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המידע הניתן בעיתון זה אינו מחייב לצורך זכאות כלשהי ואינו מטיל אחרות על מילבת .על מקבל המידע לבדוק
ישירות עם הצרכנים או נציגיהם את כל הסיכונים העלולים לנבוע משימוש באביזרי העזר המתוארים בגיליון.
את התאמת האביזרים למקבל המידע יש לוודא אצל המטפלים הרפואיים והפרה-רפואיים הרלוונטיים

צור קשר

דבר המנכ"ל

ק ממסים אלה לטיפול
מקצה חלק
מתקיים מעיןן חוזה ,האומר כי האזרחים משלמים מסים והמדינה ק
ק
בין המדינה לאזרחיה
ן
באוכלוסיות החלשות.
לכאורה מדובר בעסקה סבירה והוגנת .אלא שבפועל היא אינה עובדת והפערים בין היעד למציאות גבוהים מדי.
אין אפוא לסמוך רק על מוסדות הרווחה ,אלא עלינו לעזור לנזקקים.
ההתנדבות – רשות או מצווה?
כולנו מכירים אנשים המתנדבים במסגרות שונות למען אנשים נזקקים :בבתי חולים ,בבתי אבות ,במוסדות לילדים
ועוד.
פעילותם של מתנדבים אלה מבורכת ביותר ותורמת תרומה רבה להרגשתם הטובה של הנזקקים.
הבה נבדוק את ההיבט היהודי העקרוני של מעשים אלה .האם ההתנדבות לעשייתם היא רשות או מצווה?
אם נגיע למסקנה שהמתנדבים מקיימים בהתנדבותם מצווה ,האם הדבר מפחית מערכם?
התשובה היהודית היא שלא רק שאין הדבר מפחית מערכם ,אלא להיפך ,הוא מעלה אותו.
מיכה הנביא אומר" :היגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך ,כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם
אלוקיך" .שמעון הצדיק אומר" :על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" .
הבעייתיות בעשיית חסד
מידת החסד נועדה ,כמובן ,להיטיב עם הנזקק .אולם היא גם עלולה להיות לו לרועץ בכך שהוא עלול לפתח תלות במיטיבו ולחוש
תחושת ביטול עצמי.
לכן צריך המעניק את החסד לעשות הכול כדי לא ליצור אצל המקבל תחושת תלות אלא תחושה שהוא מקבל את החסד בדין
ובזכות.
גמילות חסד הנה חיובית כאשר היא "מעמידה את הנזקק על רגליו" והופכת אותו לאדם הצועד את צעדיו בכוחו הוא.
בוגרים
ם
ם ,בוגר
ילדים
ם של לד
החיים
כות הח
איכות
ולשיפור א
ומתנדביה להגדלת התפקוד והעצמאות ולש פור
מילבת ומתנדב ה
מסייעים צוות מ לבת
עשורים מס ע ם
משני עשור ם
ותר משנ
זה יותר
וקשישים באמצעות מתן מידע ופיתוח עזרים.
אנו מודים למשרדי הממשלה :המשרד לענייני גמלאים ,משרד הרווחה ,משרד הבריאות ומשרד הביטחון ,לאשל ,לארגון הג'וינט
ולכל הקרנות והאנשים הטובים העוזרים לנו להמשיך במשימתנו בהצנע לכת ובעשיית חסד.
בגיל המבוגר".
ם בג ל
החיים
כות הח
איכות
לשיפור א
ם לש פור
שירותים
העיוןון "ש רות
ביום הע
ם נאמרו ב ום
הדברים
הדבר
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לא כל יום פורים
דבר העורכות
וגם היום לא פורים ...עם זאת לעולם נעים להיזכר בחג צבעוני ומשמח זה.
לדאבון הלב ,ילדים רבים אינם זוכים ליהנות משמחת החג עקב אשפוז או מפאת מוגבלות המקשה עליהם
להתחפש .לילדים אלה הקדשנו שלוש כתבות :על אביזר מוזיקלי לשיפור הקשר בין ילדים ,על ליצנים
רפואיים המשמחים ילדים בבתי חולים ועל "פרויקט פורים" שמטרתו התאמת תחפושות לאביזרי ניידות
של ילדים .השנה שלחנו את כרמית מזור ,חברת המערכת המסורה ,לקיים את הפרויקט בשדרות וזכינו
לדיווח מרגש על האירוע.
