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המכון לאודיולוגיה  המכון לאודיולוגיה  

והפרעות בתקשורת  והפרעות בתקשורת  

בית החולים האוניברסיטאי הדסה בית החולים האוניברסיטאי הדסה 



ההתבגרות הינה תקופה מאתגרת בעקבות  �

רגשיים וקוגנטיביים משמעותיים  ,  שינויים פיזיים

. ובעקבות תהליכי חיברות המתרחשים בזמן זה

,  המתבגרים עסוקים מאוד בגופם המשתנה�

. ביחסים עם בני גילם ובהתפתחות הזהות



 תחומי אתגר למתבגר המרכיב שתל   תחומי אתגר למתבגר המרכיב שתל  44

קוכלארי קוכלארי 

לימודי   תפקוד �

 התפקוד החברתי �

חרש- הזהות העצמית כשומע �

 והמרכיב האסתטי �



 השתל הקוכלארי אינו מביא את האוזן לתפקוד  �

. נורמאלי

 התפקוד של אנשים המושתלים בשתל קוכלארי �

.  מאוד מגוון ותלוי בהרבה גורמים

)  1:6לפני גיל ( השתלה בגיל צעיר ,  באופן כללי�

המלווה בתוכנית שיקום מאוד אינטנסיבית לילד  

עשויה להביא לתפקוד מאוד  , ללא בעיות נוספות

.  2007Nicholas & Geersגבוה  

מגעים  ,   ילדים שרמה השפתית שלהם גבוהה�

 ,Geers et alבבית הספר להשגים אקדמיים גבוהים 

(2011 .



 רוב הילדים והנוער המשוקמים באמצעות שתל �

 ,Leigh et al. 2009( אינדיבידואלית משולבים  ,  קוכלארי

Moog et al. 2011  (

לאחוז גבוה יש שמיעה המספיקה לתפוס דיבור  

ברמה טובה אבל לא תמיד יכולת שפתית גבוהה  

ומשוכללת מספיק כדי להתמודד עם חומר 

.  הלימוד המורכב

Punch & Hyde 2010)( ירידה בהשגים האקדמיים  ירידה בהשגים האקדמיים  



חשוב מאוד להמשיך ולעקוב אחר חשוב מאוד להמשיך ולעקוב אחר , , כלומרכלומר

ההתקדמות השפתית והאקדמית של הילדים  ההתקדמות השפתית והאקדמית של הילדים  

גם לאחר השלב בו  גם לאחר השלב בו  , , המרכיבים שתל קוכלאריהמרכיבים שתל קוכלארי

הם הדביקו את הפער השפתי בגיל הצעיר היות  הם הדביקו את הפער השפתי בגיל הצעיר היות  

. . והפער עלול להתפתח בשלבים מאוחרים יותרוהפער עלול להתפתח בשלבים מאוחרים יותר



.  סביבה רועשת מקשה עוד יותר על התפקוד�

:  לתפקוד בבית הספר נדרש הילד ל

יכולת עיבוד דיבור  

על רקע רעש 
יכולת מיקום מקור קול 

!!! !!! מאתגריםמאתגרים, , התפקוד בתנאים הבית ספרייםהתפקוד בתנאים הבית ספריים



מהי רמת התפקוד של מתבגרים המרכיבים  

? בבית הספר, שתל קוכלארי

ממצאי הספרות מעידים על שונות גדולה ברמות �

.  התפקוד האקדמי

 מחקרים מצביעים על כך שלאחוז גבוה מבני  �

הנוער המושתלים הישגים הלימודיים הנמוכים  

. מהממוצע לבני גילם השומעים

 ,Punch & Hyde 2010:  לדוגמא ( 

Marschark et al, 2007(



 מתבגרים המרכיבים שתל קוכלארי ענו 12 �

.  בנושאים שציינו,  על שאלון בו שאלות פתוחות

 עבור השאלה בה התבקשו המתבגרים לדרג  �

עצמם מבחינה לימודית בהשוואה לשאר  

:  התלמידים בכתה

Rich et al (2013). in press  מחקר מתבגרים בהדסה  מחקר מתבגרים בהדסה  

 כל המשתתפים הגדירו עצמם לפחות תלמידים  �

ממוצעים וששה מתוכם אף הגדירו עצמם מבין  

. התלמידים הטובים בכתה

אני חושב שמבחינה לימודית מטובים בכיתה יש לי  "

" ראש טוב ומתמודד בלימודים קשים אפילו בחומר קשה



 דיווחו שהם מסוגלים לעקוב 12 - מתוך ה 10 �

. אחר הנאמר בכתה 

אני מצביעה מעט בלימודי בכיתה שלי בגלל אי נוחות "

