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דבר העורכות
העורכות
דבר
גיליון זה מוקדש לשני אירועים חשובים המתקיימים בחודש דצמבר :יום הנכה
הבין-לאומי ,שחל ב ,3.12-ויום המתנדב הבין-לאומי ,שחל יומיים אחריו.
מילבת מדגישה תמיד את חשיבות פעילותם של המתנדבים הטכניים ,ואנו אף
מציגות בכל גיליון וגיליון אביזר עזר שנוצר במו ידיהם .אולם לרגל יום המתנדב
הבין-לאומי החלטנו להסב את תשומת הלב לתחומים הידועים פחות –
והחשובים בה במידה – של ההתנדבות במילבת .לפיכך כתבנו על ארבע
מתנדבות ,שאינן מתנדבות טכניות אך תרומתן למילבת לא תסולא מפז .כמו כן,
סיפקנו הצצה קצרה לעולמן של ישיבות המתנדבים הטכניים.
אל דאגה ,בסקירתנו לא קיפחנו את העולם הגדול – שגם בו יש ארגונים )אמנם
מעטים( של מתנדבים טכניים המייצרים אביזרי עזר לאנשים בעלי מוגבלויות,
ולא את ישראל ,שרוח ההתנדבות עדיין שורה בה.
כמו כן תוכלו לקרוא על שלבי התפתחותו של אחד ממוצרי הדגל של ממל"ה –
האורגן הנגיש ,וגם גילוי דעת קצר על תכניו של יום הנכה הבין-לאומי.
אנו מאחלות לכם קריאה מהנה,
צוות העורכות.

דבר המנכ
המנכ““לל
דבר
בס"ד

שלום למתנדבים ,לידידים ,לחברי ההנהלה ולצוות מילבת,

הפסוק "אל תשלח ידך אל הנער" הוא הקריאה המסיימת רגע שיא בניסיון העשירי
מתוך עשרת הניסיונות שבהם העמיד ה' את אברהם אבינו כדי לבחון את אמונתו.
הרב ישראל מאיר לאו – חבר הנהלת מילבת – שאל פסוק זה לכותרת ספרו
המספר על הצלתו מגיא ההריגה.
אנו עומדים בפתחו של משבר כלכלי עולמי .השפעתו כבר מורגשת אצלנו,
ומשימתנו היא לעמוד בניסיון! עלינו לכלכל כל פעולה ומיזם בשום שכל ,בתבונה
ובקור רוח ,לדעת להצטמצם בלי לפגוע ולשנס מותניים כדי לעבור את התקופה
הקשה.
עם זאת כל ניסיון אתגר גדול בצדו .בתקופה זו אנו משקיעים מאמצים רבים
להגביר את שיווק המתקנים של "ממלה" ושל "פפלה" ולפתח מיזמים נוספים
שיעמידו את מילבת על רגליים איתנות.
באחרונה אישרה הנהלת מילבת את תכנית האב של מילבת לשנים ,2011-2009
ובע"ה נעמוד ביעדים שהצבנו חרף ההתמודדות עם קשיים אלה.
הגיליון שלפניכם סוקר שני אירועים שיתקיימו אי"ה בחודש הבא –
יום הנכה ויום המתנדב.
סמיכות האירועים לא תוכננה מראש ,אך היא מצביעה על העזרה שמגישים ארגוני
המתנדבים לארגוני הנכים" .צורכי עמך מרובים" ,וככל שיצטרפו אנשים רבים יותר
למעגל ההתנדבות כך נוכל לסייע יותר לאלו המשוועים לעזרה.
בברכה,
נחמן פלוטניצקי,
מנכ"ל מילבת.

אביזרי הדור הראשון
מאת :דני ברק
בימים אלו קיבלנו את דו"ח ה.ט.ל – .סיכום ישיבת המתנדבים הטכניים –
מספר  .154היות שהמפגשים נערכים כמעט פעם בחודש ,חישוב קל מראה
שדו"ח המפגשים הראשון נכתב כנראה בראשית שנות ה .90-אולם פעילות
המתנדבים החלה הרבה קודם ,כמעט  20שנים לפני כן ,כשמילבת עדיין לא
הייתה קיימת.
ב ,1974-לאחר מלחמת יום הכיפורים ,החל צוות טכנאים ומהנדסים ממחלקת
השירותים המדעיים שבמכון ויצמן למדע לבנות אביזרי עזר ולתת פתרונות
לנכים.
בעלון של מכון ויצמן פורסמו שנים עשר תיאורים של פתרונות שיצרו
המתנדבים .לדוגמה ,ב 1989-נידונה השאלה איך אדם ששתי ידיו קטועות
יסובב את גלגל הנייר במכונת הכתיבה )זוכרים עדיין מהי מכונת כתיבה?(
בעזרת ווי הפרוטזות.
הפרסום היה באנגלית הואיל ולמכון ויצמן היה קשר עם גופים בין-לאומיים ולא
היה תקציב לפרסום בשתי שפות.
הכותרת "עשה זאת )כמעט( בעצמך" והתוכן הזמינו כל אדם להיעזר במידע
שפורסם.
)בתצלום וו הפרוטזה הוחזק באמצעות יד
בריאה(.