כמו כן בגיליון כתבות המתארות חלק מפעילותה הענפה של מילבת בתקופה האחרונה.
אנו מקוות שתיהנו מהקריאה.
בברכת חג שמח,
לבת און-ללייןן.
מילבת
חברות מערכת מ
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פורים שמח בשדרות
כבר בסוף חודש ינואר פנתה אלי יעל )סמנכ"ל מילבת( והציעה שהשנה נבצע את פרויקט פורים בשדרות .בחרנו
לקיימו בבית הספר הדר – בית ספר לחינוך מיוחד שאליו מגיעים תלמידים מכל אזור הדרום .התלמידים ,בני 21-
 ,6הם בעלי נכויות פיזיות וקוגניטיביות וחלקם נעזרים באביזרי עזר לניידות.
דינה ,מנהלת מסגרת אחר הצהריים בבית הספר ,הביעה התלהבות רבה והזמינה אותנו לבקר בבית הספר.
התגובות לנסיעה היו מעורבות" :את לא מפחדת"? "כל הכבוד" וכדומה .אכן נסעתי בלב חושש מעט כי ציפיתי
להגיע ל"אזור מלחמה" ...לשמחתי ,הרושם השתנה במהלך הנסיעה .ככל שאני וחיים ,מתנדב שעזר לי בארגון
הופתענו לגלות כמה השגרה
ע
וכשנכנסנו לשדרות
ס
הקיפו אותנו שדות פורחים,
התקרבנו אל שדרות ק
ק
הפרויקט,
ק
שולטת וכמה האנשים חמים .בבית הספר קיבלה אותנו דינה המנהלת בשמחה ובהתלהבות והחלטנו שהולכים על
זה!
להבדיל משנים קודמות שבהן התקיימו סדנאות במסגרת החינוכית שאליה היו מיועדות התחפושות ,השנה ,בגלל
מיקום הסדנה ,המקרה היה שונה .ניסינו ,כמנהגנו ,לגייס מתנדבים שיגיעו אל שדרות אך נתקלנו בקשיים ובבעיות,
בעיקר כי באותה תקופה הגזרה "התחממה" מאוד ,טילים רבים נפלו בשדרות והיא כיכבה בכותרות מדי יום .פיקוד
העורף גם הוא היקשה ולא ידענו אם הוא יאפשר לנו להגיע לאזור .מחוסר בררה החלטנו לקיים את הסדנה בתל-
סנו עוד כ-
כלות ,גגייסנו
ואדריכלות
צוב ואדר
לעיצוב
ת לע
הבינתחומית
המכינה הב נתחומ
ב ולשלוח את התחפושות המוכנות לשדרות .חברנו אל המכ נה
אביב
אב
 30מתנדבים ממילבת ומהקהילה ,אספנו חומרים לרוב בשביל התחפושות )הכול בתרומה( וערכנו את הסדנה,
שבמהלכה הכינו המתנדבים המוכשרים תחפושות שונות וצבעוניות .ביום המסיבה הגעתי עם צוות של מילבת וצוות
מתנדבים מחברת "אמדוקס" לשדרות והתקנו את התחפושות על אביזרי הניידות .למסיבה הגיעו גם בני משפחה
שהתרגשו מאוד ורחבת בית הספר צהלה ושמחה...
מסגרות המעוניינות בפרויקט דומה בשנה הבאה או אנשים הרוצים להתאים תחפושות לאביזרי ניידות שלא
במסגרת סדנה יכולים לפנות למילבת בטלפון .03-5303739
במילבת.
