חברות וחברים יקרים,
חג האביב קרב ובא ואנו נמצאים בבית מיחא בעיצומה של עשייה ענפה והתחדשות .בתקופה האחרונה
קלטנו לעמותה מספר אנשי צוות חדשים ואף איישנו תפקידים חדשים במערך ההדרכה של העמותה
ע"י נשות צוות מנוסות.
בימים אלה אנו ממשיכים את ההערכות לקראת שיפוץ בית מיחא אשר יחל בקיץ הקרוב ונערכים
לקראת מעבר זמני לביה"ס אליאנס ,אשר נקיים בו את פעילות העמותה בשנה"ל הקרובה ,במסגרת
המעבר אנו מקימים מכון אודיולוגי ,נכשיר כיתות גן ,חדרי טיפול ועוד.
בהזדמנות זו ,אני מבקש להודות מקרב לב לצוות העובדים שלנו על כל העשייה המבורכת ולברך אתכן
משפחות ושותפים יקרים בברכת פסח שמח שיביא איתו בשורה של שמחה וחירות.
חופשה נעימה!
רועי פלפל ,מנכ"ל

סמינר לאנשי מקצוע מתחום לקויות בשמיעה
לזכרו של פרופ' יוג'ין פרגמנט
בתאריך  27.5.2022נקיים סמינר מקצועי בנושא "סוגיות בטיפול בילדים עם לקות בשמיעה מגיל
לידה עד כיתה א" .הסמינר יתפרש על פני יומיים ויתקיימו בו מפגשי שולחנות עגולים לאנשי מקצוע
והרצאות עם מומחי תוכן מובילים .אנו מתכבדים לקיים את הסמינר לזכרו של פרופ' יוג'ין פרגמנט ,חוקר
ורופא פורץ דרך ומוביל דעה בזכות מחקריו בגנטיקה קלינית של הפיריון והאבחון הטרום לידתי .פרופ'
פרגמנט היה ידיד ותומך של עמותת בית מיחא  -יהי זכרו ברוך.
לצפיה בתכנית הסמינר  -לחצו כאן.

"סוגר מעגל"
בשבוע שעבר אירחנו את אדיר סעדה ) .(24אדיר איבד את שמיעתו בגיל  10לאחר שסבל ממחלת
כולסטאטומה אשר בעקבותיה עבר ניתוחים רבים .אדיר החליט לאחרונה שהגיע הזמן לתרום לקהילה
וערך קמפיין לגיוס המונים לטובת רכישת מכשירי שמיעה עבור בנק ההשאלה שמפעילה עמותת בית
מיחא.
בזכות התרומה רכשנו זוג מכשירי שמיעה חדשים מסוג הולכת עצם ) ,(Boneהמתאימים למטופלים
אשר לא יכולים להפיק תועלת ממכשירי שמיעה רגילים או להרכיבם ,בשל פגיעות הולכתיות בשמיעה.

המכשיר מגרה באופן ישיר את האוזן הפנימית דרך העצם ,ובכך עוקף את תעלת האוזן החיצונית והאוזן
התיכונה .המכשיר הוזמן עבור ילדה ספציפית ויגיע אלינו בקרוב .אדיר ביקר ביחידת האודיולוגיה של
בית מיחא ,פגש את הצוות המקצועי ובכך סגר את המעגל האישי שלו.

"שומעים את הקהילה"  -הפנינג קהילתי
בתאריך  ,27.5.2022בשעות  ,12:00-15:00נקיים הפנינג קהילתי בשיתוף עיריית ת"א לצורך העלאת
המודעות ללקות בשמיעה אצל ילדים .ההפנינג פתוח לקהל הרחב ובמסגרתו יופעלו תחנות חוויתיות
ביניהן הדמייה של בדיקת שמיעה ,שעת סיפור בשפת סימנים ,יצירה בצלילים והפתעות נוספות ,וכדי
שלא נחזור הביתה רעבים ...יהיו גם תחנות לממכר מזון.
ההפנינג מיועד להורים ולילדים בגילאי  .3-10כולם מוזמנים!
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