




“ליאו מקבל מכשירי שמיעה” ו-“ליאו מקבל מערכת רוג’ר” מוקדשים לאחי, פטריק, אשר לו ליקוי בשמיעה, ולבני 
משפחתנו, החברים ואנשי המקצוע אשר סייעו לו כה רבות. קלינאי התקשורת ואנשי המקצוע האחרים הם אלה 

שבהשראתם בחרתי את הקריירה שלי כמומחית לשמיעה של ילדים. 
ספר זה נכתב עבור ילדים. אני מכירה מניסיון אישי את הצורך במודעות ובהבנה שיש לפתח לא רק אצל ילדים עם ליקויי 

שמיעה, אלא גם אצל חבריהם. בנוסף, אני מקווה שספר זה יסייע להפחית את החרדה אצל אותם הילדים המאובחנים 
לראשונה עם לקות בשמיעה, ולסייע להם בתהליך התאמת מכשירי שמיעה. 
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אני מאמין שהחינוך הוא המפתח להבנה, ולכן פרסום ספר זה יקדם הבנה טובה יותר של האתגרים והחשיבות של זיהוי 
וטיפול בילדים עם לקות שמיעה. כתבנו אודות ליאו על מנת לסייע להורים, מורים וילדים, המעוניינים ללמוד אודות 

תהליכי האבחון והטיפול בשמיעתם של ילדים. 
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ליאו
מקבל מכשירי שמיעה





כל הילדים משחקים 
ונהנים, מלבד ליאו. 

ליאו עצוב בגלל שאינו 
יכול להבין 

מה שרים חבריו.





בבית הספר, 
ליאו לא יכול לשמוע את המורה, ולכן, 
הרבה פעמים אינו מבין את ההוראות 

שלה.



הגיע זמן ההפסקה! 
ליאו מנסה לשחק עם הילדים האחרים, 

אך לא תמיד הוא שומע מה הם אומרים, 
ולכן הוא נשאר לבד.





שוב המורה נתנה 
לליאו פתק למסור להוריו. 
כאשר ליאו הגיע הביתה, 

הוא מסר את הפתק לאמו, 
והתיישב לצפות בטלוויזיה.







ליאו אוהב לצפות בטלוויזיה.
טלוויזיה היא אחד הדברים הבודדים

שהוא יכול להגביר כדי לשמוע  היטב.
אך אחיו ואחותו של ליאו

חושבים שהקול של הטלוויזיה רם מידי!



“למי אוכל לפנות לעזרה?”
שאלה אמו של ליאו את רופא הילדים.



“ליאו צריך להיבדק אצל רופא אף אוזן 
גרון” השיב הרופא.



למחרת, הוריו של ליאו 
אספו אותו מוקדם מבית הספר, 
והלכו ביחד לרופא אף אוזן גרון. 





חדר ההמתנה של הרופא היה מלא! 
היו שם טוני, שגרונו כאב,

וסמי, שהיה לו כאב אוזניים.







“ליאו”, קראה האחות.
הגיע תורו של ליאו להיכנס אל הרופא. 

“בואו נראה מה יש לנו כאן”, 
אמר הרופא, ובדק את אוזניו של ליאו. 

ליאו היה ממש גיבור, 
ונתן לרופא לבדוק את אוזניו. 

“אתה צריך לעשות בדיקת שמיעה אצל 
קלינאי תקשורת”, אמר הרופא.



“שלום”, אמר קלינאי התקשורת, 
כאשר ליאו נכנס לתא הבדיקה.



“עכשיו אבדוק את השמיעה שלך. 
האם אתה מוכן לשחק אתי במשחק השמיעה?”

“זהו משחק קל”, חשב ליאו, 
“אני רק צריך להניח קוביה בתוך הקופסא 

בכל פעם שאני שומע צפצוף”.

“הקשבת יפה ליאו - תראה את כל הקוביות האלו!”



“הנה התוצאות”, אמר קלינאי התקשורת
והסביר להוריו של ליאו: 

יש לו ירידה בשמיעה בשתי האוזניים. 
זה מסביר מדוע כל כך קשה לו לשמוע.



“ליאו זקוק למכשירי שמיעה, 
“כדי שהוא יוכל לשמוע טוב”,

אמר קלינאי התקשורת. 



“עכשיו נתאים לליאו אוזניות, 
כדי שיוכל להרכיב את מכשירי השמיעה לאוזניו”. 

קלינאי התקשורת שם חומר מיוחד 
בתוך אוזניו של ליאו. 

החומר התייבש במהירות. 





