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ידידי בית מיחא היקרים,

אנו בפתחה של שנה חדשה וזוהי הזדמנות
מצוינת להביט אחורה בגאווה על העשייה
וההישגים ,אך גם להישיר מבט אל העתיד;
לבחון את האתגרים שלפנינו ,לתכנן ולבצע
את מחויבותנו לילדים ולחברה הישראלית,
תוך גיוס הכוחות והמשאבים הדרושים לכך.
מאז כניסתי לתפקיד יו"ר בית מיחא ,למדתי
רבות על העמותה הנפלאה הזו שיש בה
עשייה ייחודית לטובת הילדים ובני משפחותיהם ,מסירות,
אהבה ומקצוענות הראויים להערכה והוקרה של כל העושים
במלאכה.
לצד ההישגים המרשימים לאורך שנים ,אין במיחא 'קפיאה על
השמרים' .בהובלת הצוות
המקצועי ,מתקיימת למידה
מתמדת ,ישנה שאיפה למצוינות
ושילוב של מקצוענות ,יוזמה

וחדשנות בפעילות .לשמחתי ,התוצאות ניכרות בשטח ובמשוב
מהגורמים השונים.
חברים יקרים ,עדיין אתגרים רבים לפנינו ,אך בעבודה משולבת
של כל המעורבים :הצוות המקצועי והניהולי ,ההורים ,הידידים,
המתנדבים המסורים והוועד המנהל ,נמשיך להוביל את בית
מיחא ליישום החזון  -שילובם המלא של הפעוטות והילדים
בחברה.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות ,לקראת ראש השנה ,לאחל לכל
משפחת בית מיחא המורחבת שנה טובה של בריאות ,הצלחה
ושלום .וכמובן ,להודות לכל העושים במלאכה ,מתנדבים
ועובדים כאחד ,על התרומה האישית של כל אחת ואחד
להצלחת כולנו.
אני מקווה לראות את כולכם בארוע ההתרמה שלנו שיתקיים
השנה ב 19-בנובמבר" :אתם תורמים – הם שומעים"
שנה טובה ומבורכת לכולם,
ישראל ברמן ,יו"ר

שנה טובה
SAVE THE DATE

"אתם תורמים
הם שומעים" -
אירוע התרמה שנתי

אירוע ההתרמה השנתי של בית מיחא יתקיים
במועדון הזאפה הרצליה ביום א'  .19/11מטרת
האירוע :גיוס תרומות עבור טיפולים לשיקום
השמיעה של ילדי בית מיחא .במרכז האירוע
תתקיים הופעה של הזמרת מארינה מקסימליאן.
לכרטיסים ו/או חסויות פנו אלינו בטלפון:
) 03-6994777שלוחה  4או (0
ובמיילadig@michata.org.il :
)בתמונה :הזמרת מארינה מקסימיליאן(

תכנית"הלאה"
)הדרכה וליווי אצל המשפחה(
עמותת בית מיחא קבלה לידיה את הזכות להפעיל מיזם ארצי להדרכת משפחות לפעוטות עם לקות
בשמיעה בפריסה ארצית מטעם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים .מטרת התכנית היא
הדרכת הורי פעוטות עם לקות בשמיעה המשולבים במסגרות בקהילה .ההדרכה נערכת בבית
המשפחה ומתבצעת ע"י קלינאית תקשורת ועובדת סוציאלית .התכנית מבוססת על פרויקט "סימני
דרך" ,פרי יצירתה של עמותת בית מיחא ,שצמח כעבור מספר שנים למיזם ארצי בחסות המדינה.
להרשמה לתכנית ולמידע נוסף צרו קשר בטלפון073-2755906 :
או במיילlilach@michata.org.il :

