אפריל  - 2019פסח התשע"ט

חברות וחברים,

אנחנו נמצאים בפתחו של חג הפסח ,חג
ההתחדשות ,ואני שמח לבשר על תקופה מרגשת
מאוד של חידוש והתחדשות בחיי בית מיחא.
לאחרונה התחלנו בתהליך תכנון אסטרטגי
בשיתוף חברי ועד המנהל ,מנהלים ,עובדים,
הורים ,תורמים ואחרים.

לא מפסיקות לרגע
תכירו את קבוצת המתנדבות שלנו שהקימה מערך מיוחד :הן נפגשות
אחת לשבוע וביחד הן סורגות ,רוקמות ,עוטפות ,ומוכרות מגוון רחב
של מוצרים ,הכל למען ילדי בית מיחא .לכל אחת מחברות הקבוצה
יש תפקיד .חלק מהמתנדבות מלוות את העמותה כבר למעלה
מחמישים(!) שנה וזו הזדמנות נהדרת להודות להן על העבודה הקשה
והמסורה לאורך השנים .את מגוון המוצרים שלהן ניתן לרכוש במשרדי
העמותה.

תהליך התכנון האסטרטגי ישפיע על האופן
בו נפעל בחמש השנים הבאות :כיצד נראה
במיטבנו ברמת הטיפול שאנחנו נותנים לילדים
ולמשפחות ,כיצד יוכשר ויתפתח ההון האנושי
של העמותה ,עם מי נשתף פעולה ,באיזה
מערכות ניהול ידע נשתמש ,כיצד יראו כיתות
המעון וחדרי הטיפול ועוד ועוד.
אין ספק כי מדובר בתהליך חשוב ומרגש ויצאנו
כולנו לדרך נלהבים ,תוך שאנו מודעים לגודל
האחריות שמוטלת על כתפינו.
בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה לכם
העובדים אשר עושים עבודה יוצאת מן הכלל,
מקדמים את הילדים ועוזרים להם לשאוף
ולממש את יכולתם .כל ילד וילדה – בהתאם
לצרכים ולקצב אישי.
נצא כולנו לחופשה ונחזור עם מצברים מלאים
להמשך עשייה מבורכת !

בברכת חג פסח שיביא איתו בשורה
של שמחה וחירות.
רועי פלפל
מנכ"ל

חגיגות פורים
השנה חגגנו את חג פורים בשבוע
מיוחד עם מגוון פעילויות חגיגיות
בהשתתפות בני המשפחות
ואורחים נוספים .ילדי המעונות
והצוות נהנו בתהלוכת תחפושות
וילדי חטיבת הקדם יסודי נהנו
מהפניניג פורים שארגנו עבורם.

שלום כיתה א'
מאת :חגית זכאי ,עו"ס ,החטיבה הקדם יסודית
שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע  -פסח בא ועונת
המעברים מתחילה .לקראת סיום השנה מתחילה ההערכות
בגנים לשנה הבאה ,בין אם מעבר לכיתה א' ובין אם
מעבר לגן חדש .תקופות המעברים היא תקופה מורכבת
המאופיינות בהתרגשות ,בסימני שאלה ,ובהתלבטויות.
הנה כמה טיפים כיצד ההורים יכולים לתמוך ולסייע לילדים
בהתמודדות עם תקופה זו:
•הכנה מראש למעבר (חיסון פסיכולוגי) :שיחה על השינוי;
היכרות עם המסגרת החינוכית החדשה במידת האפשר;
טיול משותף למסגרת החינוכית החדשה והתייחסות לנק'
ציון בדרך.
•אמפתיה :לאפשר לילד לבטא רגשות ,מחשבות וחששות
כלפי המעבר; לתת מקום ,הבנה וביטוי לתחושותיו של

הילד ,גם אם הוא בוחר לבטא אותן במילים קשות.
•עידוד והעצמה :לעודד את הילד לבטא את רגשותיו
ביחס לשינוי הצפוי ולסייע לו להאמין ביכולותיו להתמודד
בהצלחה עם הקושי.
•הדרכה בפתרון בעיות מעשיות :לתת לילד תשובות
קונקרטיות לשאלות שמטרידות אותו.
•שיפור היחס למערכת החינוכית החדשה :העצמת הדימוי
של המערכת החדשה בעיני הילד וגיבוי המערכת מולו .ילד
שהוריו סומכים על המסגרת החינוכית ירגיש שהוא יכול
לסמוך עליה בעצמו.
•וכמובן ,הרבה סבלנות ,רוגע ואורך רוח :חשוב לזכור כי זהו
שלב טבעי וחולף .חשוב להשאר יציבים ורגועים עבור הילד,
להכיל את הקושי שלו ולא להיבהל ממנו .כשההורה מגיב
באופן רגוע -הדבר משפיע ישירות על הילד ומרגיע גם אותו.