כעבור שבוע חזר ליאו לחדרו של קלינאי התקשורת 
כדי למדוד את מכשירי השמיעה החדשים שלו. 

איזה יום מרגש!



“אין צורך לצעוק!”
אמר ליאו כאשר שאלו אותו 

האם מכשירי השמיעה החדשים 
מוצאים חן בעיניו. 



ליאו הופתע לשמוע את ציוץ הציפורים! 
ואת רעש המכוניות! 

היו בחוץ כל כך הרבה קולות! 







לליאו לא לקח הרבה זמן להתרגל
למכשירי השמיעה החדשים שלו. 

הוא שמח שעכשיו הוא יכול לשמוע טוב!





ליאו מאוד אוהב לשיר,
ושיעור מוסיקה הפך להיות 

השיעור האהוב עליו!



“הנה הכדור!”
צעק פטריק הנמר, 

ומסר את הכדור לליאו. 

“בעיטה מצויינת!” 
צעקו כולם

כשליאו הבקיע שער. 







ליאו שמר היטב על מכשירי השמיעה 
שלו.

הוא טיפל בהם יפה, 
כדי שיוכל להשתמש בהם

כל יום, במשך הרבה מאוד זמן. 
הוא למד כיצד להחליף את הסוללות, 

ובלילה תמיד הניח אותם בקופסה 
המיוחדת. 





ליאו שמח שהוא יכול לשמוע טוב יותר.
באותו לילה הוא שכב במיטה, וחלם חלומות נעימים. 

מסיבת יום הולדתו הקרובה תהיה הכי טובה! 



ל
רשימת תיוג דיבור ושמיעה -

עקבי  באופן  מגיב  אינו  וילדכם  במידה  שונים.  בגילאים  ילדים  של  תפקודם  את  מתארת  הבאה  הרשימה 
כמצופה לפי הרשימה, יתכן ואתם זקוקים לייעוץ. צרו קשר עם רופא הילדים במידה ואתם חשים שיש מקום 

לדאגה.

3-6 חודשים
ילדים מתעוררים או משתתקים למשמע קולם של הוריהם. הם בדרך כלל מפנים את מבטם ואת ראשם 

לכיוון הקול.

7-10 חודשים
ילדים מסובבים את הראש והכתפיים שלהם כאשר הם שומעים קולות המוכרים להם, גם אם אינם יכולים 

לראות מה קורה. גם קולות שאינם רמים מושכים את תשומת ליבם.

11-15 חודשים
ילדים מוכיחים הבנה של מספר מילים על ידי התנהגות מסוימת. לדוגמא, הם מסתכלים או מצביעים לכיוון 
עצמים מסוימים, בתגובה לדרישה. הם ממלמלים בתגובה לקול, עלולים לבכות בהישמע רעם, או להזעיף 

פנים כאשר גוערים בהם.

שנה וחצי
חלק מן הילדים יתחילו לזהות חלקי גוף שונים. למשל, הם אמורים לדעת להצביע על העיניים או על בהונות 
הרגליים שלהם, והם אמורים להתחיל להשתמש במספר מילים. המילים אינן מושלמות אך ניתן להבין את 

משמעותן.

שנתיים
אמורים  הם  חזותיים.  רמזים  ללא  מילוליות  הוראות  מספר  לבצע  מסוגלים  להיות  אמורים  זה  בגיל  ילדים 
לעשות שימוש במילים יומיומיות שהם שומעים בבית. רוב בני השנתיים נהנים כאשר מקריאים להם סיפור 

ומראים להם תמונות פשוטות בספר, ומסוגלים להצביע על העצמים המבוקשים בתמונות.
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שנתיים וחצי
ילדים רבים מדקלמים או שרים שירים או חרוזים קצרים, ונהנים לשמוע מוזיקה או לשיר. במידה ושמיעתם 
טובה, והמוזיקה מסבה להם הנאה, הם בדרך כלל מגיבים לצלילים על ידי מבטים או על ידי כך שהם אומרים 

למישהו מה הם שומעים.

3 שנים
ילדים אמורים להבין ולהשתמש במספר פעלים פשוטים, מילות יחס או מילות תיאור. הם אמורים לזהות את 

מקורם של קולות. בחלק מן הזמן הם משתמשים במשפטים מלאים.

4 שנים
ילדים אמורים לספר סיפורים קצרים אודות חוויות שחוו לאחרונה. הם אמורים להוציא לפועל שתי הוראות 

עוקבות.

