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ידידי  בית   מיחא   היקרים,
חגי תשרי בפתח ואנו עומדים בפני השנה החדשה.
כמו בכל שנה ,זוהי הזדמנות להביט אחורה בגאווה
על עשייה מקצועית מהמעלה הראשונה  .עברנו שנה
מוצלחת ,עם הישגים רבים לטובת הילדים והמשפחות.
אנו שמחים לנצל את ההזדמנות להודות לצוות
המקצועי הנפלא ולחבורת המתנדבות והמתנדבים על
התרומה הרבה לפעילות העמותה.
לאחרונה סיימו את תפקידם בועד המנהל שני חברים:
זוהר פז וניסים יהודה שתרמו ומוסיפים לסייע
לפעילותנו ,וקיבלנו לשורותינו את עידית לוי ואריק
אדלר .אנו בטוחים שכישוריהם הרבים יבואו לידי ביטוי
בתרומתם לפעילות העמותה ומאחלים להם הצלחה
רבה בתפקיד החדש.
בשנה האחרונה העמותה נתנה שירות ל  715ילדים,
זהו מספר שיא של ילדים ואנו שמחים שעמדנו באתגר
לתת לכולם את השירות המיטבי ,בהתאם ליעדים
שהצבנו לעצמנו.
כשאנו מביטים קדימה לשנים הבאות ואלה שאחריה,
אנו נרגשים מההתפתחויות המקצועיות שמאפשרות
לנו לסייע ליותר ילדים להשתלב בחברה.
יחד עם זאת ,אנו נמצאים במציאות מורכבת בתחום
גיוס המשאבים בעידן הנוכחי .לשם כך אנו פועלים
במרץ בכל דרך אפשרית ,קוצרים הצלחות בדרך
ונזדקק להירתמות של כולם כדי שנוכל להבטיח שבית
מיחא יוסיף לפרוח ולהביא את הבשורה הנפלאה
לילדים ולמשפחות.
זוהי הזדמנות מצוינת להזמין את כולכם לארוע
ההתרמה השנתי – "אתם תורמים  -הם שומעים"
שיערך ביום  25.11.2018במוזיאון תל—אביב.

הפנינג חג שבועות בגינת מיחא
לכבוד חג השבועות התקיים בחודש מאי יריד חגיגי בגינת בית מיחא .באירוע נכחו ידידי
מיחא ,פעילים חברתיים ותושבי שכונת רמת אביב .האירוע הוקדש לזכרה של מלכה
יונגר ז"ל ,מתנדבת מסורה אשר פעלה שנים רבות למען ילדי מיחא.
אנו שמחים על הצטרפותם של מתנדבים חדשים לעמותה ומודים לכל המתנדבים
שסייעו בהפקת האירוע :למתכננות ומפיקות האירוע גולן רומנו ,הראל אשל ושיר יונגר,
לשף אייל אורגבי ("משחקי השף") שהכין פוקאצ'ות חמות מעשה ידיו ,ל DJ-גיא ברעם,
לעדי מחלוף ששזרה כתרי פרחים ,לצלם יובל לוי בוגר בית מיחא ,ולמתנדבי ופעילי
העמותה אשר תרמו וסייעו לקיום הפעילות.
הכנסות האירוע משמשות להמשך פעילות היחידה לאודיולוגיה ,האחראית על בדיקות
ומכשירי שמיעה לתינוקות וילדים המטופלים בבית מיחא.

מסיבות סוף שנה
לילדי בית מיחא

  שחג
מח!

מאחלים שנה טובה ומבורכת לכולם,
ישראל ברמן ,יו"ר
רועי פלפל ,מנכ"ל

"אתם תורמים הם שומעים"
אירוע התרמה שנתי
אירוע ההתרמה השנתי של בית מיחא יתקיים
במוזיאון תל–אביב ,ביום א' בתאריך .25.11.18
במרכז האירוע ,בהנחיית שירז טל ,תתקיים הופעה
של להקת "כנסיית השכל".
כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים והחסויות ישמשו
עבור טיפולים לשיקום השמיעה והדיבור של ילדי בית
מיחא .לכרטיסים ותרומות פנו אלינו:
באינטרנטhttps://www.eventer.co.il/micha :
בטלפון( 03-6994777 :שלוחה  0או )4