מסיבות סוף שנה
לילדי בית מיחא

קמפוס מיחא עם ילדי
בית ספר אילנות

מסיבת סוף השנה של ילדי חטיבת הגיל הרך
עם הוריהם התקיימה בגינת בית מיחא,
הילדים נהנו מפעילויות שונות ביניהן פעילות
במוזיקה ,בועות סבון ,פינת איפור ועוד ,הכל
בסיוע של מתנדבים פרטיים שתרמו את
הפעילות למען הילדים .מסיבת סוף השנה של
ילדי חטיבת הקדם-יסודי נחגגה בבית "שמע".
במרכז החגיגה התקיים מופע חוויתי של
"אלומינצ'יק" המשלב מחזור אשפה וסוחף
את הדמיון בהפיכתם של חפצים ליצורים
חיים ,בדרכים שונות ומפתיעות .זו ההזדמנות
לומר תודה להורים על השותפות לדרך,
לשלוח חיבוק גדול לכל הילדים ולאחל להם
הצלחה רבה בהמשך הדרך.
)בתמונה :ילדי מיחא במסיבת סוף שנה(

"קמפוס מיחא" הוא פרויקט קהילתי שנערך זו
השנה השניה בשיתוף עם בית הספר היסודי
"אילנות" בשכונת רמת אביב .במסגרת הפרויקט
ילדי כיתות ו' הגיעו למעונות היום השיקומיים
ל 10-מפגשים לאורך השנה לחונכות אישית של
ילדי הגן .לכל ילד בוגר הוצמד ילד עם לקות
בשמיעה ונוצר קשר חברי בין הילדים לתלמידי
בית הספר שחנכו אותם ,אשר במקרים מסוימים
גם המשיך מעבר לשעות הגן ,והילדים התארחו זה
אצל זה גם בשעות אחה"צ .מטרת הפרויקט היתה
לבנות מיומנויות תקשורת ,סבלנות וקבלת האחר
בקרב הילדים .ילדי אילנות נהנו מאוד מהפעילות
ובחרו להמשיך בהתנדבות עם ילדי מיחא גם
במשך חופשת הקיץ.

)בתמונה :ילדי בי"ס אילנות עם ילדי מיחא(

ביקור ועד המנהל בכפר קאסם

חברי הועד המנהל הגיעו לביקור מיוחד במעון בית מיחא בכפר
קאסם בו השתתפו נציגי המועצה וראש העיר .דברי ישראל
ברמן ,יו"ר בית מיחא" :עבודת הקודש שעושה הצוות של בית
מיחא בכפר קאסם מוכיחה שבסופו של יום ,הדימיון עולה על
השוני בין העמים .שמחתי לסייר יחד עם ידידי ראש עיריית כפר
קאסם ,עם חברי ההנהלה ומנכ"ל העמותה ,בועז הרמן ,בסניף
בית מיחא בכפר .יש כאן שותפות מקסימה ואנשים עם חזון
וערכים .בית מיחא משקיע כספים ומאמצים רבים בפיתוח
השירות הטיפולי במגזר הערבי מתוך ההבנה שיש לשאוף
לשוויון מלא בכל מקום ובכל אוכלוסייה .במהלך הביקור הוחלט
על עבודה משותפת מאומצת עם כפר קאסם לפיתוח המרכז".
)בתמונה :חברי ועד מנהל ,המנכ"ל ויו"ר מיחא בביקור במעון מיחא בכפר
קאסם(

בזאר מתנדבות מיחא ברמת השרון

לרגל חג השבועות התקיים אירוע מכירות מיוחד בבית ברמת השרון במהלך חודש יוני .באירוע נמכרו
מתנות לכל המשפחה ביניהן ביגוד לתינוקות ,מעשה ידיהן של מתנדבות העמותה כדוגמת שמיכות
ובובות ,עוגות מובחרות שנתרמו לאירוע ,סריגים לנשים ,כלי בית ,מפות ,תכשיטים ועוד .באירוע נכחו
ידידי מיחא ,דיירי הבית ברמת השרון ותושבי העיר .ישראל ברמן ,יו"ר בית מיחא ,שנכנס השנה
לתפקיד ,הגיע לראשונה ליריד המסורתי ונפגש עם מתנדבות ותיקות ביניהן שוש צ'צ'יק ,מארגנת
האירוע וראומה וייצמן.
)בתמונה :מתנדבות מיחא מוכרות ממעשה ידיהן(
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פרויקט משח"ק

