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Advanced Bionics מאת
סיפור ילדים וחוברת צביעהסיפור ילדים וחוברת צביעהסיפור ילדים וחוברת צביעה



להורדת משחקי האזנה ופעילויות כיפיות

לילדים מכל הגילאים, וליצירת קשר עם משפחות אחרות 

הנמצאות במסע השמיעה,

AdvancedBionics.com אנא בקרו באתר



1

When Buddy was a young monkey, his mom and dad noticed that he 
could not hear as well as his brother or his friends.

1

כאשר באדי היה קוף צעיר, אמו ואביו שמו לב שאינו שומע טוב כמו אחיו או חבריו.



2

אמא ואבא של באדי לקחו אותו לאהובה, קלינאית התקשורת. אהובה מסייעת 

לאנשים שקשה להם לשמוע. אהובה הכניסה את באדי ואת אמו לחדר מיוחד שבו 

הוא האזין לצלילים מאוד שקטים.

2

His mom and dad took Buddy to see Amy Audiologist. Amy helps  
people who have trouble hearing. Amy put Buddy and his mom in a 

special room where he listened to some very soft sounds.



3

ואחר כך אהובה שיחקה עם באדי במשחקים שונים על מנת לבדוק אם הוא מבין 

כל מיני מילים.

3

Then, Amy played games with Buddy to see if he 
could understand certain words.



4

אהובה נתנה לבאדי שני מכשירי שמיעה גדולים כדי לעזור לו לשמוע קצת יותר 

טוב. מכשירי השמיעה הרגישו קצת מוזר בהתחלה, אך לבאדי זה לא הפריע.

4

Amy gave Buddy two big hearing aids to help him hear a little better. 
The hearing aids felt kinda funny at first, but Buddy didn’t mind.



5

גם עם מכשירי השמיעה לבאדי היה קשה להבין את אחיו ג’וג’ו בזמן שהם שיחקו יחד.

5

Even with his hearing aids, Buddy had a hard time understanding 
his brother JoJo when they played together.



6

באדי למד בכיתה מיוחדת בבית הספר יחד עם ילדים אחרים שהיו להם קשיים 

בשמיעה. המורה עדינה עזרה לבאדי ללמוד להאזין, אך עדיין היה לו קשה מאוד 

להבין את מה שאמרה.

6

Buddy went to a special class at school with other children 
who had trouble hearing. His teacher, Mrs. Twinkletoes, helped 

Buddy learn to listen, but he still had a very hard time 
understanding what she was saying.



7

אהובה, קלינאית התקשורת, ביקשה מבאדי והוריו לבוא לבקר אותה שוב כדי 

שיוכלו לשמוע פרטים אודות האוזן הביונית. אהובה ידעה שבאדי יצליח לשמוע טוב 

יותר עם האוזן הביונית מאשר עם מכשירי השמיעה שלו. 

7

Amy Audiologist asked Buddy and his parents to come visit her 
again to learn about the bionic ear. Amy knew that Buddy would 

be able to hear better with the bionic ear than he could 
with his hearing aids.

אוזן ביונית



8

אהובה הראתה לבאדי את החלק של האוזן הביונית אותו ירכיב מחוץ לאוזנו. היא גם 

סיפרה לבאדי ולהוריו על הניתוח שיעבור כדי להשתיל את החלק הפנימי בתוך אוזנו.

8

Amy showed Buddy the part of the bionic ear that he would wear 
outside his ear. She also told Buddy and his parents about the 
operation he would have for the part that goes inside his ear.



9

באדי והוריו ביקרו במחלקת אף אוזן גרון אצל ד”ר אוזן ולמדו רבות אודות האוזן 

הביונית. באדי פגש שם ילד בשם אודי, שלו כבר הייתה אוזן ביונית.

9

Buddy and his parents visited Dr. Fixemup’s ENT Department and 
learned all about the bionic ear. Buddy got to meet another boy 

named Chuckle Buckle who already had a bionic ear.