5 שנים
הדיבור של הילדים צריך להיות מובן, אם כי לעיתים עדיין יהיו שיבושי היגוי. רוב הילדים ינהלו שיחה שוטפת, 

וכן ישתמשו במילות יחס באופן תקין.
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חשוב להשתמש במערכת הרוג’ר בבית הספר, 
בבית וגם בזמן משחק, כדי לשמוע טוב יותר.



1 American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines (2008, Updated 2011) Remote Microphone Hearing Assistance 
 Technologies for Children and Youth from Birth to 21 years.

2 Thibodeau, L. Roger and hearing instruments, Phonak Field Study News, April 2013.

טכנולוגית רוג’ר - מסייעת לילדכם לשמוע, לדבר ולהרגיש שייך

חיי הילד מלאים בפעילות. בבית הספר, בגן המשחקים, בבית, במחשב או בטלוויזיה, במכונית, בשיחה עם חברים ובני 
משפחה בטלפון, ועוד. מצבים רבים מהווים אתגר לשמיעתו של הילד - מצבים בהם גם מכשירי השמיעה הטובים ביותר 

זקוקים לסיוע. 

כאן באה מערכת רוג’ר לעזרתכם. 

כפי שהודגם בסיפור זה, מערכות רוג’ר האלחוטיות מתגברות על הבעיות הנגרמות כתוצאה מרעש, מרחק והדהוד )בעיה 
המתעוררת בחדרים או אולמות גדולים(. המיקרופון של מערכת רוג’ר קולט את קולו של הדובר ומשדר אותו למקלט הזעיר 
של המערכת, המחובר למכשירי השמיעה של הילד. על ידי שידור המילים ישירות לאוזנו של הילד, הוא יכול לשמוע הרבה 
יותר טוב את קולו של הדובר, גם בסביבה רועשת וממרחק )לא גדול מידי(. התוצאה היא תקשורת יעילה מאוד במקומות 

בהם היא הייתה בלתי אפשרית קודם לכן. 

גישה זאת מציעה שני יתרונות נוספים, משמעותיים ומוכחים:

•  לבהירות המשופרת של הדיבור יש השפעה חיובית על התפתחות השפה, הבנת הדיבור וההישגים הלימודיים של הילד.1 

•  השימוש בטכנולוגיה להדגשת קולות דיבור על פני רעשי רקע - שיפור “יחס סיגנל לרעש” - מגביר גם את יכולת הקשב 
    של הילד,  מפחית את אפשרויות הסחת הדעת ומגביר את המודעות לקול ויכולת אבחנת המילים. 1 

•  ואולי החשוב מכל, כאשר השימוש במערכות רוג’ר מתחיל בשלב מוקדם ככל האפשר בתהליך שיקום השמיעה, כך גדלה          
   התועלת שניתן להפיק מהן. 1  המיקרופונים של מערכת רוג’ר הם אוטומטיים לחלוטין, ולכן פשוטים מאוד לשימוש. 

    בנוסף, הוכח שהתועלת המופקת ממערכות רוג’ר בהבנת דיבור גבוהה ב- 54% מהתועלת המופקת ממערכות מתחרות. 2  
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ליאו מטפל היטב במכשירי השמיעה
ובמערכת הרוג’ר שלו. 

הוא רוצה לשמוע טוב יותר בבית הספר וגם בבית. 
הוא ממתין בקוצר רוח ליום הבא בבית הספר.





ליאו מיהר לענות לטלפון.
“הלו, סבתא! אני יכול לשמוע אותך היטב

עם מערכת הרוג’ר החדשה שלי. 
כמה טוב היה בבית הספר היום! 

הצלחתי יפה בהכתבה, וקיבלתי ציון גבוה!” 



לאחר השיחה עם סבתו, 
ליאו הניח את הטלפון על השולחן.

“הגיע הזמן לישון”, 
קראה אמו של ליאו. 



לאחר ארוחת הערב,
התיישבו כולם לצפות יחד בטלוויזיה.



הטלפון צלצל.
ליאו יכל לשמוע את הצלצול דרך 

מערכת הרוג’ר שלו.



“מה היה הכי טוב היום?” שאל אביו של ליאו. 

“שיעור מוזיקה”, ענתה אחותו. 

וליאו אמר: “הכול היה טוב!”







אמו של ליאו אוהבת להשתמש במערכת 
הרוג’ר גם בבית. היא יכולה לקרוא לליאו 

כשהוא משחק בחוץ, והוא יכול לשמוע 
אותה. 

“ליאו, בוא הביתה, הגיע 
הזמן לאכול ארוחת ערב”.





“יפה מאוד, ליאו, שמעת מצויין!״
אמרה לו אמו. 





