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החגים הקרבים משרים עלינו ,כבכל שנה ,אווירה מיוחדת במינה.
גם לחילוניים בינינו הימים ספוגים בניחוחות דת .אלה מאתנו הפוקדים את
בית הכנסת פעם בשנה בלבד ,יעשו זאת ,קרוב לוודאי ,בראש השנה או
ביום כיפור .בשירי החג שנשיר כולנו תשתלבנה תפילות לשנה החדשה.
"מילבת און ליין" אתכם גם בחגים ,לכן הקדשנו את הגיליון לאפשרויות
השונות של בעלי מוגבלויות לממש חיי דת פעילים.
בגיליון זה תמצאו מידע על נגישות של בתי כנסת ,על הנחיית אימאמים
בנושא הנגשת מסגדים ,על הנגשת מקוואות ועל הכשרת בלניות לטיפול
בנשים בעלות מוגבלויות .גם מדור אביזרי המתנדבים של מילבת מוקדש
הפעם לאביזרי דת .נוסף לכך סקרנו אתרים העוסקים בהנגשת כנסיות
וסיפרנו מעט על מצוות העלייה לרגל למכה מהיבט ההתאמה לבעלי
מוגבלויות.
במסגרת הנגשת בתי כנסת דיווחנו ,בין השאר ,על הכשרת מנגנונים
חשמליים של כיסאות גלגלים לנסיעה בשבת ובחג ועל שימוש בתקשורת
חלופית לשם עלייה לתורה.
אנו מקוות שתיהנו מקריאת העיתון ותמצאו בו מידע מועיל.
בברכת שנה טובה,
צוות העורכות

דבר המנכ
המנכ““לל
דבר
בס"ד

ספטמבר 2008

למתנדבים ,לידידים ולצוות מילבת שלום!
בערב ראש השנה ה'תשס"ט ,בימים של חשבון נפש ,נתעלה מעל עיסוקנו
היומיומיים ונגדיר לעצמנו את דרכנו לשנה הבאה .בעבר ציינו שהצניעות מאפיינת
את התנהלותה של מילבת .ננסה להבהיר את הנושא בשורות הבאות:
"עשות משפט
ואהבת חסד
והצנע לכת" )מיכה ו' י"ח(
עשות משפט – לרצות רק מה שמגיע במשפט ולא יותר מכך.
אהבת חסד – לרצות שלזולת יהיה טוב.
והצנע לכת – להתנהג בצניעות ובענווה.
צניעות במשמעה הרחב מייצגת התנהגות מוסרית .אדם הנוהג בצניעות נמנע
מהתנהגות מוחצנת האמורה להעיד על עצמו.
ענווה היא תכונת נפש או רגש .האדם העניו מחשיב/רואה עצמו כשווה בין שווים ,ואינו
מרגיש כחשוב ונישא מאחרים מכל סיבה שתהיה .עניו הוא מי שיודע את ערכו ומכיר
בכישוריו היתרים ,אך אינו שם את עצמו במרכז ,ואינו מבקש לעצמו תהילה וכבוד
מהעולם ,אלא מבקש להשתלב בתיקון העולם ולעשות את המעשים הראויים והרצויים
כ"משרת ציבור".
על-פי פרופסור שלום רוזנברג ,הענווה כוללת בתוכה שלושה רכיבים שונים :א .הערכה
עצמית שקולה ונאותה; ב .סובלנות כלפי האחר ,ובמיוחד כלפי מי שעומד במדרגה
חברתית ושכלית נמוכה יותר; ג .מוכנות לוותר על כבוד והערצה של אחרים ועל גינוני
כבוד.
מילבת היא "משרת ציבור" ,וככזו מחויבים צוותה ומתנדביה לנהוג בצניעות ובענווה!
נאמץ את המלצתו של מיכה הנביא ונשתדל בשנה הבאה להיות טובים יותר ,ולשרת את
הציבור הכמהּ לעזרתנו במסירות ,בנאמנות ,במקצועיות ,בצניעות ובענווה .
שנה טובה,
נחמן פלוטניצקי,
מנכ"ל מילבת.