ל
כתבה :כרמית מזור ,מרפאה בעיסוק
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פרוייקט פורים
ק
בניית תחפושות לאביזרי ניידות

כיסא פטו –
קביים או כ סא
ם ,מקל ,קב ם
הליכונים
ם ,הל כונ
גלגלים
כיסאות גלגל
דות – כ סאות
באביזרי נניידות
ם באב זר
הנעזרים
ות הנעזר
מוגבלויות
בעלי מוגבלו
ם בעל
ילדים
לד
מתקשים להתחפש בפורים בתחפושות קנויות כשאר הילדים עקב קושי להתנייד עם התחפושת ,מידות
לא מותאמות ועוד.
ב 2003-עלה במילבת הרעיון שאביזרי הניידות של הילדים יכולים להוות דווקא יתרון בפורים בבניית
תחפושות בכך שהם ייהפכו לחלק בלתי נפרד מהתחפושת.
הכנת התחפושות המיוחדות נעשית בהתנדבות לקראת חג הפורים במסגרת סדנאות הנערכות בגנים
ובבתי ספר של החינוך המיוחד ללא תשלום ובהנחיית צוות מילבת – מרפאים בעיסוק ומתנדבים יצירתיים
יכולתו
הילדים – כלל אחד ללפי ל
בחלק מהסדנאות משתתפים גם ל
מהקהילה .ל
ל
– בסיוע קבוצות מתנדבים
)לעתים השתתפותם פסיבית בשל מוגבלותם( ,בני המשפחה שלהם והצוותים המטפלים בילדים .כולם
יחד מתכננים ,מעצבים ומכינים בהתנדבות מלאה תחפושות פורים מיוחדות המשלבות בתוכן את אביזרי
הניידות של הילדים.
בהמשך לסדנה נערכים אירועי פורים חגיגיים כגון תהלוכה או מופע שבהם מציגים הילדים את
תחפושותיהם.
קהל היעד :ילדים ובני נוער בני  18-6בעלי מוגבלויות פיזיות ואחרות המשתמשים באביזרי ניידות –
ק
כיסאות גלגלים ,הליכונים ,מקל ,קביים או כיסא פטו.
ניתן להזמין במילבת סדנאות להכנת תחפושות או להתאים אביזרי ניידות לתחפושות שלא במסגרת
סדנה .פנו למילבת בטלפון .03-5303739
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תמונות מתוך
סדנת
בניית התחפושות
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והדרת פני זקן...
יום עיון בנושא "שירותים לשיפור איכות החיים בגיל המבוגר"
המשרד לענייני גמלאים ,בשיתוף עם עמותת מילבת עמותת אש"ל ,קיים בסוף חודש מארס יום עיון בנושא
שיתוף הפעולה ביןן הגורמים.
ף
הושק רשמית
ק
"שירותים לשיפור איכות החיים בגיל המבוגר" שבמסגרתו
ליום העיון הגיעו מאות אנשי מקצוע העוסקים בתחומי הזקנה השונים ,קשישים ומתנדבים של מילבת.
בתחילת יום העיון נשאו דברים מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים ד"ר אבי ביצור ,מנכ"ל אש”ל פרופ' יצחק בריק
ומנכ"ל עמותת מילבת מר נחמן פלוטניצקי.
האורחים נהנו משתי הרצאות" :טכנולוגיה המסייעת לשיפור איכות החיים" ,הרצאתה של המנהלת המקצועית
וקהילה" ,הרצאתו של מר יפתח
עסקים ק
מקורי לשילוב ביןן עסק
של מילבת ,הגברת שושי גולדברג-מאיר ,ו"מודל ק
שילוני מנכ"ל חברת נובה.
נוסף לכך הוצג בכנס סל שירותים מקצועיים המיועד למוסדות המטפלים בקשישים בקהילה ומשותף למילבת,
הכוללים ייעוץ ,הדרכה ומתן
לל
במילבת
ל
תשלום
ל
ללא
קבלת שירותים לל
הסל מאפשר ל
גמלאים .ל
אש”ל והמשרד ללענייני ל
מידע בנושא אביזרי עזר לשיפור איכות החיים בגיל המבוגר וכן פיתוח בהתנדבות של אביזרי עזר מיוחדים.
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קן...