אביזרי הדור הראשון—המשך...
לפעמים ההתקדמות הטכנולוגית הופכת פתרונות שהיו בזמנו שאלת חיים או
מוות לבלתי-דרושים או לאנכרוניסטיים .בעבר דווח שבארצות הסקנדינביות
אירעו כמה מקרים שבהם נהג בעל מוגבלות קפא למוות במכוניתו בעת שירד
שלג כבד לאחר שמנוע המכונית נדם והמכונית התכסתה בשלג .הנהג קפא
למוות כיוון שלא היה באפשרותו להזעיק עזרה או לצאת מהמכונית וגם איש
לא ידע שיש אדם במכונית .בארצנו אירע מקרה דומה )ללא השלג – (...מנוע
דמם במכוניתו של אדם בעל מוגבלות ,והוא ישב בתוכה שעות רבות ללא
יכולת לבקש עזרה או להפנות אליו את תשומת הלב של אדם מהסביבה.
הפתרון לבעיה היה התקנת זוג נורות התראה מיוחדות בחלון האחורי של
הרכב .אבל היום? הבעיה אינה קיימת! מישהו עוד זוכר שפעם לא היה הטלפון
הנייד?...

ישיבת המתנדבים
מאת :מיכל דויטשר ,רכזת מתנדבים ,חברת המערכת
יום רביעי ,אחר הצהריים .זה אחר זה הם מתחילים להגיע אל הביתן השקט
בתל השומר .מיהוד וגני תקווה ,מרמת גן ומתל אביב ,מחולון ,מראשון
לציון ,מנתניה ומהרצליה ,מחיפה והקריות ,מהדרום הרחוק.
איש איש מחנה את מכוניתו ונכנס פנימה ,אל ביתן  23א' – ביתן מילבת.
הם הרבה יותר משבעה אבל הם בהחלט מופלאים .הם המתנדבים
הטכניים של מילבת .
ישיבת המתנדבים מתקיימת פעם בחודש ,ביום רביעי הראשון של כל
חודש .אל הישיבה מתנקזות כל הפניות לעבודת מתנדבים שהצטברו
במהלך החודש.
בתוך הביתן ,ליד השולחן העגול במטבח הקטן ,הם פוגשים זה את זה
ושוקעים מיד בשיחות ערות .האחד סיים עבודה ומסר אותה לפונה אבל לא
קיבל עדיין תגובה .אחר מתייעץ עם מתנדב שלישי בקשר לבעיה שנתקל
בה .האווירה מתחילה להתחשמל עם הקפה ,המיץ והוופלות ,עוד לפני
הכניסה לחדר הישיבות.
השעה ארבע ושלושים ,מתכנסים בספריה .נחמן ,המנכ"ל ,פותח בדיווח
על ההתרחשויות בחודש שחלף .מתנדבים חדשים מציגים את עצמם ,כולם
מקשיבים להרצאה קצרה באחד הנושאים המשיקים לפעילות המשותפת
ומתחילה חלוקת העבודות.
הישיבה הסתיימה ,האוויר עדיין מחושמל ,המתנדבים מתקשים להיפרד.
השיחות ,הדיונים ,השאלות וחילופי המידע נמשכים עוד שעה ארוכה.
לבסוף פונה כל אחד לדרכו ,עד הפגישה הקרובה ,ביום רביעי הראשון של
החודש הבא.