הלכה למעשה
אביזרי עזר לקיום מצוות
לקראת החגים הקרבים ליקטנו מבין אביזרי המתנדבים את אלה המסייעים
לבעלי מוגבלויות לקיים מצוות ,למרות המגבלות.
הדלקת נרות — גם לעיוורים:
הקושי :אישה עיוורת רצתה להדליק נרות שבת וחג
מבלי לסכן את עצמה או את סביבתה.
הפתרון :המתנדב אמנון יוחננוף חיבר טבעת מחוט
ברזל למצית המשמש להבערת גז בכיריים.
כדי להדליק את הנר מניחים עליו את הטבעת בעזרת
מישוש .הטבעת ממוקמת על הנר כך שלחיצה על מתג ההפעלה של המצית
מדליקה את הנר.
האביזר המאפשר הדלקת נרות לעיוורים הוצג לראשונה בגיליון  4של מילבת-
און-ליין.
נטילת ידיים ביד אחת:
מקיימי מצוות נוהגים ליטול ידיים בעת היקיצה מן השינה ,לפני התפילה ,לפני
אכילה ולאחר נגיעה במקום מוצנע בגוף .הנטלה היא מעין כוס גדולה בעלת
שתי ידיות .המשתמש אוחז בנטלה בידית אחת ושופך מים על היד הפנויה.
לאחר מכן הוא אוחז בידית האחרת ושופך מים על היד השנייה.
הקושי :אדם שיכול להשתמש רק ביד אחת רוצה ליטול ידיים באמצעות נטלה.
הפתרון :המתנדבת רותי גבריאלי עיצבה לנטלה מעמד
בצורת חי"ת הפוכה .הנטלה תלויה על המעמד ,ונגיעה
קלה בה מטה אותה כך שהמים נשפכים על היד.
הנטלה מתאימה הן לבעלי יד אחת והן לכל מי שאחת
מידיו אינה מתפקדת.

אביזרי עזר לקיום מצוות— המשך...
הנחת תפילין ביד אחת
הקושי :אדם שאיבד את ידו הימנית במלחמת
יום כיפור רצה להניח תפילין על היד שנותרה.
הפתרון :המתנדב יונה בלזברג בנה תושבת המתחברת למשקוף הדלת או החלון
ואליה חיבר גלגלת .על הגלגלת כורכים את רצועת התפילין .קיבוע הגלגלת
למשקוף או לדלת מאפשר להשחיל את היד האחת ללולאת התפילין ,ואז למשוך
ולסובב את הרצועות סביב הזרוע בצורה מסודרת :שתי כריכות עליונות ,שבע
כריכות לאורך הזרוע ,שלוש כריכות על האצבע בצורת האות שי"ן וכריכה אחרונה
על כף היד .מאחר שקיים הבדל בין נוסח ספרד לבין נוסח אשכנז בכיוון שבו
מקפלים את התפילין על כף היד )לפי הנוסח הספרדי הקיפול הוא מהלב כלפי חוץ,
ואילו בעדות אשכנז הקיפול הוא מהחוץ לכיוון הלב( ,ניתן להתאים את המתקן על-
פי רצונו והרגלו של המשתמש.
ועוד בעניין תפילין...
הקושי :נער עם תסמונת דאון התקשה לגלגל את התפילין חזרה בצורה מסודרת
לאחר התפילה.
הפתרון :המתנדב יונה בלזברג ,שצבר ניסיון במציאת פתרונות לקשיים בהנחת
תפילין ,בנה תוספת לקופסת התפילין ששומרת את רצועת התפילין במקומה
במהלך הקיפול .הנער ,שהצליח לאחר כמה אימונים לקפל חזרה את התפילין
בדייקנות ובמהירות ,קרן משמחה ושש להראות לאביו את מיומנותו ואף להתחרות
עמו" :נראה מי יסיים יותר מהר לגלגל את התפילין!".

