ספטמבר 2019

ידידי בית מיחא היקרים,

השנה החדשה בפתח וכמו בכל שנה ,זוהי הזדמנות להביט אחורה
בגאווה על עשייה מקצועית מהמעלה הראשונה .סיימנו שנה מוצלחת
מאוד ,עם הישגים רבים לטובת הילדים והמשפחות.
המנכ"ל החדש ,רועי פלפל ,נכנס היטב ובמלוא המרץ לתפקידו,
והוביל יחד עם הצוות הניהולי הבכיר ,הצוות המקצועי והועד המנהל,
מספר מהלכים חשובים במהלך השנה:
•תכניות לטווח ארוך  -הושלם התהליך האסטרטגי שהחל בשנה
שעברה ביחד עם הועד המנהל ובעקבותיו ,מגובשות תכניות עבודה
יישומיות ל 3 -השנים הבאות.
•טיפול במבנה בית מיחא  -החלו ההכנות לקראת שיפוץ כללי של
הבניין בתל אביב – בחרנו אדריכלים ואנחנו יוצאים לדרך לגיוס
המשאבים הנדרשים נעדכן כמובן בהמשך הדרך...
•פרוייקט המיחשוב  -גם אנחנו מצטרפים לדיגיטציה ...בעזרת חברת
 Salesforceומתנדבים התחלנו בהעברת העבודה היום יומית שלנו
מעבודה ידנית לממוחשבת.
• - Child's voice Chicagoנבנה קשר עמוק בין בית מיחא לארגון
 Child's Voiceשמטפל בילדים לקויי שמיעה בשיקגו ,ארה"ב.
בעזרת נדיבותה של משפחת  Pergamentמשיקגו ,התאפשרה
למידה מקצועית משותפת במסגרת חילופי משלחות בין הארגונים.
בקיץ ביקרה בשיקגו משלחת מבית מיחא שבין הפעילויות הוזמנה
לצפות במהלך ניתוח השתלה של שתל כוכליארי שבוצע בילד בבית
החולים .Lurie Children's Hospital

"גם אם האוזניים שלי לא שומעות טוב,
הלב מקשיב מצוין" אלה מנור ,בוגרת מיחא
אלה חגגה את בת המצווה בתערוכת ציורים פרי ידה .את הכנסות
התערוכה וציורים נוספים תרמה אלה בנדיבותה לבית מיחא.
גלויות עם ציוריה מוצעות למכירה בבית מיחא וכל ההכנסות
לטובת ילדי בית מיחא.

וזוהי רק רשימה חלקית של היוזמות שמוביל הצוות המקצועי בבית מיחא ועוד
היד נטויה...
במקביל אנחנו ממשיכים ועומלים קשה להרחבת מעגל הידידים והתומכים
שלנו במטרה להגדיל את המשאבים הפיננסיים הדרושים לפעילות העמותה
למען הטיפול בילדים לקויי השמיעה והסיוע בהשתלבותם בחברה.
אני שמח לנצל את ההזדמנות ולהודות לצוות המקצועי הנפלא ובראשם
המנכ"ל רועי פלפל ,לחברי המתנדבים בועד המנהל ,ולשאר המתנדבות
והמתנדבים על התרומה הרבה לפעילות העמותה.
כשאני מביט קדימה לשנה הקרבה ולשנים הבאות ,אני נרגש מההתפתחויות
המקצועיות שמאפשרות לנו להתגבר על האתגרים העומדים בפנינו ולהצליח,
ביחד ,לסייע לילדי בית מיחא ולמשפחותיהם ,אף יותר מבעבר.
שנה טובה ומבורכת לכולם,

ישראל ברמן ,יו"ר

ציוריה של אלה

אנחנו מאחלים המון מזל טוב
לאלה וליהל לכבוד בת ובר
המצווה ומזמינים את בוגרינו
לקיים פעילות ערכית בבית מיחא
במסגרת שנת הבר/בת מצווה.

יוזמת בר-המצווה של יהל
יהל התחיל את צעדיו הראשונים בבית מיחא
בגיל שנה והשנה חגג בר מצווה .כחלק
מהכרת התודה וסגירת המעגל ,הגיע אלינו
יהל בימי שישי בבוקר והעביר פעילויות
לילדי הגן .במפגש לסיכום פעילות בר
המצווה ,בו השתתפו יהל ,משפחתו וחבריו,
הם הקדישו מזמנם לשיפוץ גינת המשחקים
ויחד עם כל ילדי הגן עבדו בגינה ,השקו
ומאוד נהנו.
גינת המשחקים החדשה

יום הבוחר במיחא

השנה בחר צוות העובדים את העובדות שהשקעתן ומסירותן
ראויה לציון .העובדות שנבחרו הן :גלאור זקס (עובדת בחטיבת
הקדם יסודי) ,לילך שאול (עובדת בחטיבת הגיל הרך) ולובנא
עיסא (עובדת בחטיבת הגיל הרך בכפר קאסם) .תודתנו לחברת
ישרוטל ,שהעניקה לכל הזוכים סוף שבוע זוגי מפנק באילת.