יוזמה חדשנית של בית מיחא פרי יצירתה של טלי גרינשטיין ,מנהלת חטיבת הגיל הרך ,נועדה לתת
מענה לפעוטות עם לקות קלה או חד-צידית המשולבים במעקבי שמיעה בבית מיחא ונמצאים
במסגרות חינוכיות בקהילה .הקושי השמיעתי של ילדים עם לקות קלה או חד-צידית בשמיעה
בולט במיוחד במצבים כגון :דיבור שקט ,דיבור ממרחק ,או דיבור בתנאי רעש והדהוד .ילדים אלו
מתקשים לעקוב ולהבין את דברי הגננת/המורה והילדים ,בזמן הפעילות החינוכית –חברתית
ונזקקים לסיוע .מטרת הפרויקט לספק לילדים סביבה עשירה בשפה ובשיח טבעי .השירות ניתן
במס' מעגלים :מעגל פרטני-ילד ומשפחה – ליווי בתהליך ההסתגלות למכשיר השמיעה ותהליכי
הערכה תקופתית לגבי התקדמותו של כל ילד .מעגל קבוצת הילדים – פעילות קבוצתית
דו-שבועית ,בהנחיית גננת וקלינאית תקשורת הכוללת טיפוח שפתי והעשרה של כישורי חשיבה,
פיתוח כישורי משחק ושיח חברתי .מעגל קבוצת ההורים – קבוצת הורים לתמיכה ,ליווי ושיתוף
בידע בהנחיית עו"סית .בחלק מהמפגשים ישתתפו גם קלינאית התקשורת שתתן למשפחות ידע
רלבנטי על משמעות לקות השמיעה וכן הגננת אשר תתן כלים להורים לטיפוח והעשרת ילדיהם.
)בתמונה :קלינאית בית מיחא עם ילד(

הפנינג הגן המתחלף

כמיטב המסורת גם השנה התקיים בחודש מאי הפנינג לילדי הגן המתחלף .באירוע השתתפו
בוגרי הגן לדורותיו יחד עם הוריהם .הילדים השתתפו בסדנת משחק ,בזמן שהוריהם ישבו
במעגלי שיח משתף בין הורים .מטרת היום היתה קיום מפגש בין הורים לילדים בוגרים עם
לקות בשמיעה והורים לילדים צעירים עם לקות בשמיעה .היום כולו התקיים בסיוע מתנדבים.
)בתמונות :הפנינג הגן המתחלף(

ניתאי עולה לכיתה א'

ניתאי שיינברג נולד כפג בשבוע  .33כבר בבית
החולים ניתאי לא עבר את בדיקת סינון השמיעה
ולאחר עריכת בדיקות נוספות הגיע לבית מיחא בגיל
 4חודשים והותאמו לו מכשירי שמיעה בשתי אוזניו.
כשהיה בן שנתיים השתלב ניתאי במעון היום
השיקומי של מיחא ובהמשך עבר לגן המשולב
שמפעילה העמותה בשיתוף עם משרד החינוך
והרשויות המקומיות בכפר סבא .ניתאי הגיע
לטיפולי קלינאות תקשורת באופן סדיר בבית מיחא
וכיום הוא מדבר באופן שוטף ,שמיעתו מאפשרת
תקשורת מצוינת עם סביבתו .לא זו בלבד ,אלא
שניתאי מנגן כיום בכינור ,שר במקהלה ,רוקד ,שוחה,
לומד קאפורה ועוד היד נטויה .המסר של רונית ,אמא
של ניתאי להורים" :קודם כל תאמינו בילד כי הכל
אפשרי .כל השקעה בגיל צעיר מניבה פירות בטווח
הרחוק .אם צריך להתמודד עם ילד בעל לקות
כלשהי ,אז עדיף שתהיה זו לקות בשמיעה שיש לה
אמא ואבא בדמותם של מיחא כגוף מקצועי ותומך.
)בתמונה :ניתאי מנגן בכינור(
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סיפורה של עובדת