נגישות בבתי כנסת
לקראת החגים הקרבים נושא הנגישות בבתי הכנסת נעשה רלוונטי ביותר
ומומלץ שהם יהיו נגישים לכלל האוכלוסייה.
להלן סקירה של פתרונות לכמה מהסוגיות המרכזיות שעמן מתמודדים אנשים
בעלי מוגבלויות בבתי כנסת.
נגישות פיזית
לשומרי שבת אסור בערבי חג ,בחגים ובשבתות לפתוח ולסגור מעגלים
חשמליים ,כלומר להדליק ולכבות חשמל ,להפעיל מעלית וכדומה .איסור זה אינו
מאפשר לאנשים המשתמשים בכיסא גלגלים ממונע או בקלנועית להגיע לבית
הכנסת בכוחות עצמם .ניתן לפתור בעיה זו בעזרת פתרונות טכנולוגיים לבעיות
הלכתיות .לדוגמא "מנגנוני שבת" המאפשרים להשתמש בכיסא גלגלים ממונע
ובקלנועית גם בשבתות ובחגים.
מדרגות :בבתי כנסת רבים יש מדרגות בכניסה ועזרת הנשים ממוקמת בקומה
השנייה .פתרונות אפשריים לבעיה זו הנם הוספת כבש )רמפה( או התקנת
מעלון או מעלית עם מנגנון שבת .תכנון מראש יביא בחשבון הקצאת מרחב
הולם לעזרת נשים בקומה נגישה – בצורה נפרדת ומכובדת ,וכך יחסוך כספים
רבים .בכל מקרה ,לצד המדרגות יש להוסיף מאחזי יד.
הנגשת הסביבה החיצונית של בית הכנסת :סימון חניות נכים ,סלילת דרך גישה
נגישה מהחניון עד למפלס המדרכה או לאולם בית הכנסת ועוד.
הנגשת חלל בית הכנסת :הנגשת במת התפילה )אם הבמה מוגבהת ,יוביל
אליה כבש בשיפוע של עד  ,(6%הקצאת מקום לכיסאות גלגלים בתוך בית
הכנסת ,השארת מעברים פנויים בין המושבים והנגשה של תאי השירותים

נגישות בבתי כנסת—המשך...
בעזרת הנשים ובעזרת הגברים.
תקשורת
מכשירים בעלי פלט קולי המשמשים לתקשורת חלופית יכולים לסייע לאנשים
המתקשים בדיבור .באמצעות מכשירים אלה יכול מי שנקרא לעלות לתורה
להשמיע בקול את הברכות – המוקלטות מראש )אך לא בימי שבת וחג – אלא
אם כן המכשירים עברו התאמה לפי ההלכה(.
התנועה ליהדות מסורתית ,המארגנת מסיבות בר מצווה ובת מצווה לילדים
בעלי מוגבלויות ,נעזרת במכשירים מסוג זה כדי לאפשר גם לילדים שאינם
מדברים לעלות לתורה ולהשמיע בקול את הברכות .פרטים בקישורhttp:// :
..www.masorti.org.il/he/bar_mitsva

הנגשה חושית
לבעלי ליקויי ראייה:
שילוט מתאים – למשל ,שימוש בגופן ברור ,גדול ,מעובה וצבוע בצבעים
ניגודיים.
תאורה מתאימה – תאורה ממוקדת שמאפשרת קריאה בנוחות
סידור ,מחזורים וחומשים שמודפסים בכתב ברייל או באותיות גדולות ,
והאותיות והרקע בהם צבועים בצבעים ניגודיים ,לדוגמה שחור וצהוב.

