אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

פסח שמח  והעיקר בריא!
שותפים ,תורמים וידידי בית מיחא היקרים,
לפני מספר שבועות החיים של כולנו השתנו ,אנחנו מתרגלים למציאות חדשה שלא חווינו כמוה
מעולם .ישנם רגעים קשים ,מאתגרים ,תקופה שיש בה הרבה חוסר ודאות ,העתיד לוט בערפל
והתהיות רבות .יחד עם זאת ,בחירום כבשגרה אנחנו פועלים ונפעל על מנת לעשות ככל
שביכולתנו על מנת לתת מענה לצרכיהם הייחודיים של המשפחות ,הילדים והעובדים המסורים
של בית מיחא.
בשל מצב החירום ואיסור ההתקהלות נסגרו מעונות היוםהשיקומיים וכן הפסקנו כמעט כליל את
כל מערך הטיפולים והבדיקות הפרונטליות .יחד עם זאת ,ברור היה לכולנו כי הילדים זקוקים לנו
גם בתקופה זו ולכן נערכנו להמשך הפעילות ההכרחית ולמתן שירותים בעבודה מרחוק תוך
התאמה למציאות החדשה .זאת ,על מנת לצמצם את הפגיעה בפעוטות ומשפחותיהם ,ולמנוע
רגרסיה בתהליך ההתפתחות של הילדים.
חברים יקרים ,זו היא שעת מבחן לחוסנו של העולם ,של מדינת ישראל וגם לחוסנה של עמותת
בית מיחא .אנחנו נתגבר ונדע לצלוח גם את המשבר הזה ונמשיך לספק לילדים ולהורים את
השירות המקצועי הטוב ביותר ולהוות מופת למצוינות ,ערבות הדדית ויכולות מקצועיות גבוהות כפי
שפעלנו במשך  65השנים האחרונות.
הימים הם ערב חג הפסח ,חג של סדר וחירות ואילו כעת אנו חשים תחושה של כאוס ושלילת
חירות .יחד עם זאת ,מצבים של כאוס יכולים להוביל אותנו לנביעה ,להתחדשות ,לפרץ של
יצירתיות ולפתרונות חדשים .ובעיקר  לפעולה!
תקופה זו מהווה עבורנו הזדמנות טובה לצאת מאזור הנוחות שלנו ולבחון דפוסי עבודה שהיינו
רגילים אליהם לאורך שנים .אנו מנצלים תקופה זו כדי לבדוק שיטות עבודה חדשניות שבזמנים
רגילים היה לוקח שנים ליישמן ולהטמיען והנה אנו מיישמים ומטמיעים שיטות עבודה חדשות תוך
ימים ושבועות.
אני גאה לעדכן כי כל הילדים המטופלים והמשפחות של בית מיחא נמצאים בקשר רציף עם צוותי
הגנים ואנשי הטיפול .עברנו למערך של הדרכה מקוונת להורים ולטיפול מקוון בילדים ,ורק
בשבועיים האחרונים הוצאנו אל הפועל מאות מפגשים והדרכות של טיפולי קלינאות מקוונים,
הדרכות הורים ליחידים או לקבוצות ,סרטוני הדרכה ,הוצאת חומר לימודי כתוב ואינספור שיחות
עם הילדים ועם ההורים .כולנו :הורים ,ילדים ,אנשי טיפול ,אנשי חינוך והנהלה מסתגלים לסוג של
קשר חדש ושונה ומגויסים לעשות את הפעולות הנדרשות כדי לשמור ולטפח אותו.
ברצוני לשלוח את ברכתי והערכתי המלאה לכל אנשי הצוות של בית מיחא על מסירותם ועבודתם
הקשה והמשמעותית לאורך כל השנה ובפרט בתקופה זו.
בימים אלו של משבר אני חש גאווה גדולה על השתייכותי לארגון שאלו הם ערכיו וזוהי מחויבותו
לציבור.
אני מאחל לכולם התחדשות ופריחה ,שנדע לקבל את המצב של חוסר השליטה במשך תקופת
המשבר ,של חוסר הסדר ,ונמצא את תחושת החירות והשחרור בקבלת המצב הקיים ובבחירה
לנקוט בפעולות מיטיבות לנו ולאחרים סביבנו.
אני מחזק את ידיכם ,מאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות טובה ואיתנה ושולח את ברכתי
לצוותים הרפואיים ולכל משרתי הציבור המסורים ,בכל המערכים ,העומדים בחזית המאבק
במגפה.
בידידות ובתקווה שנחזור לשגרה בהקדם,
רועי פלפל ,מנכ"ל