מחלקת אף אוזן גרון
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לאחר מכן, ד”ר אוזן ערך לבאדי הרבה בדיקות מיוחדות על מנת להיות בטוח 

שהאוזן הביונית תעזור לו לשמוע טוב יותר.
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Then, Dr. Fixemup did lots of special tests to make sure that the 
bionic ear was the right thing to help Buddy hear better.



11

כמה שבועות לאחר מכן, הגיע תורו של באדי לניתוח. באדי היה מוכן ללכת לבית 

החולים. הוא ארז את התיק שלו בעצמו ולקח איתו את הבובה האהובה עליו, לה 

קרא בשם “באדי הביוני”.

11

A few weeks later, Buddy was ready to go to the hospital for his 
operation. He packed his own suitcase and brought along his favorite 

stuffed animal, which he named Bionic Buddy.



12

כאשר באדי הגיע לבית החולים, האחות לבנה הצמידה לפרק היד שלו צמיד חמוד 

שעליו היה כתוב שמו. כל אנשי הצוות - רופאים, רופאות, אחים ואחיות - היו כל כך 

נחמדים, וזה שימח את באדי מאוד.

12

When Buddy got to the hospital, Nurse Pillowfluff gave him a 
wristband with his name on it. All the doctors and nurses were 

so nice, and that made Buddy very happy.



13

האחות לבנה הביאה לבאדי בגדים מיוחדים וסיפרה לו שכל אנשי הצוות לובשים 

גם הם בגדים כיפיים בזמן הניתוח - וזה ממש כמו להתחפש בפורים!

13

Nurse Pillowfluff brought Buddy some special clothes and told him 
that all the doctors and nurses wear fun clothes during the 

operation — it’s kind of like playing dress up.



14

לאחר מכן האח דודי הסיע את באדי במסדרון על מיטה מיוחדת עם גלגלים. באדי 

ביקש ממנו לנסוע מהר כמו במכונית מירוץ. 

14

Then, Nick Nascar, the orderly, gave Buddy a ride down the hallway 
on a bed with wheels. Buddy asked him to go fast like a race car.



15

בחדר הניתוחים, ד”ר אוזן נתן לבאדי תרופה כדי שיישן קצת. בזמן שבאדי ישן, 

הרופא הכניס חלק מהאוזן הביונית לתוך אוזנו. כאשר באדי התעורר, הניתוח 

הסתיים וראשו קצת כאב.

15

In the operating room, Dr. Fixemup gave Buddy some medicine to 
make him sleepy. While Buddy was asleep, the doctor put part of 
the bionic ear inside his ear. When Buddy woke up, the operation 

was all over and his head was a little sore.
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האנשים הראשונים שראה באדי לאחר שהתעורר היו הוריו, שעמדו לצד מיטתו. 

אמו נישקה את התחבושת על ראשו וזה גרם לו להרגיש הרבה יותר טוב. באדי 

והוריו בילו את הלילה בבית החולים ביחד ובבוקר חזרו הביתה.

16

The first people Buddy saw were his parents standing next to him. 
His mom kissed the bandage on his head and that made him feel a 
lot better. Buddy and his parents spent the night in the hospital 

together and went home the next morning.
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בשבוע שלאחר מכן, באדי חזר לכיתה של המורה עדינה. היתה לו תחבושת הרבה 

יותר קטנה מזו שהייתה לו בזמן שהיה בבית החולים. האוזן הביונית של באדי עוד לא 

הופעלה, אז הוא לא יכול היה לשמוע איתה עדיין, אך הוא שמח לחזור לחבריו ולכיתה.

17

The following week, Buddy went back to Mrs. Twinkletoes’ class. He 
had a much smaller bandage on than the one he wore in the hospital. 
Buddy’s bionic ear had not been turned on, so he couldn’t hear with 

it yet, but he was happy to be back with his friends.
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חודש לאחר מכן, באדי והוריו חזרו לאהובה, קלינאית התקשורת. אהובה היתה 

מוכנה להפעיל את האוזן הביונית של באדי כדי שהוא יתחיל לשמוע איתה. 