נגישות בבתי כנסת—המשך...
לבעלי ליקויי שמיעה:
התקנת תאורה המאירה את הרב הנושא דרשה ומאפשרת למי שקורא
שפתיים לראות את שפתיו של הרב .במידת האפשר יש לדאוג לכך
שהרב יעמוד כשפניו אל הקהל.
יצירת אקוסטיקה שמפחיתה את הרעש בחלל הגדול
שימוש במערכות הגברה אישיות )הן אינן יכולות לשמש בימי שבת
וחג(
סגירת הווילונות בשעות היום לשיפור האקוסטיקה ולמניעת סנוור ,כך
שניתן יהיה לראות טוב יותר את פני הדוברים ולקרוא את שפתיהם
הנגשה לבעלי לקות נפשית
אנשים בעלי לקות נפשית מתקשים להתמודד עם מקומות צפופים
ורועשים .פתרונות אפשריים הם הקצאת כמה מושבים במקום צדדי יותר
ומרוחק או יצירת מרחב אינטימי יותר בתוך בית התפילה על-ידי הצבת
פרגוד.
הנגשה לבעלי לקות קוגניטיבית
קיימים סוגים רבים של לקויות קוגניטיביות .להלן כמה פתרונות שיכולים
לסייע לרבים מהאנשים בעלי לקות קוגניטיבית:
שילוט מתאים ברור עם סימנים מוסכמים ,למשל ציור ברור של נשים/
גברים
סמלים אוניברסליים – כגון סמל של "שירותים"" ,כניסה"" ,שירותי
נכים"
מתן אפשרות של מלווה אישי במידת הצורך
תודה לרותי זילברמן מארגון "בקול" ולנורית איבניצקי ממילבת על סיוען
בכתיבת הכתבה.

על טהרת הנגישות
הדרכת בלניות במקווה נגיש בצפת
מאת אסנת להט ,שליחת מילבת-און-ליין לצפת.
ביום שמשי והביל נסעתי לנופיו המרעננים של הגליל כדי להשתתף בהדרכה
של שושי גולדברג-מאיר ,המנהלת המקצועית של מילבת ,ומיכל הירש –
מרפאה בעיסוק ממילבת ,לבלניות העובדות במקווה ברסלב בצפת .מעולם לא
ביקרתי קודם לכן במקווה ולא ידעתי למה לצפות .ידעתי שהמקווה הונגש לפני
כשנה וחצי בהתייעצות עם מילבת ובמימון הקרן לפיתוח שירותים לנכים של
המוסד לביטוח לאומי ,אולם לא פיללתי שהוא יהיה כל כך מפואר ,אסתטי
ובפרט – נגיש .בתהליך ההנגשה היו מעורבים גברת חנה זיו ז“ל ,שהייתה
מרפאה בעיסוק מומחית בנגישות והתאמת דיור וממובילי וחלוצי התחום בארץ,
מילבת והמוסד לביטוח לאומי.
במקווה יש  14חדרי הכנה ,שבהם מתכוננות הנשים לפני הטבילה ,ושלושה
חדרי טבילה .אחד מחדרי הטבילה צמוד ליחידה מפוארת הכוללת כמעט כל
רכיב הקשור לנגישות – תא שירותים נגיש רחב ידיים ,מאובזר היטב וכולל
מקלחת; מיטת אלונקה; אמבטיה בעלת דופן נפתח וג'קוזי; וכיסא רחצה
מרופד .בחדר הטבילה יש שני מנופים – נייד וקבוע – שניתן באמצעותם
להעביר אישה מוגבלת בניידות אל המקווה.
בהדרכה השתתפו המנהלת יפי וחמש בלניות .החלק הראשון כלל הרצאה על
סוגי נכויות והדגשים בטיפול בהם .אחר כך סיירנו בחדר ההכנה הנגיש ושושי
ומיכל הסבירו על כל אביזר ואביזר בו .לבסוף צפינו במצגת המקיפה את
התחום של הנגשת מקוואות ואיבזורם.