מתנדבים טכניים בחו"ל
לרגל יום המתנדב הבין-לאומי חיפשנו עמותות שמספקות שירות של
מתנדבים טכניים ,בדומה לשירות שמספקת מילבת.
 TADאוסטרליה
הארגון האוסטרלי  (Technical Aid for the Disabled) TADשם לו
למטרה ליצור אביזרי עזר בכל תחומי היום יום לשיפור העצמאות
והמעורבות בקהילה של אנשים בעלי מוגבלויות.
הארגון ,שהוקם לפני כ 30-שנה ,בנה עד כה כ 25,000-אביזרים וממשיך
לבנות כ 1,000-מדי שנה בשנה .בדומה למילבת ,גם כאן בונים רק
אביזרים שאינם קיימים על המדף.
באוסטרליה קיים ארגון  TADבכל מדינה ,והארגון במדינת New South
 Walesהוא הוותיק והגדול שבהם ).(www.technicalaidnsw.org.au
להלן שני פרויקטים מעניינים של :TADNSW
" – Freedom Wheelsגלגלי החופש" – התאמות אישיות לאופניים של
ילדים בעלי מוגבלויות ,שמאפשרות להם להשתלב ברכיבה משותפת עם
ילדים ללא מוגבלויות .הארגון מפעיל "מרפאות אופניים" במקומות שונים
באוסטרליה ,הכוללות ייעוץ של מומחי שיקום.
מכירת מחשבים משופצים – שיפוץ מחשבים שנתרמו לארגון ,התקנת
תכנות בהם והתאמתם לצורכיהם של אנשים בעלי מוגבלויות )במידת
האפשר( .המחשבים נמכרים במחירים מוזלים לאנשים בעלי מוגבלויות.
הארגון קיבל תעודה רשמית ממיקרוסופט ומספק תמיכה טכנית לקונים.

ארגוני מתנדבים בחו“ל—המשך...

www.ucpwfh.org - Wheels for Humanity
ארגון שנמצא בקליפורניה הוא גוף ללא מטרות רווח שאוסף כיסאות גלגלים
ישנים ומשפץ אותם עבור אנשים בעלי מוגבלויות בארצות מתפתחות.
בארגון פעילים כ 600-מתנדבים ,כולל מומחים בתחום השיקום ובהתאמת
כיסאות גלגלים .חברי הארגון נוסעים לכ 66-מדינות מתפתחות ובעזרת אנשי
מקצוע מקומיים מאתרים אנשים הזקוקים
לכיסא גלגלים.
Remap
ארגון אנגלי המורכב ממתנדבים טכניים – ממציאים ,בעלי מלאכה ומהנדסים –
שבדומה למתנדבים הטכניים של מילבת ,בונים בכל שנה אביזרי עזר עבור כ-
 3000אנשים בעלי מוגבלויות שאינם מוצאים פתרון ההולם את צורכיהם
המיוחדים במוצרים מוכנים .לארגון יש רשת סניפים הפרושה ברחבי אנגליה,
ווילס וצפון אירלנד.
הארגון מפרסם מדי שנה בשנה חוברת הכוללת דוגמאות של ציוד מותאם
שנבנה במהלך השנה החולפת ,וניתן להזמינה מהארגון.
באתר הארגון ) (www.remap.org.ukאפשר לקרוא תיאורי מקרה קצרים עם
תמונות ברורות .קישור מיוחד מפנה את הקוראים ל) Remap Scotland-
.(www.remap-scotland.org
האתר מצטיין בנגישות ובנוחות למשתמש – למשל אפשר לשנות את גודל
הגופן לנוחיותם של אנשים בעלי ליקויי ראייה ,או לשנות את ניגוד הצבעים עבור
אנשים עם עיוורון צבעים.

