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שותפים יקרים,

מינוי מנכ"ל חדש לעמותה

אני מודה על הזכות שנפלה בחיקי לשמש כמנכ"ל
בית מיחא .יחד נוכל להמשיך ולקדם את החזון -
להעצים ילדים עם לקות שמיעה .לאפשר להם
לשאוף ,לממש ולהוביל.

מר רועי פלפל ,התמנה בחודש שעבר למנכ"ל החדש של עמותת בית מיחא.
רועי מגיע לבית מיחא לאחר שנים רבות של עשייה במגזר החברתי .בשבע השנים
האחרונות הוביל בהצלחה רבה ,כמנכ"ל ,את עמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל .לפני
כן שימש כסמנכ"ל כפר הנוער ויצו הדסים וכן כמנהל האדמיניסטרטיבי של אגף החינוך
בויצו העולמית .רועי פלפל אמר עם מינויו " :אני שמח ונרגש לצאת היום לדרך חדשה
כמנכ"ל בית מיחא .אחד הכלים החשובים לי ביותר בעבודתי כמנהל הוא שיתוף הפעולה
וההיוועצות ,ואני פתוח להכיר ,להקשיב וללמוד .תודה לחברי הוועד המנהל והעומד
בראשו ,מר ישראל ברמן ותודה לבועז ,המנכ"ל היוצא שהוביל את העמותה להישגים
משמעותיים ועזר לי בכניסתי לתפקיד".

חג הפסח הוא הזדמנות טובה להציג את שאיפתנו
להיות מופת במקצועיות ובמומחיות ולהעניק לילדי
מיחא כלים שיתרמו לשילובם המלא בחברה ויעניקו
להם תחושת חירות אישית.
בברכת חג שמח,
רועי פלפל ,מנכ"ל

אנו מאחלים לרועי בהצלחה רבה בתפקידו בהובלת עשייה חינוכית מחוללת שינוי לטובת
ילדים עם לקויות בשמיעה.

חגיגות פורים

איך שגלגל מסתובב לו

הפנינג פורים המסורתי של ילדי חטיבת הקדם היסודי התקיים גם
השנה בבית מיחא .במסגרת החגיגות עברו הילדים בין תחנות
שפוזרו בכל רחבי הבניין ,בהן השתתפו בפעילויות שונות ,איפור,
תחפושות ויצירה.

אביה בניסטי ,בת  19עם לקות בשמיעה ,אשר טופלה
בילדותה בבית מיחא ,החלה השנה להתנדב במסגרת
שירות לאומי במעון היום השיקומי של העמותה .במסגרת
התנדבותה ,משתלבת אביה כאחת מצוות העובדות
המסורות ,היא מהווה דוגמא אישית עבור הילדים ובכך
למעשה סוגרת מעגל .כששאלנו אותה על התנדבותה
אמרה" :זכור לי שבילדותי מאוד אהבתי להגיע למיחא ,אני
מאוד נהנית מהעבודה עם הילדים ושואבת ממנה המון
סיפוק .מעניין אותי לדעת לאן יגיעו כשיגדלו".

אביה בניסטי

פרויקט חדשני :שילוב בקהילה
במסגרת פרויקט שילוב חדשני שפיתח
הצוות החינוכי בבית מיחא ,יוצאים אחת
לשבוע פעוטות להשתלב עם עמיתים
שומעים בקהילה בפעילות בת מספר
שעות ב"גן מרתה" ,גן מקסים וחם הנמצא
בקרבת מעון בית מיחא.
צוות הגן ובראשו הגננת דונה מקבל את
הילדים בזרועות פתוחות .במסגרת
הפרויקט הילדים זוכים להשתתף
בפעילויות הגן השונות ,יוצרים
אינטראקציות חברתיות ומשתלבים
בקהילה עם ילדים בני גילם.

ילדי מיחא חוגגים את חג פורים
הילד אליאב בשער גן מרתה
בזה נבבה בהרצאתו

"לכל ילד מגיע לשמוע!"
לאחרונה השקנו קמפיין למימון המונים שמטרתו רכישת מכשירי שמיעה
לבנק ההשאלה שמפעילה העמותה .לתרומה חפשו בגוגל" :לכל ילד מגיע
לשמוע!" ,או פנו אלינו בטלפון03-6994777#0 :
ובמיילsociety@michata.org.il :

בית מיחא
רח‘ רידינג  23ת“א  /טלפון 03-6994777 :פקס03-6996821 :
 / www.beitmicha.org.ilחפשו אותנו ב-
למידע ותרומות ניתן לפנות אל society@michata.org.il :או לadig@michata.org.il -
מספר עמותה 580030872

אירוע עובדי מיחא

לטיול יצאנו

בחודש דצמבר התקיים אירוע צוות
העובדים ,בו נפרדנו ממנכ"ל בית מיחא
היוצא ,מר בועז הרמן ,אשר עמד בראש
העמותה במהלך שמונה השנים
האחרונות .כמו כן ,ציינו את העובדים
המצטיינים של העמותה )ג'אבר מואמן-
פיזיותרפיסט ,אינגריד מאיר-שטרית -
קלינאית תקשורת ,עו"ד עדי גבע-
מנהלת קשרי קהילה( .לאירוע הוזמן מר
בז'ה נבבה ,מאמן כושר ואתלט ,עולה
ותיק מאתיופיה ,עיוור מלידה ,אשר
הציג את סיפורו מעורר השראה ולמד
אותנו שבחיים "הכל אפשרי".

במסגרת חגיגות ט"ו בשבט יצאו
ילדי מעונות בית מיחא יחד עם
הוריהם לקטיף תפוזים במשק
גולדשטיין שבכפר מעש .הילדים
נהנו מקטיפת התפוזים וסחיטת
מיץ ולמדו אודות חג ט"ו בשבט.

חברי ועד מנהל:
ישראל ברמן ,יו“ר
ד“ר מיכאל ביזר
בת עמי בן-אמוץ
זהר פז
אורלי גלבוע

אבא ובן קוטפים תפוזים

ניסים יהודה
עידו יערי
דוד כץ
אריק אדלר
נפתלי נרקיס
רועי פלפל ,מנכ“ל