"..שלי להשתתף בדיון בכיתתי מבחינה תלמידים

: השתלבות בדיונים בכתה 

 דיווחו על קושי בהשתלבות בדיונים בכתה  7 �

.  והיו שדיווחו על חוסר בטחון להשתלב בדיון



 כל הנבדקים השיבו שהם נעזרים במידה זו או  �

!  אחרת בחברים או במורים 

אפילו הרבה  , לפעמים אני מבקשת עזרה מחברים"

כמעט לא בקשתי בכלל . פעמים התכוננתי איתם לבגרות

בעיקרון קיבלתי עזרה במיוחד במרכז למידה . ממורים

" ובשיעורים פרטיים 



: : סיכוםסיכום

רמת התפקוד אקדמי של מתבגרים המרכיבים  �

.מגוון , שתל קוכלארי

. יש המגיעים לתפקוד בנורמה ואף גבוה ממנה�

יש לקחת בחשבון את המאמץ �

אותו משקיעים בני הנוער  

המושתלים כדי להגיע לתפקוד  

. אקדמי גבוה



עם מי בוחרים בני נוער המרכיבים שתל קוכלארי 

? להתחבר 

 גם עבור מושתלים המשולבים בחברה �

 Bat-Chava)השומעת יחסי חיברות אלו משמעותיים  

& Deignan, 2001; Leigh et al. 2009; Most et al. 2007)

בשילוב  ,  בעבר דווח שתלמידים כבדי שמיעה�

מרגישים בטחון רגשי רב יותר  , אינדבידואלי

ופתיחות רבה יותר עם חברים הדומים להם  
)Stinson & Whitmire,  1992 .(



 לעומת זאת ישנם מחקרים שמצאו שילדים  �

מעדיפים יחסי חיברות , המרכיבים שתל קוכלארי

. Leigh et al, 2009; Moog et al, 2011דווקא עם שומעים 

אחרים מעדיפים קשר הן עם קהילת החירשים  �

 ,Moog et al, 2011; Wheeler et alוהן עם השומעים 

2007 . .

כל המשתתפים תארו קשר  , במחקר שבצענו כאן �

מסויים עם בני גילם השומעים אך היו הבדלים  

. הקשרבאיכות



עבור מתבגרים המרכיבים שתל קוכלארי קשר  

!  מאתגר, חברתי עם חברים עם שמיעה תקינה

 קושי בלקיחת חלק בשיחה רבת משתתפים 

בעיקר אם היא בתנאי חושך 

גם במקום  , ובמיוחד אם היא בנוסף על כך

! יחסית רועש

! ! קושי בהרבה ממקומות הבילוי של בני הנוערקושי בהרבה ממקומות הבילוי של בני הנוער





חרשים אחרים  חרשים אחרים  //היחס כלפי בעלי לקות בשמיעההיחס כלפי בעלי לקות בשמיעה

! מורכב

טענו שיש .  תארו יחסי חברות קרובים33.3%

: משהו יותר אמיתי בקשר כזה

האמת היא שהשיתוף שלי בשיחות עם לקויי שמיעה יותר  "

שיתופית מאשר עם שומעים למשל עם השומעים 

כ שותק ולא מדבר הרבה " שנמצאים בישוב שלי אני בד

מרוב ביישנות ובשמע אני מדבר הרבה ומבין את כולם  

" וכולם מבינים אותי



 תארו חוסר קשר מוחלט עם בעלי לקות  50%

.  שמיעה אחרים

: חלקם אפילו תארו רתיעה מקשר כזה

הבדל בין ילדים שומעים לילדים לקויי שמיעה עצום  "