הדרכת בלניות במקווה נגיש בצפת — המשך...
במהלך ההדרכה הדגישה שושי כמה חשוב שלפני כל פעולה הבלנית תשאל את
האישה מה תחושתה כדי למנוע כאבים ובעיות.
הבלניות הדגישו שמבחינתן העיקר בעבודתן הוא היחס כלפי כל אישה שמגיעה
לטבול ,לא כל שכן כלפי אישה בעלת מוגבלות .רגישותן של כל הבלניות הייתה
ניכרת .למשל ,כשדנו במוגבלויות ראייה אמרה אחת מהן שהיא מציעה לנשים
המרכיבות משקפיים להסירם רק כשהן כבר בתוך המים ,ונותנת להן את
המשקפיים מיד כשהן יוצאות.
התברר לנו שאחת הבלניות ,שהיא גם אחות ,היא המטפלת בנשים בעלות
מוגבלויות שמגיעות למקווה .היא מלווה אותן החל מכניסתן למקום ועד צאתן
ומסייעת להן בכל מה שנדרש .למשל ,להתפשט ולהתלבש ,לעבור לכיסא
הרחצה או למנוף ואף להתקלח.
בסוף היום הודו לנו הבלניות על המידע שהן קיבלו ואמרו שהוא פקח את עיניהן
לעולם המוגבלויות .בזכות החוויה המרגשת – המפגש עם הבלניות והסיור
במקווה – יצאתי מצפת נחושה להפיץ ולקדם את חזון המקוואות הנגישות.

הנגשת מסגדים
מאת חמודי אכתילאת ,מרפא בעיסוק במילבת.
במסגרת תוכנית "מסירה" )מסע( לקידום מעמדם של נכויות בחברה הערבית
בישראל ,אשר מופעלת ע“י הגוינט בשיתוף עם מילבת וארגונים נוספים ,ערכתי
בחודשים האחרונים שתי הרצאות לאימאמים )ראשי המסגד ומנהלי טקס
התפילה( בנושא חשיבות השימוש באביזרי עזר לשיפור התפקוד היומיומי
בקרב אנשים בעלי מוגבלויות.
השאלה העיקרית שלי הייתה האם אביזרי עזר יכולים לסייע לאדם בקיום
המצוות ,כמו תפילה במסגד וכו'...
השאלה הולידה דיון ער שבמהלכו אמר אחד האימאמים" :אם נסתכל על כל
הדתות נראה שיש התייחסות רבה לאדם הנכה .אך האם אנחנו נותנים לו מקום
בינינו ,תומכים בו ומאפשרים לו להשתלב בקיום המצוות"?
התשובה לשאלה הייתה :בואו ניתן להם את האמצעים שישפרו את תפקודם
וננגיש להם את המקומות המיועדים לתפילה ,וכך נאפשר להם להשתתף
בפעילות הדתית.
בעקבות הרצאות אלה התחלתי לבקר במסגדים ,בכנסיות ובבתי כנסת שונים
במטרה לבדוק את הנגישות בהם .לצערי הרב רוב המקומות נמצאו לא נגישים
– גם הגישה אליהם וגם פנים הבניינים.
בכניסה לאחד המסגדים שביקרתי היו  10מדרגות– ללא רמפה לאנשים בכיסא
גלגלים או מעקה בצד לאנשים המתקשים ללכת ולקשישים עם ירידה תפקודית.
התפילה בימי שישי היא חובה למוסלמי מאמין .אם במסגד יש מדרגות ,נבצר
ממי שיושב בכיסא גלגלים לקיים את המצווה החשובה .לעתים כמה מתפללים
מסייעים בכך שהם נושאים את האדם על כפיים כדי שיוכל להיכנס למסגד,