ך...והדרת פני זקן
המשך
המשרד לענייני גמלאים ,בראשות השר רפי איתן ,הוקם כמשרד ממשלתי עצמאי בעקבות החלטת ממשלה
בחודש יולי  .2007למנכ"ל המשרד מונה ד"ר אבי ביצור .המשרד עוסק בפיתוח פרויקטים בתחומים שונים למען
ציבור הגמלאים והקשישים :בריאות וסעד ,רווחה ,תרבות הפנאי ,קידום פתרונות דיור ייעודיים לגמלאים וסיוע
לגמלאים מעוטי יכולת ,לנכים ולניצולי שואה ,למגזר הערבי ולעולים חדשים.
***
אשל היא עמותה ללא כוונת רווח שהוקמה ב 1969 -כשותפות בין ארגון הג'וינט הבין-לאומי וממשלת ישראל
בישראל .ייעודה שלל אשלל לליצור תנאים שיבטיחו ללזקנים בריאות
ל
ולפתח שירותים ללמען הזקנים
עלל מנת ללתכנן ל
טובה ,רווחה ,ביטחון ,יצירתיות ועשייה ,עצמאות ,חיים של כבוד וזיקנה מוצלחת .זאת ע"י תכנון ופיתוח תוכניות
ושירותים איכותיים ,חדשים וחדשניים ועל ידי שיפור שירותים קיימים ,במישור הארצי והמקומי ,למען
האוכלוסייה המבוגרת
תודתנו לחברת תיאטראות ישראל על תרומתם לאירוע.
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עושים צחוק מהעבודה  -ליצנות רפואית
ך ואלה נדרשים יותר
ק וחיוך
עם צחוק
ק בליצנים .דמות הליצןן מזוהה ע
עוסק
הגיליון ע
ן
בהתאם לחג הפורים ,אתר
מתברר שלצחוק .מכול בעת מכאוב וצער .מחקרים עדכניים מאשרים היום כי הצחוק יפה לבריאות
השפעה חיובית ,מרגיעה ומרפאה על הגוף והנפש.
תחום הליצנות הרפואית חדש יחסית בארץ ,אף כי בארצות אחרות הוא קיים כבר עשרות שנים.
מציג את עבודתו של הליצן www.aish.com/hsociety/work/Medical_Clown.aspהאתר הישראלי
הרפואי ,בעיקר במחלקת ילדים בבתי חולים .לפי האתר ,תרפיה בצחוק ,בעזרת ליצן ,היא שיטה ייחודית
לטפל בחולה כחלק מתהליך ההחלמה .הליצן מסיח את דעת הילדים במהלך תהליכים כואבים ומפחידים,
עוזר להם להסתגל לשגרת בית החולים ומסייע בכך לשפר את שיתוף הפעולה שלהם במהלך בדיקות
וטיפולים.
האתר מספר על ארגון "שמחת הלב" ,שהקים לפני כשנתיים בית ספר לליצנות רפואית ,מספק מידע על
הרפואי.
צן הרפוא
הליצן
פול של הל
הטיפול
תהליך הט
הלימודים בתחום זה ומתאר את תהל ך
הל מוד ם

*לפי התקן ,המילה "לצן" נכתבת ללא יו"ד משום שהיא נוצרה מהמילה "לץ"  +הצורן "ן".
ם.
הטקסטים
ת הטקסט
במרבית
לה עם יוו"ד כנהוג במרב
המילה
כאן נכתבה המ
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קורס נגישות ,התאמת הבית והסביבה-שלב א'
ק
לזכרה של גב' חנה זיו
בחודש פברואר האחרון התקיים בבית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל-אביב השלב הראשון בקורס "נגישות
והתאמת הבית והסביבה" ,שנוצר בשיתוף בין עמותת מילב"ת והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב .הקורס נמשך
חמישה ימים והשתתפו בו ארבעים ואחד מרפאים בעיסוק.
מטרת הקורס הייתה להכשיר מרפאים בעיסוק לייעץ בהתאמת סביבת דיור נגישה המאפשרת תפקוד אופטימלי לבעלי
מוגבלויות שונות.
