חברות וחברים יקרים,
אנחנו מתחילים את השנה החדשה בסימן התחדשות ועם התרגשות גדולה לקראת העתיד הקרב ובא
 שיפוץ בניין בית מיחא יוצא לדרך!את שנת הלימודים הנוכחית פתחנו במשכננו הזמני ,ממש מעבר לכביש ,בבית ספר אליאנס .במעבר
הושקעו מאמצים רבים ונעשו כל ההתאמות הנדרשות בכדי שנוכל להמשיך ולתת את השירות המיטבי
לילדים ולמשפחות המטופלות .בהזדמנות זו ,אני רוצה להודות לצוות היקר על ההירתמות ,הגמישות
והיצירתיות  -אני גאה בכל אחד ואחת מכם .אני רוצה גם להודות לידידינו החדשים בבית ספר אליאנס
על קבלת הפנים החמה והנעימה ,בטוחים שזוהי התחלתה של שותפות נפלאה.
לאחר השיפוץ נחזור לבניין חדיש ומודרני ,המותאם לצרכי הילדים והצוות.
גם השנה שמנו דגש על תחום הדרכת הצוות וקיימנו כנס בתחום הליבה המקצועי של העמותה –
סוגיות בטיפול בילדים עם לקות בשמיעה מגיל לידה עד כיתה א' .בשנה הקרובה נקיים כנס מקצועי
נוסף ,בתקווה שנהפוך זאת למסורת שנתית.
ולכם הורים יקרים – אנחנו מתכננים להשיק השנה תכנית חדשה ומרגשת לליווי משפחות .בקרוב נשלח
פרטים נוספים.
בברכת שנה טובה ומתוקה ,שנה של עשייה ברוכה ובריאות.
רועי פלפל ,מנכ"ל

עברנו לבית מיחא החליפי )לשנת הלימודים תשפ"ג(
את שנת הלימודים הנוכחית פתחה העמותה במשכנה הזמני בתיכון אליאנס שברמת אביב.
המעבר נעשה על מנת לאפשר שיפוץ נרחב במשכן העמותה הקבוע ברח' רדינג  23במהלך שנת
הלימודים הקרובה.
לקראת המעבר השקיעה העמותה משאבים ומאמצים רבים בהכנת המבנה לקראת העתקת הפעילות
במלואה ,ובכלל זה :כיתות גן למעון היום השיקומי ,חדרי טיפולי קלינאות תקשורת ,מכון אודיולוגי הכולל
חדר אטום חדש ,חצר משחקים לשימוש ילדי בית מיחא ,ומשרדי המנהלה.
מוזמנים לבוא לבקר!

חדר בדיקות השמיעה
)אודיולוגיה( מוכן!
חדר בדיקות שמיעה חדש נבנה במשכן החדש
והוא ערוך לקבל את ילדי והורי בית מיחא .יחידת
האודיולוגיה אחראית על עריכת בדיקות שמיעה,
הערכת התפקוד השמיעתי של התינוק והילד,
התאמה וכיוונון מכשירי השמיעה ,מעקב שמיעתי
והתייעצויות הוריות.

אירוע ההתרמה השנתי נקבע :לפתוח יומנים...
והפעם' :תנו לי רוק'נרול' עם להקת תיסלם.
האירוע יתקיים השנה ביום ה'27/11/2022 ,
בהיכל אומנויות הבמה בהרצליה.
נשמח לראותך בין אורחינו!

עדכונים מבית מיחא,
כפר קאסם
חנכנו את החצר המשופצת עם שפע מתקנים,
צילונים חדשים ומשטח דמוי דשא.
לקראת שנת הלימודים החדשה ,עבר הצוות
סדנת בטיחות ונבדק שבכל מעון יש את כל
הציוד הנדרש לשמירת בטחון הילדים והצוות:
עזרה ראשונה ,דיפבלטור ,לחצן מצוקה וכו'.
השנה אנחנו גם שמחים לקלוט סטודנטיות
לחניכה במעון .שיהיה בהצלחה!

רעיונות לקטנטנים
לקראת ראש השנה:
קניה משותפת עם הילדים של תפוחים
והכנת עוגת תפוחים או רסק תפוחים
משחק עם גלילי נייר טואלט והשמעה של
צליל ארוך וצליל מקוטע  -כמו שופר
הכנת ברכות שנה טובה ,ציור משותף עם
הילד ,לשים במעטפה ולתת לסבא ולסבתא
או לבני המשפחה.

בוקר של יחד :ילדים,
בוגרים ,הורים
כמו כל שנה ,בסוף שנת הלימודים הקודמת
התקיים בוקר של יחד בו נפגשו משפחות המעון
עם משפחות בוגרים .חשנו התרגשות גדולה
לראות איך כל הקטנטנים גדלו ,והזדמנות
נפלאה עבור משפחות חדשות לשוחח עם
משפחות ותיקות.

תכנית הדרכה שנתית בחטיבת הגיל הרך
השנה המשכנו לפתח את תכנית ההדרכה השנתית לכלל הצוות ובפרט לקלינאיות החדשות  -בנוסף
לליווי האישי שהשקנו בשנה שעברה ולהמשך ההכשרה המקצועית ,השנה פתחנו בקבוצה חדשה לליווי
רגשי בקבוצות קטנות לקלינאיות החדשות.
כמו כן בתכנית ההשתלמויות נמשיך לקדם את מקצועיות כלל הצוות עם הרצאות מבפנים ומחוץ אודות
חידושים ברפואת אא"ג ובעזרי שיקום שמיעתי ,כלים לטיפול שמיעתי בילדים בגיל הרך והעשרה נוספת
לגבי התפתחות תינוקות וילדים.
בנוסף נקדם את הדרכת הקלינאיות לגבי טיפול בילדים בעלי מורכבויות נוספות כגון קשיים תקשורתיים.

הצטרפת כבר ל'עיגול
לטובה'?
עוד לא הצטרפתם ל"עיגול לטובה" ,לטובת בית
מיחא? עגלו את סכום קנייתכם באגורות
בכרטיס אשראי ותרמו למען עמותת בית מיחא
ומאות הילדים והמשפחות הזקוקים לעזרתכם.

עיגול לטובת בית מיחא

פודקסט " :#18ארגז
כלים להעשרת אוצר
המילים"
סימה זוהר ,קלינאית תקשורת בחטיבת הקדם
יסודי בבית מיחא ,מפרטת על כלים להעשרת
אוצר המילים של הילדים ולפיתוח הסקרנות
שלהם .חפשו "הקול במיחא" באפליקציית
הפודקאסט שלכם
להאזנה ולתמלול
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