הנגשת מסגדים—המשך...
אולם אין מדובר בפתרון קבע או בנגישות אמתית.
במסגד שביקרתי היו גם שטיחים עבים מאוד שעליהם כורעים המתפללים בזמן
התפילה .הבעיה היא שהשטיחים מקשים על אדם עם קביים ללכת ומגבילים את
הנסיעה בכיסא גלגלים.
לאחר הביקור שוחחתי עם כמה מהאימאמים ויזמנו פעילות משותפת להנגשת
המסגדים ,לא רק עבור אנשים בעלי קשיים פיזיים אלא גם עבור אנשים בעלי
ליקויי שמיעה.
במהרה ראיתי שחלו שינויים חיוביים .למשל ,במסגדים מסוימים הותקנו רמפות
בכניסה ,ובאחד המסגדים האימאם התחיל להכין מצגת ודפים כתובים של
התפילה ביום שישי עבור אנשים בעלי ליקויי שמיעה .במסגדים אחרים הציבו
כיסאות נוחים לשימושם של אנשים מבוגרים כדי שיהיה להם נוח לשבת וקל
להיעמד ,היות שההלכה מתירה לאנשים שלא יכולים לכרוע על הברכיים לשבת
על הכיסא.
אני מקווה שנמשיך בדרך זו ונגיע לכל מקום שמיועד לקיום מצוות כדי לעזור
בהנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות.

החג‘ )עלייה לרגל( למכה
מאת אליזבט אנהולט ,חברת המערכת.
לפי מצוות החג' כל מוסלמי בריא בגופו מחויב לעלות לרגל למכה לפחות פעם
אחת בחייו ,אם יש לו המשאבים הכספיים הנדרשים .החג' הבא יתחיל בשבוע
הראשון של דצמבר.
לאחר שעות של שוטטות באינטרנט מסקנתי היא שאין מידע מסודר על נגישות
החג' .מדי פעם בפעם הנושא מוזכר ,אבל אין מקור מידע מאורגן בנושא זה
)לפחות בעברית ובאנגלית( ,אף על פי שבאתרים של בתי מלון מפוארים ניתן
למצוא מידע על תנאי הנגישות ועל חדרים מותאמים .את רוב המידע מצאתי
באתרים של אנשים שהשתתפו בחג' בעבר ורוצים לעזור לעולי רגל אחרים לפני
בואם.
מן התיאורים של החג' מצטיירת תמונה של מסע קשה ומסוכן שמשתתפים בו
כשני מיליון איש מדי שנה בשנה .ההשלכות של העומס על הנגישות קשות
ביותר .לדוגמה ,בינואר  2006נרמסו  110אנשים למוות.
מספר האנשים הרב מהווה סכנה בריאותית של הידבקות במחלות מסוגים
שונים .נוסף לכך התנאים הסניטריים אינם מספקים .למשל ,התור לשירותים
יכול להימשך  45דקות בשעות העומס.
קראתי על נער עם ניוון שרירים בכיסא גלגלים שבא למכה עם אביו .כדי לקיים
את מצוות החג‘ בשל העומס הם לא הצליחו לנוע לעבר הכעבה ,ולבסוף האב
נאלץ לשאת את בנו על הכתפיים.
אני מקווה שהשלטונות הסעודיים יבינו את חשיבות הנגישות ויפעלו לשיפור
התנאים במקום.