לובנא עיסא ,מצטיינת בית מיחא כפר קאסם

שיפוץ וריהוט חדש בבית מיחא

הריהוט החדש במעון כפר קאסם

SAVE THE DATE

מציינים  65שנות פעילות למיחא
אירוע ההתרמה השנתי של בית מיחא
יתקיים במוזיאון תל אביב ,ביום ב'
בתאריך .9.12.2019
במסגרת האירוע :הופעה של אסף
אמדורסקי ,שלומי שבן ויעל קראוס
שרים" :החלונות הגבוהים".
כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים והחסויות
ישמשו עבור טיפולים לשיקום השמיעה
והדיבור של ילדי בית מיחא.
לכרטיסים ותרומות פנו אלינו בטלפון:
( 03-6994777שלוחה  4או )0
ובמיילMichalm@michata.org.il :

לקראת שנת הלימודים החדשה המעון בכפר קאסם עבר לאחרונה שיפוץ והוא
נראה כעת זמין מזמין וצבעוני! בנוסף ,התחדשנו בשולחנות וכסאות מותאמים
במיוחד לילדי המעון.
השיפוץ והרהיטים התאפשרו תודות לתרומה שהתקבלה מקרן שוקן ,ובעזרת
אנשי עסקים מהכפר ,בית מיחא והעירייה.
גם הצוות זכה לחידוש מרענן בציוד המשרדי שנתרם ,באדיבות חברת עליבאבא
טכנולוגיה ישראל.

חגיגות עשר שנים לכפר קאסם
ב  18.09.19חגגנו עשור לפעילות בית מיחא בכפר קאסם .האירוע התקיים בחסות ראש העיר עו"ד
עאדל בדיר ויו"ר בית מיחא מר ישראל ברמן.
באירוע השתתפו כ  40איש וביניהם :חברי מועצת העיר ,מנהלי אגפים מהעירייה ,חברי ועד מנהל
של בית מיחא ,עובדי בית מיחא ,מנכ"ל העמותה רועי פלפל ,מנהל המעון סאלח שורבג'י ,הורים
לילדים בוגרי המעון ותורמים מהכפר.
התרגשנו לשמוע את אמאני ,אמא של עדנאן בן ה ,4-בוגר מיחא אשר גדל והתחנך במעון והשתלב
השנה למופת בגן רגיל .אמאני הדגישה את חשיבותו של המעון בשינוי התדמית של משפחות וילדים
עם לקויות שמיעה במגזר הערבי בכלל ,ותרומתו בהתפתחות של עדנאן בפרט.

"כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו"

(הרב שלמה קרליבך)

מילים להורים לפתיחת שנת פעילות -
טלי גרינשטיין ,מנהלת חטיבת הגיל הרך ולימור רוזי ברנס ,עובדת סוציאלית
מכתב אישי להורים:
בעשייתנו המקצועית אנו פוגשות אתכם בפעם הראשונה כהורים לתינוקות ופעוטות
המתמודדים עם לקות בשמיעה .ביחד אנו יוצאים לצדכם למסע בנתיב בו תמשיכו שנים
רבות אחרי אותה פגישה.
לקראת השנה החדשה אנו רוצות לצייד אתכם בכמה מתנות קטנות לדרך:
•קחו מכל אחד מאתנו ,אנשי המקצוע ,נקודת הסתכלות .שלבו אותה עם השקפתכם וכך
תסללו עבורכם את הדרך המתאימה לכם ולילדיכם.
•השתדלו תמיד להגמיש את עצמכם לפי הילד שלכם ולא להיפך.
•הקפידו לראות את הילד האישי שלכם ,את כוחותיו ומאפייניו מעבר לנושא השמיעתי-
שפתי .זכרו כי בכל ילד יש להבה קטנה פנימית ,שממתינה שנגלה אותה ונאפשר לה להפוך
לאור גדול .עטפו אותו באהבה ואפשרו לו גם עצמאות .השילוב הזה יבנה בו בטחון ביכולתו
ויאפשר לו להרגיש שגם אתם מאמינים בו שהוא יכול.
•אם לא השגתם היום שיתוף פעולה ,זיכרו כי מחר הוא יום חדש מלא הפתעות.
•היו בטוחים שאתם לא לבד .אנו תמיד נכונים להיות כאן בשבילכם ,להקשיב לייעץ ולתמוך,
אם וכאשר תרגישו צורך בכך.

משפחת בית מיחא ,הצוות המקצועי וההנהלה מאחלים לכם ולמשפחות שהצטרפו אלינו השנה -

שנה טובה ,בריאות והצלחה.

אלי פדן
michalm