18

A month later, Buddy and his parents went back to see 
Amy Audiologist. Amy was ready to turn on Buddy’s bionic ear 

so he could begin to hear with it.
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אהובה הראתה לבאדי כיצד להרכיב את החלקים החיצוניים של האוזן הביונית: 

באדי הרכיב חלק אחד מאחורי אוזנו, ואת החלק האחר הוא הניח על הראש, והוא 

נשאר במקומו כמו קסם בגלל שיש בו מגנט. עכשיו החלקים החיצוניים יכלו לדבר 

עם החלקים הפנימיים ובאדי היה מוכן להתחיל לשמוע.

19

Amy showed Buddy how to put on the outside parts of the bionic ear. 
Buddy put one part behind his ear. He put the other part against his 
head, and it stayed in place like magic because it had a magnet in it. 
Now the outside parts could talk to the inside parts and Buddy was 

ready to begin to hear.
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אהובה ובאדי שיחקו משחקי שמיעה בזמן שבאדי התרגל לצלילים החדשים. היי, 

מה זה היה? באדי יכול היה לשמוע את אהובה למרות שהיא נשמעה מאוד שונה 

מאשר עם מכשירי השמיעה שלו.

20

Amy and Buddy played listening games while Buddy was getting used 
to the new sound. Hey, what was that? Buddy could hear Amy even 
though it sounded a lot different than it did with his hearing aids.



21

באדי הרכיב את האוזן הביונית שלו כל דקה במהלך היום, וניסה להבין צלילים שלא 

שמע בעבר עם מכשירי השמיעה שלו. הכלב שלו, מוקי, השמיע צלילים מוזרים 

וחזקים, אך באדי ידע שמוקי רק מדבר בשפה הכלבית שלו וכלבים אוהבים לדבר 

מאוד מאוד חזק. הב הב!

21

Buddy wore his bionic ear every minute of the day and tried to  
understand sounds he never heard with his hearing aids. His dog, 

Huckleberry, made sounds that were weird and loud, but  
Buddy knew that Huckleberry was just speaking in doggy language. 

And, dogs love to talk real real loud. Arf! Arf!
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כאשר באדי חזר לבית הספר, הוא לא היה רגיל לכל הצלילים השונים בכיתה של 

המורה עדינה מאחר ומעולם לא שמע אותם עם מכשירי השמיעה שלו. זה היה 

מבלבל. המורה עדינה עזרה לבאדי ללמוד להקשיב. זה דרש הרבה תרגול והרבה זמן.
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When Buddy went back to school, he was not used to all the 
different sounds in Mrs. Twinkletoes classroom because he had 

never heard them with his hearing aids. It was confusing. 
Mrs. Twinkletoes helped Buddy learn to listen. It took a lot of 

practice and a lot of time.



23

כל יום, באדי מתאמן בהאזנה עם משפחתו וחבריו. הוא גם מתאמן בהאזנה לצלילים 

חדשים מכל מיני סוגים. זה עוזר לו ללמוד להבין הכל טוב יותר. הוא אומר שככל 

שהוא מתאמן, כך זה נעשה קל יותר בשבילו.

23

Everyday, Buddy practices listening with his family and friends.  
He also practices listening to all kinds of new sounds. This helps 

him learn to understand everything better. He says that the more 
he practices, the easier it is for him.



24

באדי הוא הקוף השמח ביותר בעולם מאחר והוריו, אחיו ג’וג’ו, המורה עדינה, קלינאית 

התקשורת אהובה, ד”ר אוזן, האחות לבנה וחברו הטוב ביותר מוקי עזרו לו לשמוע עם 

האוזן הביונית שלו.

24

Buddy is the happiest monkey in the world because his parents, 
his brother JoJo, Mrs. Twinkletoes, Amy Audiologist, 

Dr. Fixemup, Nurse Pillowfluff and his best friend Huckleberry 
have helped him hear with his bionic ear.
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