ישראל ברמן ,יו"ר בית מיחא בסרטון ברכת פסח שמח

קבלת שבת משותפת לילדי הגן המתחלף  מהבית
כל ילדי הגן המתחלף קיבלו את השבת עם הגננת מאיה נחשו איפה? דרך הזום!

אודיולוגיה בזמן קורונה ...
יחידת האודיולוגיה עברה לעבוד במתכונת מיוחדת ,אשר במסגרתה נערכות בדיקות שמיעה
במקרים מיוחדים לפעוטות ,אשר אובחנו עם לקות בשמיעה כבר בעת היוולדם בבתי החולים וכן
במקרים מיוחדים שלפני ניתוח שתל.

פעילויות העשרה לילדי בית מיחא
צוות קלינאיות התקשורת ,אודיולוגיה ,עובדים סוציאליים ,גננות ,סייעות ,מרפאים בעיסוק
ופיזיותרפיסטים עברו למתן טיפולים מקוונים לילדים ולהכוונת והדרכת הורים מרחוק.
להורדת פעילות 'זהה את הצליל'
להורדת חוברת רעיונות ליצירות
לשעת סיפור' ,איילת מטיילת'
למאגר רעיונות מס'  1לפעילויות משפחתיות
לשעת סיפור' ,שאול החתול'
קסם של בועות
שטיפת ידיים זה חשוב היום

כל הסרטונים לטובת הילדים 
בערוץ היוטיוב של בית מיחא!

ﻧﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﻳﺕ
בימים אלו ,כאשר כולם נאלצים להישאר בבתים
כדי לשמור על הבריאות ,אנחנו בבית מיחא
כפר קאסם מביאים את הפעילות לתוך הבית.
צפו בסרטון של קלינאית המעון :מייס יונס
שמסבירה לילדי המעון על חיות מחמד ומתארת
את הכלב שלה ליו ,ובסרטונים נוספים שהכנו:
ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ
ﻧﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺕ

בתמיחא מתמדת...תרומה לבנק מכשירי שמיעה
באירוע ההתרמה השנתי של בית מיחא הצטרפה לאסף אמדורסקי ,שלומי שבן ויעל קראוס ששרו
משירי "החלונות הגבוהים" רני לוי שלנו בת החמש ,לביצוע שיר מרגש .הוריה של רני ,דקלה
וברוך התרגשו מכך שבתם שרה באירוע ,החליטו ליזום פניה לתרומה למקומות העבודה שלהם
והצליחו לגייס סך של !₪ 10,000
כל ההכנסות הוקדשו לבנק השאלת מכשירי השמיעה .תודה!
רוצים ליזום תרומה ממקום העבודה שלכם? פנו אלינו היום!

בוגרים ,אתם שומעים?
הצטרפו לקהילת הבוגרים :הורים לילדים
שסיימו את חטיבת הקדם היסודי ,בוגרי בית
מיחא ,הירשמו עוד היום.
נרשמים זוכים להטבות :הזמנות לימי עיון
ואירועים מיוחדים ,שידורים מיוחדים מתחנת
הפודקאסט שלנו )שתעלה בקרוב לאוויר(
וכמובן הזדמנות להשפיע!
מחכים לכם שם!
שלחו לנו מייל עם פרטיכם ונצרף אתכם!

www.beitmicha.org.il