המשתתפים למדו רבדים שונים ומקיפים של התאמת הסביבה הבנויה ומחוצה לה )בדיור הפרטי( ,ובכללם :ההנגשה
הפיזית ,החושית והקוגניטיבית והצורך בהתאמה ובהרמוניה בין האספקטים השונים של תפקודי הנגישות – הבית ,הגישה
לבית ,הרכב ,החנייה והחצר.
במהלך הקורס התקיימו הרצאות תאורטיות שלוו בהצגת תיאורי מקרה באמצעות מצגות וקטעי וידאו ,בהדגמת ציוד על-ידי
ספק ובמתן תרגילים מעשיים לסטודנטים.
הקורס רוכז על ידי :יהודית שהם  ,מרפאה בעיסוק ,טל זמנבודה ,מרפאה בעיסוק  +הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים,
וד"ר נאווה רצון ,ראש החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת תל אביב.
בקורס הרצו מרצים מומחים בתחום ,בהם :גב' אורנה עמית ,גב' נורית איבניצקי ,גב' טל זימנבודה ,גב' יהודית שהם ,גב'
תמרה שכטר ,מר שמואל חיימוביץ' ועוד.
בסיום הקורס הציגו המשתתפים תרגילים מסכמים של תיאורי מקרה במהלך מפגש וירטואלי-קבוצתי שהתקיים במשך
שעתיים ורבע באינטרנט דרך הפורום שבאתר מילבת.
"ההרצאות הועברו בבהירות ובעניין  -פשוט מעולה",
"הקורס חשוב לכל מרפאה בעיסוק ואולי כדאי לשקול להכלילו בסוף לימודי תואר ראשון",
"הקפה ,הכיבוד והסנדוויצ'ים היו טעימים מאוד",
"קורס מצוין ,חיכיתי זמן רב ,היה שווה .יישר כוח למארגנות ולמרצות המצוינות",
אלה חלק מתגובות המשתתפים בקורס .בעקבות ההתלהבות ייתכן שייפתחו בעתיד קורסים וימי עיון נוספים בתחום
התאמת הדיור.
חלקו השני של הקורס יתקיים במהלך חודש יוני השנה .פרטים יפורסמו בהמשך.
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אביזר הגיליון:
מרכז מוזיקלי
הקושי :הצוות המקצועי של מרכז "צעד קדימה" בראשון לציון ביקש לעודד ולשפר את
ות.
מוטוריות
ות מוטור
ומוגבלויות
מוחין ומוגבלו
שיתוק מוח ן
ילדים עם ש תוק
ביןן לד ם
החברתית ב
דוד( החברת ת
הידוד
ה )ה
האינטראקציה
הא נטראקצ
הפתרון :מרכז מוזיקלי – מתקן הבנוי ממשטח עגול שאליו מחוברים כלי נגינה שונים,
בהם תוף מרים ,מצלתיים ,קסילופון וכו'.
בזכות מבנהו העגול יכולים לשחק בו יחד ארבעה ילדים בו-זמנית.
הן את המיומנויות החברתיות והןן מיומנויות
קלה ,משפר ן
שניתן לסובבו בדחיפה ק
ן
קן,
המתקן
מוטוריות ומיומנויות של קשב וריכוז.
מתנדבים מבצעים :קבוצת מל"מ-התעשייה האווירית.
על המתנדבים:
בשנת  2001הוקמה במפעל מל"מ-התעשייה האווירית ,בתמיכתה של הנהלת המפעל ,קבוצת מתנדבים טכניים הפועלת
מילבת.
בהנחיית ל
הקבוצה מונה כעשרים מתנדבים מקרב עובדי המפעל :טכנאים ,עובדי ייצור ,מהנדסים ואנשי תוכנה המתמחים בתחומי
הטכנולוגיה השונים כגון חשמל,
מחשבים ,מכניקה ,עיבוד עץ ,אווירומכניקה ,עיבוד מתכות ,אלקטרוניקה ,חיווט והלחמה.
הקבוצה מייצרת אביזרי עזר עבור אנשים בעלי מוגבלויות שאין בשוק אביזר עזר העונה על צורכיהם ,במטרה לסייע להם לשפר
את איכות חייהם ולהגדיל את עצמאותם .האביזרים נבנים בהתאם לבקשת האנשים לאחר שהצוות המקצועי של מילבת מאשר
את ביצועם.
