, לביסוס עתידו והמשך קיומו של הארגון כמוביל בתחומו ולחיזוק המודעות הידי

והמעורבות החברתית לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה. מודעות חברתית זו 

מניבה פעולה ועשיה למען חברה שוויונית, סולידרית ופעילה יותר הרואה בכוחה 

 החברתי של ישראל נדבך חיוני לחיזוק עתיד המדינה. 

יהוי ופיתוח יוזמות טיפוליות מקצועיות חדשניות מהווים את מרכז עשייתה. ז

לשלומות רגשית של ילדים ובוגרים עם  מרכז בריימןבמסגרת זו סייעה להקים את 

 ועוד.  המרכז לטיפול רגשי בגיל הרך ע"ש מיכל אהרונוף בן רעי ז"למוגבלות, 

רתיים חשובים ועתיד טוב אמונתה בכוחו של המגזר השלישי להביא לשינויים חב

יותר לחברה הישראלית, מניעה אותה לפעול ללא לאות לקידום וחיזוק המגזר 

השלישי, באמצעות הרחבת הפעילות, שיתוף פעולה עם מקבלי ההחלטות והמגזר 

הפרטי וחיזוק הקשרים הבינלאומיים. בפעילותה זו השתתפה נעמי בפורומים ומיזמים 

 שונים, ביניהם:

מגזרי המנוהל על ידי משרד ראש הממשלה. -העגול" לשיח תלת "השולחן • 

חברה בוועדת המשנה בתחום ההתנדבות ובוועדת המשנה בתחום מוכנות לשעת 

 חירום. 

 חברות בצוות עבודה לגיבוש הצעה למדיניות לעידוד התרומה והפילנתרופיה. •

קהילתי  חברת ועד מנהל ויו"ר הכנס הבינלאומי במועצה העולמית של שירות •

(, הארגון מקשר בין אנשי מקצוע בישראל ובתפוצות, העוסקים WCJCSיהודי )

 פורמאלי. -בשירות קהילתי בדגש על עבודה סוציאלית, חינוך פורמאלי ובלתי

 שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ. -יו"ר ועדת "אות האפקטיביות'' של מידות   •

 כיום מתמקדת פעילותה הציבורית בתחומים הבאים:

חברה אזרחית", המשותף לשבעה משרדי ממשלה,  –חברה במיזם "ממשלה   •

 "מנהיגות אזרחית" וג'וינט ישראל.

, סטארט אפ המפתח KNOW ME SOLUTIONS-חברה בוועדה מייעצת ל •

 כלי עזר טכנולוגי לאבחון מוקדם של אוטיזם.



ר חברת הוועד המנהל של "מנהיגות אזרחית", ארגון הגג של ארגוני המלכ" •

 בישראל.

חברת דירקטוריון ב"כל זכות", חל"צ, המנגישה לציבור הרחב מאגר המידע  •

המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן בשיתוף משרד המשפטים, 

 מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.

נפגעי הנפש באזור חברת ועד מנהל בעמותת דרור לקידום ושיפור איכות חיי  •

 השרון.

לאורך השנים הוענקו לנעמי פרסים ואותות שונים, ביניהם: פרס הנרייטה סאלד 

(, פרס המנכ"ל 1999(, פרס ראש הממשלה "מגן הילד" )1989לעבודה סוציאלית )

(, אות על מפעל חיים מלשכת רואי חשבון בישראל 2004המצטיין במגזר השלישי )

(, 2008אפריקאית )-ם "יקיר ציון" מהפדרציה הדרום(, אות על מפעל חיי2008)

( ועמית כבוד 2017(, אות וינד ליזמות חברתית )2012אות יקירת העיר רעננה )

 (.2017במרכז הבינתחומי הרצליה )