מתנדבות מילבת
מרבית המתנדבים במילבת עוסקים במקצועות טכניים ,וכולם מוכשרים
ובעלי ידיים טובות .לצד מתנדבים אלה ישנם במילבת מתנדבים מקצועיים
התורמים גם הם רבות לפעילותה של מילבת .בגיליון זה החלטנו להתמקד
בשלוש מתנדבות נפלאות:
ארנונה רוזין:
ארנונה רוזין מעורבת בפעילות מילבת כבר מיום הקמתה .ותיקי מילבת ודאי
מזהים את שם משפחתה של ארנונה ,אלמנתו של פרופסור רפי רוזין ז“ל ,מי
שהיה ממקימי מילבת.
"חשבתי שמדובר בעבודה לחודש חודשיים ,"...אומרת ארנונה ,המתנדבת
במילבת זה חמש שנים .ארנונה ,מעצבת גראפית במקצועה ,חיפשה עיסוק
לאחר שפרשה לגמלאות ,וכך התהדק הקשר שלה עם מילבת" .מדובר ביותר
מסתם עיסוק ,אלא בקשר סנטימנטאלי" ,מדגישה ארנונה" ,בצורה זו אני
מרגישה שיש המשכיות לפועלו של בעלי .אני גאה מאוד בעבודתי במילבת,
ושמחה שאני יכולה לתרום בכך את חלקי".
אליה פנטורין ורותי ספקטור :
אליה הפיזיותרפיסטית ורותי האחות הן גמלאיות המתגברות את הצוות
המקצועי במילבת ,ומלוות את מילבת עוד מזמן הקמתה .השתיים עבדו ביחד
עם רפי רוזין במרכז השיקום הישן בבית החולים תל השומר .אליה שימשה
כפיזיותרפיסטית הראשית בבית החולים ,ורותי – כאחות הראשית במחלקת
השיקום הנוירולוגי .ביחד עם שושי גודלדברג-מאיר ,המנהלת המקצועית
במילבת ,הן הקימו במילבת צוות של אנשי מקצוע שונים במטרה לספק
מענה מיוחד ורב-תחומי ללקוחות מילבת במקרים יוצאי דופן ומורכבים
במיוחד.

מיכל דויטשר – רכזת המתנדבים
ביקרתי לראשונה במילבת לפני שנים רבות ,כאשר לקיתי ,לאחר מחלה
קשה ,בקשיי תפקוד מוטוריים ונזקקתי לייעוץ של מרפאים בעיסוק .לאחר
שנעזרתי בשירותי מילבת המשכתי הלאה בחיי ומילבת נשארה זיכרון חביב
אבל רחוק ,מידע שמור בכרטיסייה לשימוש חוזר בשעת הצורך.
קשריי הנוכחיים עם מילבת החלו לפני כעשר שנים כאשר התברר לי שאשאר
מרותקת לכיסא גלגלים ממונע .כדי ללמוד לבנות את חיי כיושבת בכיסא
גלגלים פניתי שוב למילבת לקבלת ייעוץ .הופניתי לחנה זיו ז"ל ונעזרתי
בעצותיה ובהדרכתה כדי להתאים את ביתי .לאחר שסיימתי לארגן מחדש את
חיי – תהליך מייגע למדי שנמשך יותר משלוש שנים – רציתי לחזור להתנדב
במקום שהיה תומך ומסביר פנים כשנזקקתי לו.
החילותי כמתנדבת משרד ללא תפקיד מוגדר .עניתי לטלפונים והשתדלתי
להועיל – אף שבאותה תקופה נראה היה לי שאלי ,המזכירה ,הייתה צריכה
לטרוח לא מעט כדי למצוא עבורי עיסוקים מתאימים.
כמה חודשים אחר כך פרשה רכזת המתנדבים הקודמת ושושי ,המנהלת
המקצועית של מילבת ,הציעה לי להחליפה .הסכמתי ,אף שלא ממש ידעתי
במה מדובר .ריכוז המתנדבים סבב אז ,רובו ככולו ,סביב ניהול עבודות
המתנדבים .הצירוף "עבודות מתנדבים" היה ונשאר שם צנוע למדי לאותה
פעילות ,ייחודית למילבת ,של בניית אביזרים בהתאמה אישית כמענה לבעיית
תפקוד של בעל/ת מוגבלות שלא נמצא לה פתרון בין האביזרים הקיימים
בשוק .קבוצת המתנדבים הטכניים של מילבת מונה אנשי מקצוע מתחומים
שונים שנפגשת באופן קבוע פעם בחודש .בפגישה זו מוצגות הפניות
החדשות והמתנדבים בוחרים את הבעיה שהם מעוניינים ויכולים לפתור .יש
צורך לרשום ולנהל מעקב אחרי הפניות מתחילתו של התהליך עד לסיומו
ולמסירת האביזר לפונה.

