מובילות של ידע ומומחיות
כחלק מחזונה להוות מופת בטיפול ,במקצועיות ובמומחיות ,ובשאיפה לייצר מאגר ידע ודרכי טיפול מהחדשניות ומהמובילות
בארץ ובעולם ,עמותת בית מיחא שמה לעצמה למטרה להפוך למרכז הידע המוביל בישראל בתחום הטיפול בלקויות שמיעה,
ולשמש מרכז הכשרות לאנשי המקצוע בהווה ובעתיד.
בשנת  2021הקדשנו את מירב המשאבים לניהול הידע שהצטבר בארגון במשך  68שנים ,מתוך מטרה לפתח ולעודד חדשנות,
יצירתיות ולמידה ארגונית .במקביל ,הנגשנו את הידע הארגוני האדיר הקיים בעמותה לטובתן של המשפחות המטופלות בבית מיחא,
לאנשי מקצוע מתחום לקויות השמיעה ולשותפינו הרבים בקהילה .אנו משקיעים משאבים רבים בהעשרה שוטפת ובהתפתחותם
המקצועית של אנשי המקצוע מתחום החינוך והטיפול הפרא־רפואי ,תוך חתירה מתמדת לשיפור השירות ומתן אמצעים מיטביים
לטיפול בילדים ותמיכה במשפחות.
מגמת השיפור ממשיכה להיות נר לרגלינו גם בשנת  ,2022בנוסף להדרכות ולהעשרות השוטפות ,נקיים השנה סמינר מקצועי
שכותרתו "סוגיות בטיפול בילדים עם לקות בשמיעה מלידה ועד לכיתה א'" .הסמינר המקצועי יתפרש על פני יומיים ויכלול
מפגשי שולחנות עגולים לאנשי מקצוע והרצאות עם מומחי תוכן מובילים .במהלך חודש מרץ נפרסם את תכנית הסמינר שייערך
בחודש מאי .2022
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מצוינות בתחום הטיפול בלקויות שמיעה
הדרכה

מאגר ידע

הרחבנו את מערך ההדרכות
בארגון ,כחלק מחזונה של עמותת
בית מיחא לשאוף למצוינות
ומובילות באבחון ,הערכה וטיפול
בילדים עם לקויות שמיעה

אספנו ותעדנו כלי הערכה ,נתונים,
שאלונים ,אבחונים ושיטות טיפול
אשר ניתן לנתח ולהסיק מהן מסקנות
לצורך הענקת טיפול מיטבי לילדים

88

%

מבוגרי בית מיחא
משתלבים במערכת
החינוך הרגילה

חדשנות

ערוץ פודקאסט

התעדכנו בספרות ובמחקרים
החדשים ביותר בתחום
הטיפול בלקויות שמיעה

חגגנו שנה לערוץ "הקול במיחא"
בכל חודש עולה פרק חדש לאויר בו
מתראיינים מומחי תוכן בתחום השמיעה

מרכז הכשרה לאנשי מקצוע בהווה ובעתיד
הכשרות והדרכות
לקלינאיות התקשורת
בית מיחא קנה לו שם עולמי בתחום
הכשרות מקצועיות בתחום קלינאות
התקשורת .לא בכדי מסלולי ההכשרה
שלנו הם מהמבוקשים בארץ

600

סך שעות
חניכה אישית
לקלינאיות חדשות

745

סך שעות
הדרכה קבוצתית
לכלל הקלינאיות

420

סך שעות
הדרכה פרטנית
לקלינאיות ותיקות

44

שעות השתלמות
מקצועית
הרצאות ודיונים מאת אנשי
מקצוע חיצוניים

168

סך שעות
מפגשי העשרה
לכלל הקלינאיות
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התנסות והדרכה לסטודנטיות לקלינאות תקשורת

708

שעות
תצפית
לסטודנטיות מהחוג להפרעות
תקשורת באוניברסיטת תל־אביב,
באוניברסיטת חיפה ומהקריה
האקדמית אונו

270

שעות התנסות
קלינית
הכנת מערכי טיפול ,קבלת הדרכה
מקלינאית התקשורת בעמותה
והשתתפות פעילה בטיפולים

סיור שנתי

מפגש והסבר על פעילות
העמותה

הכשרות והדרכות לצוות החינוכי במעונות היום השיקומיים
בשנת  2021השקיעה העמותה בשעות הדרכה מרובות עבור הצוות החינוכי והטיפולי במעונות השיקומיים (גננות ,סייעות,
פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק וקלינאיות תקשורת) לצורך התחדשות בידע ,התמקצעות ,פיתוח ואיתגור של הצוות.
בעזרת חשיפה לגישות חינוכיות ותפיסות שיקומיות חדשות ,יצרנו אינטגרציה בין הידע המצטבר שלנו אודות טיפול ושיקום
בילדים עם לקויות שמיעה לבין שיטות ותחומי ענין חדשים.
העשרת ארגז
הכלים של
אנשי הצוות:

•מאפשרת קיום שיח מקצועי ,חשיבה ודיון משותפים בין כלל חברי הצוות החינוכי
•מסייעת ביישום פתרונות יצירתיים בטיפול בילדים לקויי שמיעה
•מובילה לחדוות עשיה ולפיתוח ההון האנושי

השתלמויות והדרכות לצוות המעון מפי מיטב
מומחי התוכן בתחום לקויות השמיעה
 1שלבים בהתפתחות השמיעה
 2התפתחות מוטורית
 3תנועה וקוליות
 4התפתחות המשחק בגיל הרך
 5קורס בשפת סימנים
 6בטיחות במעון
 7שתלים
 8אכילה ותזונה לפעוטות
 9שיקום וסטיבולרי
 10סיפור ככלי טיפולי
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ערב התרמה אדיר ,בצל הקורונה
רגע לפני פרוץ גל האומיקרון הצלחנו להיפגש ולחגוג ביחד ,כ־800
משתתפים מכל רחבי הארץ ,ידידי מיחא ,עמיתים ,תורמים ,שותפים
חברים ומשפחות ,בערב ההתרמה השנתי למען ילדי בית מיחא .בערב
מרגש ומצחיק במיוחד בכיכובו של אדיר מילר זכו ילדי העמותה
לחיבוק אוהב של עמיתי בית מיחא בארץ ובעולם ולתרומה נכבדת
המאפשרת את המשך התפתחותה וצמיחתה של העמותה .תודה!

מעל  2,200תלמידות ותלמידי
חטיבות ביניים בכל רחבי הארץ נרתמו
למבצע גיוס תרומות רחב היקף.
מעורבותם של בני הנוער הן במודעות והן ברוח ההתנדבות לסייע בשטח
במבצעי התרמה התחזקו משמעותית השנה .בכל מבצע התרמה אנו
שמים דגש גם על הסברה ,על חשיפת העמותה והנגשתה בגובה העיניים.
מבחינתנו כל נער עם פנקס התרמה הוא לא רק מתרים ,אלא גם שגריר של
העמותה .נוכחנו לדעת כי יש לנו נוער נפלא ,איכפתי ,אחראי ,יוזם ומניע.
תודה חברים על ההתגייסות שלכם!

מגייסים
את
הנוער

הכירו את לביא  -גיבור בן 3
לביא שץ ,בן ,3
גיבור אמיתי ,מושתל בשתי אוזניו,
נמצא ומלווה בבית מיחא.
הוריו של לביא המתוק תיעדו את הרגעים המשמעותיים בתהליך
השיקום השמיעתי שלו מרגע לידתו ועד היום .הכנסו לקישור:
"המסע אל השמיעה שלי"
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