מסיבת סיום של חטיבת הקדם יסודי

סיכמנו בהתרגשות עצומה את סיום
שנת הלימודים במסיבת סוף השנה של
ילדי חטיבת הגיל הרך עם הוריהם אשר
התקיימה בגינת בית מיחא .במסגרת
מסיבת סוף השנה של ילדי חטיבת הקדם-
יסודי וטקס הבוגרים העולים לכיתה א',
קיבל כל בוגר כובע ומדליה ועלה לבמה
לקבל את תעודת הסיום ממנהלת החטיבה.
במרכז החגיגה התקיים מופע חווייתי של
בועות סבון ענקיות שהעלה צחוק וחיוך
על פני הילדים וההורים .תודה מיוחדת
לינון פרבר ,חבר ועד ההורים ,ששדרג
את המסיבה עם כיבוד מושקע תרומת
"דומינוס פיצה" ו"עוגיה אפיה ביתית" ,וכן
פרחים לכל הצוות תרומת "חישתיל".

פעילות לחג
הרמאדן במעון
כפר קאסם
במסגרת חודש הרמאדן ,למדו
ילדי בית מיחא בכפר קאסם
אודות המנהגים והטקסים
הייחודים לתקופת החג,
ובפרט על תפילת "תראווויח"
המתקיימת מדי לילה לאורך
כל החודש.

סאלח שורבג'י מנהל המעון והסייעת כאותר בדוי
בפעילות לחג הרמאדן עם ילדי מיחא כפר קאסם

שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברת
Salesforce
עמותת בית מיחא נבחרה להשתתף בתכנית "המתמחים" מטעם חברת
 , Salesforceהעוסקת במערכות ניהול לקוחות בענן ( .)CRMבמסגרת
התכנית ,קיבלו המשתתפים הכשרה בהטמעת מערכת Salesforce
בארגונים ,ונדרשו לבצע פרויקט גמר באחת משלוש עמותות שנבחרו
בקפידה .המתמחים בתכנית ביצעו התאמות ושיפורים במערכת
ה CRM -הקיימת בבית מיחא ,ופעולותיהם הביאו לייעול תיעוד וניהול
המידע בעמותה.

רועי פלפל מנכ"ל מיחא ,אסף ישפה מנהל הפרויקט מטעם חברת ,Salesforce
ניצן יפרח מנהלת הצלחת לקוחות וצוות המתמחים בחברה

רונה עולה לכיתה א'
רונה רפאל לא עברה את בדיקת סינון השמיעה בבית
החולים ,ולאחר שעברה בדיקות נוספות נקבע כי אינה
שומעת בשתי אוזניה ,והיא אובחנה עם לקות שמיעה
עמוקה .בגיל שבעה חודשים הגיעה רונה לבית מיחא,
החלה בטיפולי קלינאות תקשורת ושובצה ב"גן המתחלף"
(המאפשר שילוב בגן רגיל בקהילה לצד פעילות בגן
מיחא) .כאשר מלאו לה  3שנים ,עברה רונה ל"גן המשולב"
(גן ללקויי שמיעה הצמוד לגן עירייה רגיל) ,שמפעילה
העמותה בשיתוף משרד החינוך .בגן המשולב קבלה רונה
מגוון טיפולים מקצועיים ורגשיים ,שסייעו לה לצמצם את
הפער ההתפתחותי ולהרגיש כשאר הילדים.
כיום רונה בת ה 6-כבר יודעת לקרוא ,לחבר ולחסר.
רונה ילדה כריזמטית ,חברותית מאוד ,בעלת בטחון עצמי
גבוה ומובילה הן בקבוצת השומעים והן בקבוצת
לקויי השמיעה.
יום אחד כאשר נילי אמה ,גננת במקצועה ,לקחה אותה