“אמא, אמא,
תראי איזה ציון טוב קיבלתי!”  

ליאו רץ לעבר אמו 
להראות לה את תוצאות ההכתבה. 



יום שישי הגיע. 
כל התלמידים התכוננו היטב להכתבה! 







ליאו שמח שעכשיו הוא יכול 
לשמוע טוב יותר. 

הוא המתין בקוצר רוח 
להכתבה ביום שישי. 

“עכשיו אוכל להבין היטב את 
כל המילים”. 



לליאו היה קשה לחכות 
עד שיוכל להראות את מערכת הרוג’ר לחבריו לכיתה. 



“מרים המורה מרכיבה את המשדר והמיקרופון 
ואני יכול לשמוע אותה ממש טוב!

“מגניב”, 
אמרו חבריו. 

“הו, זה הכל? 
זה ממש קטן!”





“בוא נשחק במשחק המילים הסודיות. 
לך עד סוף המסדרון”. 

ליאו חזר על המילים 
שקלינאית התקשורת אמרה

במיקרופון. 

“גלידה ושוקולד צ’יפס!”, אמר ליאו. 
“אני יכול לשמוע אותך ברור מאוד גם מכאן!” 



“מהי מערכת רוג’ר?”, 
שאל ליאו. 



“מערכת רוג’ר היא מערכת שעוזרת לך לשמוע 
טוב יותר את קולה של המורה. יש לה שני חלקים: 

המקלט, שמתחבר למכשירי השמיעה שלך, והמשדר 
עם המיקרופון, שאותם מרכיבה המורה. המערכת 

מקרבת את קולה של המורה לאוזן שלך וכך אתה יכול 
לשמוע אותה היטב גם בכיתה הרועשת.”



קלינאית התקשורת מיד הבינה מה צריך לעשות! 
“בואו ננסה מערכת רוג’ר”, אמרה.  

מכשירי השמיעה פועלים היטב, 
אך לפעמים יש צורך בעזרה נוספת“. 



מערכת רוג’ר יכולה לסייע לתלמידים עם לקות בשמיעה 
לשמוע טוב יותר בחדר רועש,  או כאשר המורה רחוקה מהם”. 





“כן, לא מזמן הוא נבדק אצל קלינאית 
תקשורת”, ענתה אמו של ליאו.

“ליאו מתוק שלי,
בבקשה תגיד לנו, מה מפריע לך?” 

“מכשירי השמיעה באמת עוזרים לי מאוד, 
אך לפעמים, כאשר כולם מדברים יחד באותו 

הזמן, או כאשר המורה מדברת כשפניה אל 
הלוח, קשה לי להבין מה הם אומרים”.





המחנכת של ליאו
קראה להוריו לשיחה.

“אני מודאגת משמיעתו של 
ליאו. האם מכשירי השמיעה 

שלו פועלים כמו שצריך?” שאלה



באותו יום ליאו היה עצוב.
היה לו קשה להבין מה אומרים כולם, 

אפילו עם מכשירי השמיעה שלו.





בשיעור התעמלות, 
כל הילדים שיחקו כדורסל, 

מלבד ליאו. 

ליאו ישב על הספסל בצד,
כי לא יכל לשמוע את ההוראות 

של המורה.







“אוי...”, אמר ליאו
“למדתי כל כך טוב למבחן”. 



“הנה תוצאות המבחן שלך. 
בחלק מן השאלות הצלחת יפה מאוד, 

ואילו באחרות, 
יש מקום לשיפור”. 
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ליאו  מקבל מערכת רוג’ר





“ליאו מקבל מכשירי שמיעה” ו- “ליאו מקבל מערכת רוג’ר” מוקדשים לאחי, פטריק, אשר לוקה בשמיעתו, ולבני 
משפחתנו, החברים ואנשי המקצוע אשר סייעו לו כה רבות. קלינאי התקשורת ואנשי המקצוע האחרים הם אלה 

שבהשראתם בחרתי את הקריירה שלי כמומחית לשמיעה של ילדים. 
ספרים אלה נכתבו עבור ילדים. אני מכירה מניסיון אישי את הצורך במודעות ובהבנה שיש לפתח לא רק אצל 

הילדים הסובלים מליקויי שמיעה, אלא גם אצל חבריהם. בנוסף, אני מקווה שספר זה יסייע להפחית את החרדה 
אצל אותם ילדים המאובחנים לראשונה בלקות שמיעה, ולסייע להם בתהליך התאמת מכשירי שמיעה. 

.M.Ed ,מורין קסידי ריסקי




