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 הקורונה תקופתלמידה מרחוק בשמיעה ו

 

בימים אלו משתולל לו וירוס הקורונה ברחבי העולם ואילץ אותנו לשבת בבתים ולהחליף את פלטפורמת 

 מידה דרך המחשב.ל -למידה מרחוק, משמעל -הלימודים שהיינו רגילים אליה

ונה לגמרי משמיעה של הקולות והצלילים כידוע, שמיעה דרך המחשב או דרך כל פלטפורמת אודיו אחרת, ש

   הנשמעים "פנים מול פנים" ולכן, מציבה בפנינו אתגרים שמיעתיים.

 

 לאור זאת, ליקטנו עבורכם כמה טיפים לשימוש בעזרי השמיעה בעת למידה מרחוק:

 

 FMמערכת ועם עזרי שמיעה )מכשירים, שתלים, מכשירים מעוגני עצם(  עםשמיעה דרך מחשב  .1

 אישית:

של  המשדראישית, כל שעליו לעשות הוא לחבר את  FMת י שמיעה עם מערכ\כשהתלמיד משתמש בעזר

שמגיע עם הערכה. כך, השידור  AUX -האישית ליציאת האודיו של המחשב, דרך כבל ה FM-מערכת ה

 FM-יועבר ישירות למקלט המחובר לעזרי השמיעה של התלמיד/ה. חיבור המשדר של מערכת ה

ר שמיעה באיכות טובה מאוד עם יכולת ויסות לעוצמה הנוחה ביותר לתלמיד/ה ללא למחשב מאפש

 הפרעות חיצוניות.

 

 אישית: FMמערכת  ללאעזרי שמיעה  עםשמיעה דרך מחשב  .2

אישית, יש לדאוג לשבת בחדר שקט עם  FMבמקרה של שימוש בעזרי שמיעה למיניהם ללא מערכת 

ונית ולהשתמש ברמקולים באיכות טובה עם אופציה כמה שפחות הפרעות ורעשים מהסביבה החיצ

להחלשת או להגברת העוצמה. ויסות העוצמה יכול להתבצע גם דרך העזרים עצמם במידה והכפתור 

 פעיל במכשירים )עבור ילדים צעירים, בד"כ כפתור הווליום במכשירים מנוטרל(.

 

 ה חד צידית(:אישית )בלקות שמיע FM עם מערכתאך  ללא עזריםשמיעה דרך מחשב  .3

אודיו של המחשב כדי לקבל את איכות הליציאת  FM-, יש לחבר את משדר מערכת ה1כמוזכר בסעיף 

השמיעה הטובה ביותר. במקרים של לקות חד צידית יש לדאוג לשבת בחדר שקט עם כמה שפחות 

פר בצורה משמעותית את השמיעה האישית תש FM-הפרעות חיצוניות. אומנם השימוש במערכת ה

דרך המחשב, אך יש לקחת בחשבון שהאוזן עם השמיעה התקינה/הטובה יותר עדיין תשמע את כל 

 .-FMהרעשים בסביבה ולכן יש חשיבות גדולה לשימוש במערכת ה

 

 :ללא שיקום שמיעתישמיעה דרך מחשב  .4

אישית. במקרים כאלה יש  FMעה או מערכת במקרים רבים, ומסיבות רבות, לתלמידים אין עזרי שמי

לדאוג לחדר שקט ולהשתמש באוזניות טובות )מומלץ אוזניות עם לחצן עוצמה להגברה נוספת( 

המתחברות למחשב. זאת, כדי לנסות לשמוע כמה שיותר טוב את השידור מהמחשב וכמה שפחות את 

 רעשי הסביבה.
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ביותר ועם כמה  שקטההסביבה ה דיף לשבת בחדר עם, תמיד עהשיעור המכוון כי בעת יש לזכור** 

  שפחות רעשי רקע מתחרים.

משתנות כל הזמן ולכן אנו ממליצים להצטייד מראש  הציבורי שימו לב! ההנחיות לעבודה במשק **

 בכמה קופסאות של סוללות רזרביות.

 יום שלמחרת.האישית כל ערב, על מנת שתוכל לשמש אותנו ב FM** לא לשכוח להטעין את מערכת 

** כאשר מדובר בתלמידים צעירים, מומלץ שמבוגר יהיה נוכח במהלך הלמידה ושיספק להם תיווך 

 לימודי.הש כדי לאפשר הבנה מלאה של החומר נדר

מומלץ מאד ** באפליקציות של למידה מרחוק תמיד יש אפשרות לכתוב ולדבר בצ'אט עם המורה, 

   להיעזר בה!

 

 שר עימנו.קמנים ליצור לכל שאלה אתם מוז -ובינתיים , לוף מהרהזו תחמקווים שהתקופה 

 

 בברכה,

 צוות קלינאי התקשורת

 יפולי לתלמידים חרשים וכבדי שמיעה, מחוז צפוןט-חינוכי מרכז 

 

  


