
 Appleחפשו "הקול במיחא" באפליקציית הפודקאסט שלכם )או ב־
podcasts ,Spotify(. מומלץ לסמן עוקב לפודקאסט באפליקציות 
כדי להמשיך להיות מעודכנים בפרקים החדשים שיפורסמו. ניתן 

גם להכנס לאתר מיחא )פרקים מונגשים עם תמלול מלא, לחרשים 
ולכבדי שמיעה ניתן לשמוע ולקרוא רק דרך אתר בית מיחא(. 

האזנה נעימה!

ידידי בית מיחא היקרים, לפני שנה השקנו 
תחנת פודקאסט שמטרתה להנגיש לכם מאגר 

ידע עצום שנבנה בבית מיחא ובעזרת 
השותפים שלנו לאורך השנים. לרגל מלאת 

שנה למיזם חשוב זה, אנו גאים ונרגשים 
לשתף את 12 הפודקאסטים שהקלטנו עד כה.
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משמיעה להקשבה
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דו לשוניות
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היבטים רגשיים וחברתיים
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אוצר בין הספרים
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מכשירוש' של נועה
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בדיקות שמיעה והתאמות 
מכשירים
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 ראיון עם פרופ' אייל רווה, 
מנהל מחלקת אא"ג בשניידר

שיחה מרתקת עם טלי גרינשטיין, קלינאית תקשורת ומנהלת חטיבת הגיל 
הרך במיחא לשעבר. על הציפיות לאחר ניתוח שתל קוכליארי, ההבדל בין 
שמיעה להקשבה, והדרכים בהן ניתן לעזור לילדים לפתח את הסקרנות 
השמיעתית ואת יכולת ההקשבה תוך כדי התנסות חווייתית וחשיפה 

שמיעתית מגוונת.

שפה היא הרבה מעבר למילים – אנחנו חושבים, חולמים ומרגישים בשפה 
שלנו. בשיחה עם הילה שטיבלמן, קלינאית תקשורת בבית מיחא, הילה 
נותנת המלצות חשובות עבור ההורים, המשפחה והצוות החינוכי. פרק 

מומלץ במיוחד להורים לילדים שחשופים לשתי שפות.
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זכויות סוציאליות
שיחה עם סאלח שורבג'י, מנהל מעון בית מיחא בכפר קאסם ועובד סוציאלי, 
שמטרתה לעשות סדר בכל הנוגע לזכויות של ילדים עם מוגבלות בשמיעה. 
סאלח מסביר לאלו גופים כדאי לפנות לאחר איתור לקות השמיעה על 
מנת לקבל ליווי ותמיכה, ופירט על זכויות סוציאליות, חינוכיות ושיקומיות 

שחשוב להכיר.
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גנטיקה ומוגבלות בשמיעה
כמה גנים ידועים כמעורבים בלקות שמיעה בקרב האוכלוסייה הישראלית?

האם בעתיד נוכל למנוע התפתחות של לקויות שמיעה מסוימות באמצעות 
פתרונות גנטיים? על כל זאת ועוד בשיחה עם פרופ' קרן אברהם, חוקרת 

באוניברסיטת תל אביב המתמחה בחקר גנטיקה של לקות שמיעה.
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יעוץ גנטי
ד"ר רנית ירון, רופאת ילדים גנטיקאית במרפאה הגנטית בשניידר, הסבירה 
לנו מהם בעצם הגנים בגופנו, מהיכן הם מגיעים, ומדוע כדאי לפנות 
לבירור גנטי כשמתגלה לקות בשמיעה. תוצאות הבירור יכולות לתת 
מידע – על הגורם לירידה בשמיעה, על צורך בבדיקות נוספות במידה 
וישנו, על הפרוגנוזה השמיעתית ועל הסיכוי ללדת ילד נוסף עם מוגבלות 

בשמיעה במשפחה.
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איך היה לך בגן היום?
דנה לוין, קלינאית תקשורת בבית מיחא, המטפלת בילדים במסגרת הגן, 
סיפרה על האתגרים עמם צריך להתמודד ילד עם מוגבלות בשמיעה 
במהלך היום-יום. שוחחנו על עבודתה של הקלינאית / מומחית התחום 
המגיעה לגן, שמתחלקת לשני חלקים עיקריים. האחד, תיווך ומתן כלים 

לילד, שיאפשרו לו להתמודד עם האתגרים השמיעתיים בצורה יעילה.
התחום השני, מתן הדרכה לצוות הגן, על מנת שיוכל לספק לילד את 
התנאים הטובים ביותר עבורו ללמידה ולהשתתפות חברתית. פרק מומלץ 

להורים ולצוותי החינוך בגנים.