מיכל דויטשר – רכזת המתנדבים—המשך...
למפגש הגיעה קבוצה שכללה ברובה גברים קשישים למדי – אף שלא אקפח
את חלקם של הצעירים ,היו ויש גם כאלה ,ובהמשך התברר לי שיש גם נשים
– שבהתלהבות אין קץ וברצון לעזור ולסייע עסקה בחיפוש ובמציאת פתרונות
לבעיות תפקוד של בעלי מוגבלויות.
היצירתיות ,שמחת העשייה ,הכישרון ושפע הרצון הטוב הפכו להיות המגנט
שמשך אותי למילבת והחבל שקשר אותי אליה .נשביתי בקסם ונשארתי
במילבת.
זמן לא רב לאחר מכן החלה מילבת לצמוח ופעילותה התפשטה והתרחבה.
יחד עם הצוות המקצועי שגדל המשיכו לזרום אליה גם מתנדבים נוספים
ופותחו אפיקי פעילות חדשים .בתוך כלל העשייה הנמרצת גם פעילות
המתנדבים התרחבה ועמה גם מטלותיי ומעורבותי במילבת.
אני חשה בת מזל על היותי חלק בלתי נפרד ממילבת ומפעילותה האנושית
הענפה והמבורכת.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מפעילה את האתר
 . www.ivolunteer.org.ilהאתר מהווה מאגר תוכן הכולל מידע רב על ארגונים
של מתנדבים בארץ ובעולם ועל אפיקי התנדבות ,מאמרים מקצועיים ,לוחות
"דרושים" למתנדבים ,סקרים בנושא ועוד .באתר יש רשימה מפורטת של ארגוני
מתנדבים בכל התחומים .לחיצה על שמו של כל ארגון פותחת תיאור קצר של
הארגון ,פרטים ליצירת קשר וכתובת דואר אלקטרוני .באתר אפשר ללמוד גם על
פעילות התנדבותית של ישראלים בחו"ל.
האתר מופיע בעברית ובאנגלית ומסייע גם לתיירים המעוניינים להתנדב למצוא
מקום מתאים .המועצה מקיימת הכשרות בנושאים רלוונטיים לתמיכת המתנדבים,
ומפרסמת באתר גם קוד אתי למתנדב.
"חברה טובה"
ארגון "חברה טובה" הוקם על ידי צעירים בוגרי מכינות קדם
צבאיות ומטרתו ליצור ולהגביר מעורבות והשתתפות פעילה
של צעירים אכפתיים בחברה הישראלית" .חברה טובה"
משמשת גורם מקשר בין ארגוני המגזר השלישי לבין פעיליה
)המתנדבים( ,ובכך מסייעת להעצמת פעילותם של ארגונים קיימים.
"חברה טובה" מציע לכל המעוניין "התנדבות – בזמן שנוח לך" ,במחשבה
שאנשים רבים רוצים להתנדב בזמנם הפנוי מבלי להתחייב לפרקי זמן ארוכים.
באתר הארגון –  – www.hevratova.org.ilמתפרסם לוח מפורט של אפשרויות
התנדבות ועשייה חברתית ,המחולק לימי החודש ,וכך מי שחפצים להתנדב יכולים
לבחור את המועד והפעילות המתאימים להם .ניתן גם להציע לארגון יוזמות
התנדבותיות והוא יסייע להוציאן אל הפועל .באתר יש גם פורומים שונים וכתבות
רבות בנושא ההתנדבות.
הארגון עובד עם יותר מ 1500-ארגונים שונים ,ורשומים בו יותר מ15,000-
מתנדבים.

"רוח טובה"
הארגון "רוח טובה" –  – www.ruachtova.org.ilמחבר בין
אנשים הרוצים להתנדב לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים .הוא
נתמך על-ידי הקרן המשפחתית על שם תד אריסון ,שהקו המנחה
שלה הוא "צדקה ,חסד ותיקון עולם".
באתר אפשר לקרוא על דוגמאות רבות של פעילויות התנדבותיות שנעשו
בתמיכת הארגון ,כמו גם על עשרות פרויקטים חד-פעמיים ,כגון שיפוץ בתי
קשישים בערב פסח ,איסוף תרומות מזון וארגון מופעים באזורי הפריפריה או
עבור ילדים מאושפזים.
ניתן דרך האתר לבחור ממגוון סוגים של פעילויות התנדבותיות ,לדוגמה ,איסוף
פסולת אלקטרונית ,השתתפות במשלחת נוער לטנזניה לקידום פרויקטים
קהילתיים ועוד .האתר מופיע בעברית ואנגלית וכך גם תיירים יכולים להירשם
אליו.
הארגון עובד עם יותר מ 1500-ארגונים שונים ,ורשומים בו יותר מ15,000-
מתנדבים.