עם ילדים שומעים יותר כייף מדברים עם כולם ומבלים  

הרבה ומבינים הרבה יותר  ולילדים לקוי שמיעה הם  

לדעתי  . בודדים לא מבינים ממה שקורה בסביבה ועוד 

" לבד כי ככה יהיה יותר קללהיסדר כל אחד צריך 

להיות  , יתכן שיחס שכזה נובע מכמיהה לנורמאליות

.Punch & Hyde, 2011חלק מעולם השומעים  



: : סיכוםסיכום

עשוי להיות מאוד  ,   קשר עם כבד שמיעה אחר�

. משמעותי בהתפתחות ובתפקוד החברתי

קשר מסויים עם בני גילם  ,   ללומדים בשילוב�

.  השומעים אך היו הבדלים באיכות הקשר

מאוד  ,  קשר חברתי עם בני נוער שומעים�

. מאתגר

.  יחסים מורכבים עם כבדי שמיעה אחרים�



,  בעיקר כאלו בשילוב האינדבידואלי, מושתלים

מרגישים עצמם קרובים יותר לשומעים מאשר 

). Mance & Edwoods 2012(  לחירשים  

הדגשת השפה  

הדבורה 
(Moog et al. 2011, Mance & 

 )Edwoods 2012  ,

הסביבה הבית  

ספרית 
Moog et al, 2011, 

Punch & Hyde, 2011

אימוני השמיעה 
Leigh et al 2009

  -ישנם עבודות שדיווחו על זהות מעורבת שומעת 

לא לגמרי שומעת ולא לגמרי חרשת  , חרשת
).  Wheeler et al, 2007,  לדוגמא (



? איך אתה רואה את עצמךלשאלה : במחקר שלנו

מי ? כבד שמיעה? חרש? אתה חושב שאתה שומע

: התקבלו תגובות מגוונות? אתה חושב שאתה 

כי אני שומע מצוין ומשתלב  , אדם שומע": אדם שומע

" יפה בחברה שומעת

אך מה שברור ! אני רגילה לומר שאני חירשת" ,חרשת

" אני לקוי שמיעה ולא קרובה לשומעת



? ? איך לדעתם ההורים תופסים אותםאיך לדעתם ההורים תופסים אותם

 אצל שני שליש הייתה התאמה בן איך שהם  �

רואים את עצמם ואיך שלדעתם ההורים תופסים  

. אותם

ההורים לדעתם רואים אותם  ,  אצל שליש�

.כשומעים בעוד הם רואים עצמם ככבדי שמיעה

: נטיה דומה נמצאה במחקרים נוספים�

 Dammeyer, 2010; Filipo et al., 1999; Leigh et al., 2009) .(



תהליך קשה 

עכשיו  ! אבל שווה 

!!! הוא כמו כולם 

תראו איך הוא 

ילד רגיל  , מתפקד

! לכל דבר  ממש כמו שהבטיחו 

בזכות הניתוח הוא  , לי

! ילד שומע 

יחי השתל שהגשים  

את חלומנו לילד 

! רגיל 





Eccles 2009Eccles 2009::  אותו אדם יכול להחזיק במספר 

. בו זמנית, אפילו סותרות,  זהויות

.   זהות מסוימת תבוא לידי ביטוי בהתאם לסיטואציה�

 יש סיטואציות שיביאו לידי ביטוי מספר זהויות בו �

.זמנית



זהות שומעת

זהות חרשת

זהות שומעת 

וזהות חרשת



: : סיכוםסיכום

 יתכן והשתל מעודד התפתחות של זהות חירשת �

ושומעת אצל אותו אדם וכל זהות באה לידי ביטוי  

. בהתאם לסיטואציה

 לרוב התאמה בין תפיסת ההורים את הילד  �

, אם אין התאמה. בהשוואה לתפיסתו העצמית

להורים נטיה לראות את התפקוד 

השמיעתי של הילד כגבוה יותר 

. מהאופן בו הילד חווה את עצמו



מתבגרים עסוקים במראה החיצוני שלהם וחשוב  

. להם להראות כמו כולם



דבר שהפריע לי במיוחד אחרי הניתוח ובעצם עד עכשיו הוא  "

כאשר  . שבעקבות הגילוח שעשו לי לפני הניתוח השיער צומח לאט 

הסירו לי את התחבושת הרופא גזר יחד איתה גם חלק מהשיער  

מרגיז אותי  . וההתעסקות עם השיער מאוד מעצבנת אותי עד עכשיו

שלא שמים לב יותר לדבר הזה שהוא אולי שולי בעיני הרופאים 

." במיוחד בגיל שלי , אבל מאוד חשוב למנותחים



השתלהשתל

מאפשר  

שמיעה ויכולת  

תקשורת עם  

חברים

מחבל  

במימוש  

השאיפה 

לנורמאליות 



הייתי רוצה שיהיו לי מכשירים  , הייתי רוצה לשנות את המראה שלו "

ושאוכל  , בתוך האוזניים,  כלומר שהכל נמצא בפנים,  בלתי נראים

פשוט הייתי  .  אפילו לישון עם זה, להיכנס למים ולהתקלח עם זה

ושיחשבו שאני אחד  , שלא יראו את זה בכלל.  רוצה להיות כמו כולם 

..." מאנשים רגילים שאין להם כלום באוזניים



תמשיכו להיות 

קשובים 

לצרכים שלנו  

.... חחחחח