אתר הגיליון — הנגשת כנסיות
כ 19%-מאוכלוסיית ארה"ב בעלי נכות כלשהי.
האתר  http://www.ccpd.org/accessible.htmהוקם על -די המועצה
הנוצרית האמריקנית עבור אנשים בעלי מוגבלויות ) The Christian Council
 .(on Persons with Disabilitiesהמועצה נוסדה ב 1989-כבמה להידברות
וכמקור מידע לצרכים הרוחניים של אנשים בעלי מוגבלות פיזית ,מנטלית ,רגשית
או חושית )בעלי ליקויי שמיעה או ראייה(.
באתר מופיעה רשימת הדרכה מפורטת לבדיקת נגישות בכנסייה ,שמחולקת
לתחומים שונים.
שילוט ,מודעות ושיתוף :שילוט ברור ,סמלי נגישות בפרסומי הכנסייה ,מודעות
של צוות המקום לצרכים של אנשים בעלי מוגבלויות ,שיתוף אנשים בעלי
מוגבלויות בפעילויות הכנסייה ועוד.
תקשורת :ספרי תפילה שמודפסים באותיות גדולות ,מערכת הגברה,
מתורגמנים לשפת הסימנים ,תאורה מותאמת ועוד.
תנאים פיזיים :הסעות מותאמות ,חניות נכים ,שיפועים מתונים ,מרחב תמרון
לכיסאות גלגלים ,מקומות ישיבה מיוחדים לאנשים בכיסאות גלגלים או
שנעזרים בהליכונים ועוד.
שירותים ציבוריים נגישים
מעליות נגישות
מתקני שתייה מותאמים
ידידותיות לסביבה :התייחסות לאלרגיות ושימוש בסבונים ובנרות נטולי
בושם ,הקצאת אזור נטול בושם באולם ועוד.

קצרים
 – 1.718כנס חושים – מלון הר הכרמל ,חיפה .הכנס הוקדש לילדים ומבוגרים בעלי
לקויות ראייה או עיוורים .בדוכן מילבת הוצג אתר "עזרים" וכן אביזרי עזר שפיתחו

מילבת את
בספטמבר,
שישי ,ה-
◄ ביום
מונופול שפיתח המתנדב
עמותתומשחק
אירחה עיגול"
משחק "איקס
19למשל
הטכניים,
המתנדבים
חוגבלזברג.
יונה
הידידים והמתנדבים שלה להרמת כוסית לכבוד השנה

החדשה .האורחים זכו לברכתו של הרב לאו ,נהנו מהופעת
שלמוגבלויות ומשפחותיהם.
מרתקתעם
עבור ילדים
סירני .כנס
קיבוץ נצר
חברים –
1.7
ומהרצאה
גלוסקא
אופירה
מעגלהזמרת
– של
אורח
אופירה גלוסקא

להתעניינות רבה .כמו כן הוצג דוכן הסברה ואתר
מתקני
הוצגו
בכנס
וזכו“ב תקציר(
ממלה)מצ
וינוגרד.
אליהו
השופט
עזרים.

◄ אתר עזרים  ,www.azarim.org.ilמאגר המידע

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

הישראלי לטכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר ,קיבל מאיגוד

דוכן עם אביזרי עזר לפנאי עבור מבוגרים בעלי מוגבלויות.

האינטרנט הישראלי ומהמועצה הלאומית להתנדבות בישראל את תג
לאתר עזרים לחצו כאן
ההתנדבות "מלאכים ברשת".

◄ החודש חנכה עמותת מילבת שלוחה בחיפה )בסיוע ג'וינט ישראל – היחידה
לנכויות והמשרד לענייני גמלאים( ,במטרה לשפר את איכות חייהם של ילדים
ומבוגרים בעלי מוגבלויות ושל קשישים תושבי האזור .המילבתון החדש ממוקם
בעמותת אחוה – ארגון נכי חיפה והצפון – במסגרת "מרכז לחיים עצמאיים"
שנפתח בעמותה באחרונה.
◄ כנס הממציאים הישראלי השני של מכון שניידר התקיים השנה באוניברסיטת
תל אביב .לצד עשרות הממציאים בלטו מתנדבי מילבת,
יונה בלזברג ואבינועם שור ,שהציגו בפני באי הכנס
עבודות מתנדבים שונות.

יונה בלזברג ואבינועם שור

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
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  ,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.

כיצד פונים למילבת:
טל‘ 03:5303739/59

פקס'

03:5357812

דואר אלקטרוני milbat@milbat.org.il

אודות מילבת—המשך...
∗

הרצאות לבני נוער במסגרת פרוייקט ”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.

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