פעילות פנאי טיפולית לגיל המבוגר

בהמשך להצלחתו של פרוייקט ממל“ה )משחקיית מילבת לילדים המיוחדים(,
החלה מילבת בימים אלה בשיווקו של פרוייקט פפלה — פעילות פנאי טיפולית
לגיל המבוגר.
”ישנם צרכים מיוחדים המתלווים לגיל המבוגר“ ,אומר נחמן פלוטניצקי ,מנכ“ל
מילבת” .פעילות פנאי ,הינו צורך ,שלצערי ,בדרך כלל פחות מיחסים לו
חשיבות ,ודווקא הוא ,תורם רבות לאיכות החיים של הקשיש“ ,הוא מוסיף.
פרוייקט פפלה אותו מציעה מילבת ,כולל מגוון מתקני פנאי ייחודיים
המותאמים לקשישים המשלבים בתוכם מרכיבים טיפוליים לשיפור ולשימור
מיומנויות מוטוריות וקוגניטיביות.
מתקני הפנאי פותחו והותאמו ע"י מומחים מעמותת מילבת כמענה לצרכיהם
של קשישים המטופלים במרכזי יום לקשיש ,במחלקות סיעודיות וטיפוליות,
מחלקות שיקום וכו'.
למתקני פפלה השונים — לחץ כאן
להזמנות ולקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל נחמן פלוטניצקי מנכ"ל
עמותת מילבת:
טלפון  , 050-5392444דוא"ל plot@milbat.org.il

אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד
נכות בהיבט חברתי
מאת אסנת להט ,חברת המערכת.
יום הנכה הבין-לאומי מעמיד במרכז את האדם בעל המוגבלות .לשם מה
מציינים יום מיוחד לכך? האם המטרה היא לחשוף לתקשורת במשך יום אחד
את הפלח הזה מהאוכלוסייה ,שלרוב מודר ונשכח ממנה ,אלא אם מתקיימת
הפגנת מחאה או שמדובר בסיפור יוצא דופן )סטיבן הוקינג ,לדוגמה(? האם
תכליתו להציג את הקשיים שעמם מתמודדים אנשים בעלי מוגבלויות או
לחלופין את הצלחותיהם?
אני סבורה שיש לנקוט משנה זהירות בבחירת התכנים ביום זה .הבעיה
העיקרית בהעברת מסרים באמצעות הדוגמאות שציינתי לעיל היא שעלול
להיווצר הרושם שאנשים בעלי מוגבלויות הנם מגזר נבדל מכלל האוכלוסייה
ובעל מאפיינים ייחודיים משלו ,וכן שהצלחותיהם או כישלונותיהם נוגעים רק
להם .ולא זו בלבד ,אלא שהתקדמותם בחיים – לטוב ולרע – תלויה אך ורק ,או
בעיקר ,ביכולותיהם ,בכוח הרצון שלהם ובשאיפות שלהם.

הפגם המשמעותי בגישה זו הוא שאין בה כלל התייחסות להשפעתה המכרעת
של החברה על יכולתו של כל חבר בה – ובפרט בעל מוגבלות – לממש את
הפוטנציאל הטמון בו .יש להדגיש שלחברה יש מחויבות ערכית ומוסרית ,וכעת
גם חוקתית – בזכות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות – להעניק לאנשים בעלי
מוגבלויות את מלוא האפשרות לממש את זכותם להיות חברים פעילים בה,
באמצעות הנגשת המרחב הציבורי ,כולל התחבורה ,מתן סיוע בלימודים

אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד
נכות בהיבט חברתי — המשך...

לנזקקים בכך ,הפליה מתקנת במקומות עבודה והנגשתם וכדומה ,קל
וחומר באמצעות ייעוץ על אביזרי עזר.
ושמא תאמרו שמדובר בעול כבד מדי על החברה? נהפוך הוא .בישראל
חיים כ 900,000-אנשים בעלי מוגבלויות ,כלומר כ 15%-מכלל
האוכלוסייה .אם החברה תספק להם את האמצעים הבסיסיים החיוניים
הנדרשים להם כדי להשתלב בה ,שני הצדדים ירוויח רווח ניכר .יתרה
מכך ,לרבים יש קשר לאדם כלשהו לאדם בעל מוגבלות וכל אחד מאתנו
עשוי יום אחד להפוך לבעל מוגבלות ,בפרט בגיל מבוגר.

לי ברור שיום הנכה הבין-לאומי הוא יום משמעותי בשביל כולנו ,ואני
מקווה שהוא יניב תהודה מספקת להעברת המסר העולה מדבריי.