שיחה מרתקת עם עינת בן-דוד, רכזת תחום רגשי וחברתי וביבליותרפיסטית 
בחטיבת הקדם יסודי בבית מיחא. על האתגרים הרגשיים והחברתיים 
בחייהם של ילדים לקוי שמיעה. כיצד קושי זה יכול לבוא לידי ביטוי, מהן 
הסיבות לקושי, וכיצד אנו המבוגרים-הורים ואנשי מקצוע יכולים לסייע 

ולתווך לילדים את התחום החשוב הזה.

צללנו יחד עם נגה רוטשטיין, ביבליותרפיסטית ומנחת קבוצות רגשיות-
חברתיות אצלנו במיחא אל העולם הקסום של ספרי הילדים. כמה חשובה 
הקראת ספרים לחיזוק הקשר בין ההורה לילד, עד כמה היא מאפשרת 
לילד לעבד נושאים שונים המעסיקים אותו ביום-יום. יחד שוחחנו על 
הדרכים בעזרתן יוצרים חווית קריאה מהנה, מלמדת ומעשירה. אנחנו 

יצאנו מהשיחה עם חשק עז ללכת לקרוא, ואתם…?

שיחה עם אלונה דואני )אמא של נועה( ועם קלינאית התקשורת שלה, 
אביגיל רומנו. אלונה שיתפה אותנו בתחושותיה בעת גילוי הירידה בשמיעה 
של נועה ובתהליך שעברה עד לקבלת ההחלטה על ניתוח שתל חד צידי. 
אלונה ואביגיל סיפרו לנו על תהליך השיקום השמיעתי של נועה, על 
שיתוף הפעולה הצמוד ביניהן, ועל בניית תכנית שיקומית אישית עבור 
נועה תוך התייעצויות עם גורמי מקצוע שונים, שינויים והתאמות לאורך 

הדרך. פרק מיוחד ומרגש.

שיחה עם דיאנה גורדון, אודיולוגית בבית מיחא, על בדיקות שמיעה 
והתאמת מכשירי שמיעה. על הבסיס הפיזיולוגי – כיצד אנו שומעים? על 
סוגים שונים של ירידות בשמיעה. על בדיקת השמיעה – כיצד מתבצעת 
הבדיקה ההתנהגותית ומה משמעות תוצאות האודיוגרמה? וכמובן, על 
תהליך התאמת מכשיר שמיעה החל מקבלת ההחלטה להתאמה ועד 

ההסתגלות ההדרגתית למכשיר והתחזוקה השוטפת.

שיחה עם פרופ' אייל רווה, מנהל יחידת אא"ג ילדים והמרכז לשתלים בבית 
חולים שניידר, על מחלות אף אוזן גרון נפוצות אצל ילדים, ביניהן נוזלים 
באוזניים, "המחלה השקטה" שנפוצה אצל ילדים - מהי השפעת הנוזלים 
על השמיעה ועל ההתפתחות, ובאילו מצבים ממליצים לפנות לניתוח 
כפתורים? שוחחנו גם על שקד שלישי מוגדל החוסם את פתחו האחורי 
של האף, ונפוץ גם כן אצל ילדים – מהם הסימפטומים לבעיה זו, מהם 
הפתרונות הרפואיים הקיימים ובאילו מצבים ממליצים על פתרון ניתוחי.

חוגגים שנה
 לתחנת הפודקאסט 

"הקול במיחא"
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שתל חד־צידי
טלי גרינשטיין לוקחת אותנו למסע מרתק, אל עולם השיקום באמצעות 
שתל שבלול במקרים של חרשות חד-צידית. שוחחנו על הקשיים שיכולים 
להופיע אצל ילדים עם חירשות חד צידית, ועל יתרונות השמיעה הדו 
אוזנית – מה אנחנו מרוויחים כשיש לנו שתי אוזניים ששומעות אותו דבר?
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