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בתמונה: ילדי מיחא בחגיגות פורים

עם  התקיימו  הפורים  חגיגות 
שחילקו  לאומי  ביטוח  עובדי 
ושרו  לילדים  מנות  משלוחי 
במסגרת  החג.  שירי  את  עימם 
האירוע עברו הילדים בין תחנות 
גרגו- מאיה  ע"י  ואופרו  יצירה 

רונן, מאפרת מקצועית שהגיעה 
בהתנדבות.

בדיקות שמיעה מגיל 6
מיחא פותחת את שעריה גם לילדים מעל גיל 
בדיקות שמיעה  ומציעה שירות חדש של   6
האודיולוגי  במכון  מכשירים  והתאמות 
עשרות  מזה  העמותה  שמפעילה  המקצועי 
אחה"צ,  ראשון  בימי  פעיל  השירות  שנים. 
לתיאום תור ולמידע נוסף יש לפנות ללילך: 

03-6994777 )שלוחה 204(. 

בתמונה: אודיולוגית ממיחא מבצעת בדיקת שמיעה

סבתות גן
השנה מתנדבות מהמרכז 
קאסם  בכפר  לקשיש 
ילדי  את  לאמץ  החליטו 
אחת  מיחא.  בית  מעון 
לשבוע מגיעות הקשישות 
עם  משותפת  לפעילות 
להם  מבשלות  הילדים, 
ומכינות  צהריים  ארוחת 

עמם פעילויות יצירה.

בתמונה: מתנדבות המרכז לקשיש בפעילות 
יצירה עם ילדי מעון כפר קאסם

פרויקט מחפש תורם

יושב ראש חדש לעמותה

אירוע עובדי מיחא
אירוע  את  קיימנו  דצמבר  בחודש 
ניתנו  במסגרתו  המסורתי,  העובדים 
של  המצטיינים  לעובדים  פרסים 
העמותה  מיו"ר  ונפרדנו  העמותה, 
היוצאת, ד"ר ורה קורין-שפיר. לאירוע 
שהציג  נעמה,  מוחמד  השחקן  הוזמן 
וסאטירי  משעשע  סטנד-אפ  במופע 
בהוויה  ערבי  צעיר  של  חוויתיו  את 

הישראלית.

חברי ועד מנהל:
ישראל ברמן, יו"ר

ד"ר מיכאל ביזר
בת עמי בן-אמוץ

זהר פז
אורלי גלבוע

ניסים יהודה
עידו יערי

דוד כץ
סמדר אלחנני
נפתלי נרקיס

בועז הרמן, מנכ"ל

בתמונה : האודיולוגית 
נעמה הירשביין מקבלת 

תעודת עובד מצטיין

הפנינג יום 
המשפחה 

יום המשפחה התקיים במיחא  לרגל 
אירוע מכירות מיוחד. באירוע נמכרו 
של  ידיהן  מעשה  לתינוקות  פריטים 
מתנדבות העמותה, שמיכות, בובות, 
עוגות מובחרות שנתרמו לאירוע ועוד 
הפתעות. לאירוע הוזמנו ידידי מיחא, 

ההורים ותושבי שכונת רמת אביב.

יו"ר שופרסל, ובנה של  מר ישראל ברמן, חבר ועד מנהל, 
והוותיקות  הראשונות  המתנדבות  מן  ז"ל,  ברמן  דבורה 
של  החדש  ליו"ר  שעבר  בחודש  התמנה  מיחא,  בית  של 

העמותה. 
פעילות  את  מאד  מעריך  "אני  מינויו:  עם  אמר  ברמן 
מהפעילות  כחלק  בתפקיד  ורואה  מיחא",  "בית 
אני  הישראלית.  לחברה  ותרומתי  שלי  ההתנדבותית 
שמח למלא את התפקיד בעמותה שאמי, דבורה ברמן, 
מאמין  אני  שנה.  כ-40  במשך  כמתנדבת  בה  שימשה 
דרך  פורצת  בעשייה  הפעילות  את  למקד  שחשוב 

בתמונה: מתנדבות מיחא ומעשי ידיהן

לקידום ילדים עם לקויות שמיעה".
בינלאומי,  עסקי  ניסיון  שנות   30 בעל  הינו  ברמן 
צוותים  בהנהגת  הקודמים  תפקידיו  במסגרת  עסק 
בינלאומיים, הובלת רכישות ומיזוגים, שינויים ארגוניים 
ומתן ייעוץ להנהלות. ברמן פעל ביבשות שונות בעולם, 
בחברות  מנהלים  מועצות  כחבר  וכיהן  מנכ"לים  ליווה 

גלובליות שונות.
קורין- ורה  ד"ר  את  היו"ר  בתפקיד  החליף  ברמן  ישראל 
בתפקיד  שימשה  אשר  העמותה,  מייסד  של  בתו  שפיר, 

בארבע השנים האחרונות.

לילדי  ולהעניק  להתפתח  שנמשיך  כדי 
לטובת  ואיכותי  מקצועי  שירות  מיחא 
שילובם בחברה, אנו מחפשים תרומה בסך 
הפרויקטים  משלושת  לאחד   ₪ 50,000
הבאים: בנק מכשירי שמיעה, פרויקט לקות 

שמיעה חד-צידית, מכשור חדשני לביצוע 
האודיולוגיה.  לחדר  שמיעה  בדיקות 
מנהלת  עדי,  אל  לפנות  יש  למעוניינים 
או   052-2201100 בטלפון  קהילה  קשרי 

.adig@michata.org.il במייל

לכל שותפינו היקרים,
בשם הנהלת העמותה והצוות, 
חג  לכולכם  לאחל  מבקש  אני 
סובלנות  חירות,  שמח,  אביב 

והתחדשות.
הים,  את  לצלוח  שנצליח 
האחרים  והאתגרים  המדבר 
בדרך  לפתחינו,  העומדים 
האישיים,  יעדינו  להגשמת 

החברתיים והלאומיים.
בועז הרמן

מנכ"ל

 בואו לעגל 
 לטובת ילדי 
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