
2020 בבית מיחא 
מאתגר לצמיחה

והמסכה.  המטוש  הזום,  האלכוג’ל,  הבידוד,  שנת  הקורונה,  כשנת  כולנו  בחיי  תיזכר   2020 שנת 
השנה בה השתדלנו כולנו לשמור מרחק ובכל זאת להישאר קרובים כמה שיותר. השנה בה התכניות 
והמציאות כמעט ולא החליפו מבט... כן זו הייתה שנה שונה, מלאה בתסמינים ובכל זאת, בתוך כל 

הכאוס וחוסר הוודאות שהביאה עמה השנה, ידענו כי לנגד עינינו עומדת טובתם של הילדים.

בשבילם המשכנו, השקענו, נאבקנו כשצריך ולרגע אחד לא ויתרנו. כי הכח שלהם להמשיך, להתקדם 
ולצמוח הוא הכח שהניע אותנו למצוא את האור והתקווה גם בשנה קשה.

66 שנה למתן טיפול מקצועי ואישי לתינוקות ופעוטות עם לקות בשמיעה.  בית מיחא פועלת מזה 
החזון שלנו הוא להעניק לכל ילד חרש וכבד שמיעה את הכלים לרכישת תקשורת, שפה, התפתחות 

ושוויון הזדמנויות לשילובו המלא בחברה. 
מסכמים שנת קורונה מאתגרת ומצמיחה. 

        קורונה. הופכים לימון ללימונצ’לו

העמותה המשיכה לתת שירות לאורך כל השנה )למעט שבועיים בהם הוטל סגר על החינוך 
המיוחד(. במשך כל תקופת הקורונה לא חסכנו מאמצים כדי לספק לילדים ולצוות את התנאים 

האופטימליים ולהעניק טיפולים לילדים באופן פיזי או מקוון

מערך פעילויות מקוון בדגש שמיעתי, נוצר תוך ימים ספורים עבור הילדים, המשפחות והצוות

הכשרנו מספר שיא של 133 גננות מגני עירייה, לקליטה מיטבית של ילדי מיחא במסגרת פעילות 
חטיבת הקדם יסודי )גילאי 3-6(

וזכו להיענות גבוהה של מאות הורים: נמשיך לאפשר  פגישות והכשרות להורים עברו למקוון 
שירות זה בהתאם לצורך

המשכנו להעניק שירות בגנים שבית מיחא מפעילה לטובת הקהילה לילדים שהוריהם הוגדרו 
כחיוניים בתקופת הסגר

              התחדשות בסניף הראשי בתל אביב!
 

ובחצרות  הצוות  בחדר  החטיבות,  במזכירות  במטבחים,  באודיטוריום,  שיפוצים  נערכו 
המשחקים 

עשרות מכשירי שמיעה התווספו לבנק ההשאלה של המכון האודיולוגי בבית מיחא

ציוד פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק חדש נרכש לחדרי הטיפולים החדשים

              מחדשים גם במעון בכפר קאסם!
 

חצר המשחקים התחדשה בצילון ענק 

חדר הפיזיותרפיה חודש בציוד מתקדם לטיפול בילדים

בחגיגות עיד אל-אחד’א, צוות המעון נסע לבתי הילדים ומסר לכל אחד מילדי המעון שי 
אישי מיוחד לחג

    שומעים? יש פודקאסט חדש באוויר!
עלינו לאוויר! חפשו אותנו: 'הקול במיחא' בקורא ההסכתים שלכם, או באתר בית מיחא.  

מטרתנו היא להנגיש את הידע המקצועי למשפחות, לאנשי המקצוע ולשותפים שלנו.

החל מחודש ינואר 2021, בכל חודש עולה פרק חדש לאוויר ומתראיינים שותפים, מומחי תוכן 
בתחום השמיעה, הורים ועוד. 

  

                        אירוע התרמה שנתי שובר שיאים, זה כל הקסם

בהתאם לצו השעה קיימנו השנה את האירוע ב ZOOM בהשתתפות למעלה מ 500)!( משפחות.
במרכז האירוע היתה הופעה אינטראקטיבית של האמן הבין לאומי הרב חושי - ליאור סושרד.

קיום האירוע התאפשר תודות לתמיכתם של חברות ותורמים פרטיים יקרים שנרתמו למאמץ. 

תודה ל-24 החברות שתרמו לאירוע ול-335 התורמים שלנו שנרתמו למאמץ!

ועוד...

מערכת זימון התורים באוויר!  מעתה מזמינים תור למכון השמיעה שהעמותה מפעילה 
דרך מערכת זימון תורים נוחה וידידותית. 

6 מלגות לימודים הוענקו לקלינאיות תקשורת של צוות מיחא. 

השקנו את 'אוניברסיטת בית מיחא' בקרב הצוות של החטיבה הקדם יסודית, הכוללת 
פיתוח מקצועי מותאם אישית לכל איש צוות, ליווי אישי והדרכות קבוצתיות. 

המשכנו בשבילכם בקשת טיפולים ושירותים פרטניים וקבוצתיים:

 בדיקות
שמיעה

בנק מכשירי 
שמיעה בהשאלה

מעונות יום 
שיקומיים

הדרכת משפחות 
ע”י עובדים 

פיזיותרפיה סוציאליים
וריפוי בעיסוק 

טיפול במוזיקה 
ובבעלי חיים

ספריית משחקים 
וספרים

קבוצות תמיכה 
להורים

טיפולי קלינאות 
תקשורת

התאמות 
מכשירי 
שמיעה

פודקאסט 
)הסכת( 

חודשי

דפי מידע 
להורים

אז הנה מספר נתונים  על השנה שהיתה:

מעל

 2,500
בדיקות אודיולוגיות 

נערכו השנה

 715
פעוטות

טופלו בבית מיחא

88% 
מבוגרי בית מיחא

שולבו בכיתות א’ בבתי 
ספר רגילים

www.beitmicha.org.il