כמו כן הקבוצה קשרה קשרים עם שני מוסדות חינוך בראשון לציון שבהם לומדים ילדים בעלי מוגבלויות – בית הספר "מעון
חצב" ו"צעד קדימה" .האביזרים נבנים בשיתוף פעולה מלא עם המנהלות וצוות העובדים המקצועיים של
מוסדות החינוך.
עבודת המתנדבים נעשית בזמנם הפרטי ובתמיכה לוגיסטית וארגונית של הנהלת המפעל .ההנהלה אף הקצתה לקבוצה סדנה
המצוידת בכל כלי העבודה הדרושים לביצוע המתקנים ומממנת את חומרי הגלם השונים.
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אשת החודש :טל מהלל
שמי טל מהלל ,אני לקוית שמיעה – יש לי ירידה גדולה בשמיעה בשתי האוזניים ואני מרכיבה שני מכשירי
שמיעה..
אני בת  35ונשואה לאדם שומע ויש לי שני ילדים בני שש וארבע שומעים.
התקשורת שלי עם הסביבה מתבססת על קריאת שפתיים .המבטא שלי שונה משלכם ,בשל העובדה שאני
לא שומעת כמוכם את הצלילים ,והתנועות ובייחוד את העיצורים.
דמיינו את עצמכם מטיילים בסין ,ואתם לא מבינים את השפה ,אלא שומעים רק קול ,הברות ,תנועות ,אך אין
קשיים
ם
לה קש
מגדילה
ה מגד
אינפורמציה
אי העברת א נפורמצ
ת.א
העברית
אני שומעת את השפה העבר
ם .כך אנ
המילים
משמעויות המ ל
הבנת משמעו ות
ותסכולים ,בייחוד בכל הנוגע למשפחתי .באסיפת הורים לדוגמא ,אני יושבת קרוב לדוברים ולמרות זאת לא
כל האינפורמציה מגיעה אליי ,דבר שגורם לי ללחץ ולתסכול .לא תמיד אני מסוגלת לשאול שאלות במקומות
הומי אדם כדוגמת אסיפת הורים לשם הבנת האינפורמציה ,וזאת בשל ה"מהירות" בה מועברת
האינפורמציה.
הא נפורמצ ה
אני שייכת לקבוצת כבדי שמיעה שגדלה במסגרות רגילות בחברה שומעת מגיל גן חובה .אני השתלבתי
במסגרות רגילות לאורך כל חיי .התנדבתי לצבא לשרות מלא ככתבת במפקדת קצין חינוך ראשי.
תואר  1בכלכלה באוניברסיטת ת"א ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון .אני עובדת ככלכלנית
בבנק גדול .במקצוע שלי נדרשות הרבה שיחות טלפון ,ישיבות ,מגעים עם אנשים אך גם שימוש במחשב.
פיתוח הטכנולוגיה בעשרים השנים האחרונות איפשר להרחיב את השימוש בתקשורת עם אנשים ,אם
באמצעות פקס ואם באמצעות מייל.
שאני כבדת
שאין בושה בכך שאנ
אותי להבנה שא ן
והובילו אות
אותי ,והוב לו
שחישלו אות
חיי הם שח שלו
בפניהם לאורך כל ח
שניצבתי בפנ הם
הקשיים שנ צבת
הקש ם
שמיעה ושאין להסתיר עובדה זו ,אלא להבהיר לסובבים אותי את מצבי ומה נדרש על מנת להקל על שילובי
בסביבת לימודים ועבודה.
אני רוצה לומר שיש לנו רק מגבלה אחת .בשאר הדברים איננו שונים מכם.
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אשת החודש – המשך...
תקלה ברכבת
לפני כשנה הייתי אמורה לתת הרצאה בפני הורים שלהם ילדים כבדי שמיעה אשר עולים לכתה א' .ההרצאה התקיימה
בחיפה .הגעתי לתחנת הרכבת של האוניברסיטה ,והתבוננתי במודיעין לגבי שעת הגעת הרכבת .לפתע שמעתי הכרזה
ברמקול .כמובן שלא היה לי מושג מה תוכן הדברים.