איך נולד אביזר?
מרבית המוצרים הנבנים במילבת עבור פרויקט ממל"ה מתחילים את חייהם
כרעיון של אחד המתנדבים הטכניים ,של חבר בצוות הטיפולי או של אנשי השטח
במשחקיות ממל"ה ברחבי הארץ.
מאחר שרוב המוצרים הללו מורכבים יותר להכנה הן מבחינה תכנונית והן
מבחינה מבנית ,שוקד על בנייתם צוות המונה כעשרה מתנדבים מתחומים שונים
העובדים יחד בשיתוף פעולה.
בתחילה בונים המתנדבים אבטיפוס ראשוני .כצעד שני הם שולחים את המוצר
ל"שטח"  ,צופים באינטראקציות של הילדים עם המוצר ומסיקים מסקנות לגבי
הפוטנציאל הגלום בו עבור הילדים ,אופן ההתייחסות שלהם אליו ,השכלולים
שיש לבצע בו ,וכמובן – פרמטרים של בטיחות השימוש.
בדרך למוצר הסופי עובר המוצר כמה התפתחויות ביניים ,שכלולים והתאמות
נוספות.
כאשר מגיעים לגרסה האחרונה של המוצר ,מוציאים את חלקיו השונים לייצור
במפעלים הקבועים שעמם עובדת מילבת )רוב המוצרים מיוצרים בסדרות קטנות
של  10-5יחידות( .לבסוף מרכיבים את המוצר הסופי והוא נשלח לשימוש
הילדים.

גלגולו של אורגן:

)(1

)(2

מתנדבי מילבת פיתחו עבור ממל"ה אורגן מיוחד בעל מתגים גדולים וצבעוניים,
המחליפים את הקלידים הצפופים המקוריים של האורגן .האורגן מוצב על בסיס
נגיש המותאם במיוחד לכיסאות גלגלים .בבסיס מותקן מנגנון חשמלי המאפשר
לשנות את גובה האורגן לפי צורכי הילד.
הילד יכול לנגן באורגן באמצעות לחיצה על המתגים המרווחים )במקום על קלידי
האורגן הצפופים( ,וכך לנגן
נעימות מוכרות .לטובת אלה
שאינם יודעים לקרוא תווים
נצבעו ומוספרו כל מתגי
האורגן ,כך שעל הילד לעקוב
אחר המספרים או הצבעים –
ולנגן.
האורגן החדש ,הראשון מסוגו
בעולם ,עבר התאמה במיוחד
עבור ילדים בעלי מוגבלויות
היושבים בכיסאות גלגלים,
ומאפשר להם ליהנות
ממנגינות ככל הילדים.
על מלאכת פיתוח האורגן
המיוחד והנגשתו עמלו צוות
מתנדבי מילבת ומרפאים
בעיסוק. .
לפרטים נוספים ולהזמנות:טלפון  , 050-5392444דוא"ל plot@milbat.org.il

קצרים
 – 1.718כנס חושים – מלון הר הכרמל ,חיפה .הכנס הוקדש לילדים ומבוגרים בעלי

TOYS
R US
הצעצועים
חברת
פעולה עם
שיתוף
◄
עזרים" וכן אביזרי עזר שפיתחו
אתר "
הוצג
בדוכן מילבת
עיוורים.
ראייה או
לקויות
לילדים"עם
חוברת
מופצת
אלה
המתנדבים :בימים
יצא לדרך
ומשחק מונופול שפיתח המתנדב
איקס עיגול
משחק "
למשל
הטכניים,
בלזברג.
יונה
מיוחדים שהופקה בשיתוף פעולה בין חברת
צרכים

הצעצועים לבין עמותת מילבת .במסגרת שיתוף
בחנויותעבור ילדים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.
סירני .כנס
לרכושנצר
ילדים– קיבוץ
חברים
מעגל
– 1.7
צעצוע
יוכלו
הפעולה
שבהכן הוצג דוכן הסברה ואתר
במילבת כמו
להתעניינות רבה.
ממלה וזכו
מתקני
הוצגו
לפגישת ייעוץ
ולהגיע
TOYS
בכנסR
US
עזרים.
תיבדק ההתאמה הנדרשת במטרה לסייע ככל האפשר

בהתאמת הצעצוע לילד.

 – 1.7פנאי בבית נועם – בכנס הוצגו מערכת "אופטימיוזיק" ופרויקט ממל"ה וכן

דוכן עם אביזרי עזר לפנאי עבור מבוגרים בעלי מוגבלויות.