שיתוף פעולה מקצועי עם עמותת
 Child’s Voiceמשיקגו

בינואר השנה אירחנו את ארגון  Child’s Voiceשיקגו בסמינר
ראשון מסוגו בבית מיחא .הצוותים המקצועיים שיתפו
בפילוסופיות הטיפול ולמדו זה מזה .בהמשך התכבדנו לארח
את מיטב החוקרים האקדמיים בתחום להרצאות מרתקות:
פרופ' קרן אברהם מאוניברסיטת תל-אביב ,פרופ' יוסף אטיאס
מאוניברסיטת חיפה וביה"ח שניידר ופרופ' מרגלית זיו ממכללת
קיי .סמינר משותף נוסף מתוכנן לחודש יולי השנה בשיקגו.

מנכ"לית  ,Child’s Voiceמישל ווילקנס,
מנכ"ל בית מיחא רועי פלפל ,יו"ר בית מיחא ישראל ברמן.

הפנינג ילדים ואחים בבית מיחא בכפר קאסם
כמדי שנה ,גם השנה נערך הפנינג של הפעלות לילדים בשיתוף פעולה עם מתנ"ס
כפר קאסם .הפעילויות נמשכו שלושה ימים וכללו סדנת תיאטרון בובות ,היכרות
עם בעלי חיים וסדנת פלסטלינה .לפעילות הוזמנו גם האחים וההורים של ילדי
בית מיחא .המפגשים היו מהנים וחווייתיים לכלל המשתתפים!

סיפורו של עידו –
בוגר בית מיחא

עידו גדל בבית מיחא עד כתה א' .אמו
הציגה בפנינו את סיפורו באירוע השנתי
של מיחא.

"ניתנה לי הזכות לחשוף בפניכם את
הסיפור האישי המשפחתי שלנו .עבורי
זוהי הזדמנות לטעת תקוה ולהגביר את
המודעות לעולם החירשות וכבדי השמיעה".

קרן ליבנה סיפרה את סיפורו של בנה עידו
מהרגעים הראשונים שבה חשה שמשהו
לא בסדר ,הייאוש ,הכאב והבלבול
שאפפו אותם ,ועד היום ,גיל  ,18בגרות
מלאה ,מתנדב בצה"ל ,פעיל חברתית,
שומע ואוהב מוסיקה ,דובר שפות ושחקן
כדורגל באופן מקצועי.

תפיסה שמיעתית  -טלי גרינשטיין

מסע הלמידה השמיעתית עובר דרך רצף של ארבעה שלבי התפתחות קשב
ותפיסה שמיעתית :גילוי ,הבחנה ,זיהוי והבנה .הילד אינו חייב לסיים שלב כדי
לעבור לשלב הבא ויכול לנוע בין השלבים השונים ברמות תפקוד שונות.
לקריאת הכתבה המלאה
באתר בית מיחא

את היין שלנו כבר טעמתם?
הידעתם?! יש לנו יין מצוין ,יין אדום יבש  2011בלנד
משובח ,כשר ואיכותי מבית יקב צובה במחיר של  50ש"ח
בלבד .מומלץ במיוחד לכבוד החג! כל הרווחים ממכירת
היין הם קודש לפעילות העמותה.
לרכישה ניתן להגיע או לחלופין לפנות אלינו
בטלפון 03-6994777 :ובמייל.society@michata.org.il :

נתונים שאולי לא ידעתם עלינו:
בחטיבת הגיל הרך:

בחטיבת הקדם יסודי:

טיפולים שבועיים לכ310-

טיפולים שבועיים
ל 270 -ילדי החטיבה
סדנת מוכנות לכתה א'
ל 110-ילדים בשנה
הדרכת כישורים חברתיים
ל 110-ילדים בשנה
ייעוץ להורים בהיקף של
כ 30-שעות בשבוע
בדיקות ומעקבי שמיעה
ל 35 -ילדים בשבוע
התאמת מכשירי שמיעה
ל 85 -ילדים בשנה

ילדי החטיבה

 150ילדים בטיפול פרטני

ייעוץ להורים בהיקף של
כ 130-שעות ייעוץ בשבוע
בדיקות ומעקבי שמיעה –
כ 45-בשבוע
התאמת מכשירי שמיעה

עידו לבנה בקבלת תעודת בגרות ,אוגוסט 2018

ל 75-בשנה