למזלי ,הבטחון והידיעה שאין בושה במגבלתך הם שהובילו אותי לשאול אישה צעירה .ואכן התברר שהרכבת שהייתי
אמורה לעלות עליה מאחרת בשל תיקונים במסילה.
והייתי מפספסת את
הייתי נמנעת מלשאול וה ת
אני בטוחה שבמצב אחר ה ת
ם ,אנ
אנשים
שאיןן זו בושה לשאול אנש
בלי בטחון וההכרה בכך שא
בל
הרכבת.
נתקלתי במושג נגישות לראשונה בעת עבודתי ב"בקול" ,ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים שהוקם ב ,1997 -כחברת ועד.
אז לא ידעתי לסכם את המושג של שיפור באיכות החיים של אוכלוסיות מיוחדות בכל תחומי החיים ,כפי שהוצג בפניי
כאחת ממטרות העל של ארגון בקול במילה אחת והלא היא "נגישות".
ידעתי רק שזה היה חסר לי ומורגש בכל התחומים בהם עסקתי .היום אנו עדים להחדרת המושג "נגישות" בארץ ,הן בדרך
של חקיקת חוקים וקיומן של ועדות בכנסת הנוגעות לעניין זה ,הן בדרך של נגישות במקומות ציבוריים )עדיין התמונה לא
ם של
לנכים
פרוייקט כדוגמת הנגשת הכספומט הראשון לנכ
ם על עצמם פרו קט
לוקחים
גדולים אשר לוקח
ם גדול ם
גופים
לגמרי( והן בדרך של גופ
שלמה לגמר
בנק לאומי ברמת אביב ג'.
אני מקווה כי עוד יגיע היום שבו כולנו נהיה שווים הן בעיני החוק והן בעיני החברה .כלומר – שיאפשרו נקודת פתיחה שווה
ככל האפשר כדי לתרום לחברה בצורה הטובה ביותר.
אציין כי הלן קלר וסיפורי נכים שמתפרסמים מעת לעת בעיתונות הכתובה והאלקטרונית הם שמשמשים לי השראה
ונותנים לי את האנרגיות להמשיך ולהתמודד יום יום עם מגבלתי מול העולם השומע.
וכפי שהלן קלר היתה אומרת " :אופטימיות היא האמונה שמובילה להישג :לא ניתן לעשות דבר ללא תקווה וביטחה".
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אודות מילבת
מילבת פועלת יותר מ 25-שנים למען שיפור איכות החיים של אנשים בעלי מוגבלויות ושל קשישים באמצעות אביזרי עזר.
מילבת ,השוכנת 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 וכ 300-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 ועוד.
בהשאלתו.
ל
מילבת איננה עוסקת במכירת ציוד או
לשאול אביזרי עזר חדשים או מיד שנייה .ל
ל
 מתן מידע היכן ללרכוש או להפעלת 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 ,הגברתהבטיחות 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.
כיצד פונים למילבת:
טלפון 5303739/59-03
פקס' .5357812-03
אלקטרוני milbat@milbat org il
milbat@milbat.org.il
דואר אלקטרונ
15

מילבת On Line
על הכתבות השונות בעיתון .דעתכם חשובה ללנו.
אתם מוזמנים ללהגיב ל
נשמח לשמוע הערות ,הארות ,תגובות )וגם מחמאות (-:
milbatonline@milbat org il
milbatonline@milbat.org.il
מערכת מילבת : On Line
שושי גולדברג-מאיר – מרפאה בעיסוק ,המנהלת המקצועית של מילבת
– עורכת לשונית ,מתנדבת
אסנת להט
– רכזת המתנדבים ,מתנדבת
מיכל דויטשר
– מרפאה בעיסוק ,מתנדבת
אליזבט אנהולט
– מרפאה בעיסוק ,רכזת הייעוצים במילבת
כרמית מזור
– דוברת מילבת
שיא בכר
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