◄ מילבת מקדמת בברכה קבוצת מתנדבים חדשה מבסיס חצרים שבדרום.
לאתר עזרים לחצו כאן
נציגים מהבסיס ,בהם קצינים וחיילים ,הגיעו בתחילת
החודש לביקור במילבת  ,כדי להכיר קצת יותר מקרוב את
פעילות העמותה.
המתנדבים החדשים יתנו מענה לפניות הרבות מאזור
הנגב והדרום.
ברוכים הבאים!

◄ בימים אלה מסתיימת הרשמה לקורס

ממוני שוויון ורכזי נגישות
קורס משותף לעמותת מילבת ולמרכז האקדמי קריית
אונו ,לפרטים נוספיםnurit@milbat.org.il :

אודות מילבת
מילבת פועלת יותר מ 27-שנים למען שיפור איכות החיים של אנשים בעלי מוגבלויות ושל
קשישים באמצעות אביזרי עזר.מילבת ,הוקמה ע“י פרופ‘ רפי רוזין ז“ל ודני ברק ממכון
וייצמן ושוכנת במתחם של בית החולים תל השומר ,היא עמותה ציבורית ללא כוונת רווח.
במילבת מרכז תצוגה גדול של אביזרי עזר .הצוות ,הכולל כ 30-אנשי מקצוע בשכר וכ300-
מתנדבים ,הנו רב-מקצועי ,בעל ידע מקיף וניסיון רב-שנים בתחום .הצוות מסייע לקשישים,
לילדים ולמבוגרים בעלי מוגבלויות שונות ,לבני משפחותיהם ולאנשי המקצוע המטפלים
בהם .השירות במילבת ניתן בשפות עברית ,אנגלית ,ערבית ,רוסית ואמהרית.
השירותים הניתנים במילבת:
∗

ייעוץ מקצועי ואישי בכל הקשור להתאמת אביזרי עזר בתחומי התפקוד :ניידות,
הושבה ,טיפול אישי ,תפקוד במטבח ,עיסוקי פנאי ,שימוש במחשב ,מניעת נפילות ,
נגישות ועוד.

∗

מתן מידע היכן לרכוש או לשאול אביזרי עזר חדשים או מיד שנייה .מילבת איננה
עוסקת במכירת ציוד או בהשאלתו.

∗

הפעלת מרכז תצוגה של אביזרי עזר להתנסות אישית.

∗

פיתוח אביזרי עזר מיוחדים המותאמים אישית לפונה על-ידי מתנדבי מילבת.

∗

פיתוח ,הקמה והפעלה בהתנדבות של מרכזי משחק ייחודיים לילדים בעלי מוגבלויות.

∗

הפעלת ניידת מילבת – מרכז הדרכה ותצוגה נייד בנושא אביזרי עזר לשיפור איכות
החיים בגיל המבוגר ,הגברת הבטיחות האישית ומניעת נפילות .הניידת מסיירת בכל
רחבי הארץ ונפגשת עם קבוצות גמלאים וקשישים במרכזי יום ,בבתי אבות ,בשכונות
תומכות ובמועדוני גמלאים ,עם בני משפחותיהם ועם אנשי מקצוע .התוכנית מופעלת
בסיוע המשרד לענייני גמלאים ואש“ל.

∗

הרצאות לבני נוער במסגרת פרויקט ”גם אני יכול“ בשיתוף עם משרד החינוך.

∗

הרצאות לאנשים עם מוגבלות בכל קצוות הארץ בסיוע הגוינט.

∗

הפעלת פורום ”נעם לנעם“ -נשים עם מוגבלות למען נשים עם מוגבלות בסיוע הגוינט.

כיצד פונים למילבת:
טל‘ 03:5303739/59

פקס'

03:5357812

דואר אלקטרוני milbat@milbat.org.il

מילבת On Line
אתם מוזמנים להגיב על הכתבות השונות בעיתון .דעתכם חשובה לנו.
נשמח לשמוע הערות ,הארות ,תגובות )וגם מחמאות (-:
milbatonline@milbat.org.il
מערכת מילבת On Line:
שושי גולדברג-מאיר – מרפאה בעיסוק ,המנהלת המקצועית של מילבת
אסנת להט

– עורכת לשונית ,מתנדבת

מיכל דויטשר

– רכזת המתנדבים ,מתנדבת

אליזבט אנהולט

– מרפאה בעיסוק ,מתנדבת

כרמית מזור

– מרפאה בעיסוק

תומר סולמי

– אחראי טכני

שיא בכר

– דוברת מילבת

להסרה מרשימת התפוצהsea@milbat.org.il :