לימור רוזי-ברנס ,עובדת סוציאלית:
"לחזק ולהעצים משפחות"
מה הרקע שלך? אני עובדת סוציאלית קלינית ,בעלת ניסיון של  21שנים
בתחום המשפחה והתמחות בגיל הרך .לפני  8שנים הגעתי למיחא .העבודה
שלי כוללת קליטת משפחות ,טיפול והדרכת הורים ,הניצבים לראשונה מול
אתגר ההורות לילד עם לקות בשמיעה .בנוסף ,מתן מידע וסיוע בנושא
מיצוי זכויות מול גורמים בקהילה ,הדרכת הצוות המקצועי בנושא עבודה
עם משפחות והטמעת גישת "חושבים משפחה".
מהי "גישת חושבים משפחה"? גישה זו רואה במשפחה כמרכז
ההתערבות .ההנחה היא שכל משפחה היא שונה ולכל ילד צרכים ייחודיים
משלו ,לכן מערכת השירותים צריכה להיות מותאמת אישית לכל משפחה.
ההורה הוא המומחה בנוגע לילדו ,אנשי הצוות יכולים לסייע ולהמליץ על
תהליך טיפול תוך ראיית צרכי המשפחה הספציפית ,אך חשוב לציין שאנשי
המקצוע נמצאים לרשות המשפחה לזמן מוגבל ועיקר הדרך בטיפול בילד
היא של ההורים ,לפיכך מעורבות ההורים בתהליך היא חיונית וקריטית.
מה החזון שלך? לחזק ולהעצים משפחות .אני פוגשת את המשפחות זמן
קצר אחרי קבלת הבשורה על לקות השמיעה ,וזהו פעמים רבות ,שבר גדול
עבור ההורים .ברגע שנולד ילד עם צרכים מיוחדים ,יש לתפוס בעיתוי הנכון
את קשר הורה-ילד וזאת בכדי לבסס קשר איכותי וחזק .השאיפה שלי היא

לימור רוזי-ברנס

שבזמן שהמשפחה נמצאת במיחא הם ילמדו כל מה שצריך על הילד ,על
הלקות שלו ,על עצמם ועל היכולות שלהם .בחיים האישיים שלי אני אדם
שתמיד מחפש ידע ואוהב לחקור ,אני מאוד פתוחה לשמוע הרבה דעות
אבל חשובה לי הבחירה .כך גם כעובדת סוציאלית ,חשוב לי להעניק
למשפחות את כל הידע המקצועי ,אך להשאיר בידיהם את אפשרות
הבחירה.

היו זמנים

בראשית שנות ה 70-עמותת בית מיחא עברה
למשכנה הנוכחי ברחוב רדינג  23ברמת אביב .הרכב
שבתמונה שמש להסעת ילדים מביתם לטיפולי
שיקום שמיעה במיחא.
בתמונה :בית מיחא בשנת .1973

הצטרפו לפרויקט עיגול לטובה בית מיחא

הכסף הקטן שלכם יכול לעשות שינוי גדול לילדי בית
מיחא .מצטרפים לפרויקט עיגול לטובה ומתחילים
לעגל לטובת מיחא .בכל קניה בכרטיס האשראי יעוגל
סכום הקנייה לשקל הקרוב ואותן אגורות ייתרמו
ישירות לבית מיחא .להצטרפות היכנסו לאתר:
www.round-up.org.il

ילדי בית מיחא ,הצוות המקצועי וההנהלה מאחלים לכם שנה טובה ,בריאות והצלחה