לגן בניהולה ,שאלו הילדים את רונה על מכשירי השמיעה
שלה .היא ענתה להם בפשטות" :כמו שיש ילדים שלא
רואים טוב וצריכים משקפיים ,אז אני לא שומעת טוב
וצריכה מכשירי שמיעה" .היא הוציאה את המכשירים,
הראתה להם את האוזניות ,עברה בין כל הילדים והדגימה
להם כיצד שומעים בעזרת המכשיר" .יש בפנים רמקול
שעוזר לי לשמוע" ,היא הסבירה.
בשנה הבאה ,רונה תעלה לכיתה א' בבית ספר בחינוך
הרגיל בו לומדת אחותה הגדולה .כששאלה האחות" :מה
אגיד אם ישאלו אותי על מכשירי השמיעה שלך?" ענתה
רונה" :אל תגידי ,אני אגיד בעצמי".
המסר של נילי להורים" :תאמינו בילד ואל תפחדו מהקיטלוג
של חינוך מיוחד .אני גננת ומגיעה מהתחום ,ואפילו אני עצמי
פחדתי עד שראיתי את גן מיחא ,ותוך  10דקות הבנתי שזה
המקום הנכון לרונה .בזכות מקפצת החינוך המיוחד היא
עולה בשנה הבאה לכיתה א' בחינוך הרגיל".

סיפורה של עובדת:
ליהי לניאדו ,גננת במעון
היום השיקומי
מה הרקע שלך? אני בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד
לגיל הרך מסמינר הקיבוצים .את הסטאג' שלי ב2016 -
עשיתי כגננת משלימה בבית מיחא .שנה לאחר מכן,
התחלתי לנהל את גן "חיפושית" ,לילדים בגילאי חצי
שנה עד שנה וחצי .חמשת ילדי הגן כבדי שמיעה וחרשים
וכך גם הוריהם .עבודתי כוללת טיפול בילדים ,ניהול צוות
הגן ,לו"ז הפעילות והטיפולים של כל ילד .אני נמצאת
בקשר שוטף מול אנשי המקצוע וההורים ,על מנת לעקוב
אחר התקדמות הילד מבחינה שמיעתית והתנהגותית הן
בבית והן בגן.
איך עברה עליך השנה במיחא? זו השנה הראשונה
עבורי בניהול גן ,ועל כן הייתה מאתגרת במיוחד .האתגר
היה משולש – תקשורת עם ילדים והורים חרשים ,ניהול
צוות גן חרש ,ועבודה עם הילדים בגיל הצעיר ביותר
במיחא ,שזו המסגרת הראשונה בחייהם מחוץ לבית.
כחלק מההכנה לתפקיד ,השתתפתי בקורס שפת סימנים
מתקדם .ניהול גן שכולו מסמן ומתנהל בדגש שמיעתי,
הצריך הכנה מרובה לפני כל מפגש .היום ,אני יכולה
לומר שעמדתי באתגר ואני שמחה על כך שמצאתי דרך
לתקשורת טובה עם הילדים וההורים.

שיתוף פעולה
מקצועי עם מרכז
Child's voice
משיקגו
בסוף חודש מאי ,היה לנו הכבוד לארח
בבית מיחא את הגב' רייצ'ל פרגמנט
ואחותה ,עו"ד דבורה פרגמנט ,שהקרן
הפילנתרופית המשפחתית שלהן תומכת
במרכז  Child's Voiceשבשיקגו אילינוי.
מרכז  Child's Voiceהינו ארגון ללא
כוונת רווח המציע שירותים חינוכיים
ואודיולוגיים לילדים עם לקות בשמיעה.
במהלך הביקור ,עלה רעיון לשיתוף פעולה
בין הארגון האמריקאי לבית מיחא שיכלול:
פעילות משותפת בין אנשי המקצוע משני
המרכזים (מורים ואנשי חינוך ,קלינאיות
תקשורת ,עובדים סוציאליים ועוד) ,חילופי
ידע וסיעור מוחות לשכלול שיטות
העבודה ופיתוח כלים לאיסוף נתונים,
ניתוחם ועיבודם.

נציגי מרכז Child's Voice

"לכל ילד מגיע לשמוע!"

הצטרפו אלינו וביחד נעזור להם! אנו מזמינים
אתכם לקחת חלק בקמפיין מימון המונים ,וביחד
נרכוש  20מכשירי שמיעה לבנק ההשאלה
שמפעילה העמותה.
לתרומה חפשו בגוגל" :לכל ילד מגיע לשמוע!"
או פנו אלינוsociety@michata.org.il / 03-6994777 :
בית מיחא
רח’ רדינג  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

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

חברי ועד מנהל:
ישראל ברמן ,יו”ר
ד"ר מיכאל ביזר
בת-עמי בן-אמוץ

אורלי גלבוע
עידו יערי
דוד כץ
נפתלי נרקיס

אריק אדלר
עידית לוי
מנכ”ל:
רועי פלפל

