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 קלינאי תקשורת פרטיים

שם 
 הקלינאי/ת 

   אופן הטיפול גילאים מייל טלפון 

ילדים )מגיל   tamarbartov@gmail.com 054-2470661 ברטוב תמר 
(, מתבגרים, 3

 מבוגרים

פרונטלי )בתל  
 ובזום.  אביב(

 dadana7@gmail.com 054-5445954 דוד דנה 
 

פרונטלי )בתל אביב   מבוגרים
 והמרכז( ובזום 

 ztubul@gmail.com 054-6362239 טובול צחי
 

ילדים )מגיל  
(, מתבגרים, 3

 מבוגרים

פרונטלי )רחובות  
 ובזום והשפלה(

 hadasshenhar@gmail.com 052-8504048 בן ברק הדס
 

 פרונטלי )בחיפה(  מבוגרים

מרגליות 
 פיונה 

052-2200977 fionalm08@gmail.com 
 

תינוקות, 
ילדים, נוער 

 ומבוגרים

 AVפרונטלי בשיטת 
  ,)במודיעין(

 הורים בזוםהדרכת 

 gilit@netstart.co.il 052-2454723 מתוקי גילית
 

פרונטלי )באבן  כל הגילאים 
 יהודה( 

7964564-058 צח נעמה  naamatsach@gmail.com 
 

מתבגרים  
 ומבוגרים

 זוםב

 odeyakl@gmail.com 050-2027752 אודיה קליין 
 

ילדים 
 ומבוגרים

 פרונטלי )בירושלים( 

 Kaplansh1@gmail.com 054-5203428 קפלן שירלי
 

תינוקות, 
ילדים, 

  מתבגרים 
)מלידה עד 

18  ) 

פרונטלי )באר שבע  
, וגם בזום. ועומר(

, כולל AVבשיטת 
הדרכת הורים. יש 

החזרים מקופות 
 חולים. 

 kineresh@gmail.com 052-8305907 שפירא כנרת 
 

 פרונטלי )כפר סבא( מבוגרים
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 גופים ציבוריים 

 אופן הטיפול  אים גיל מייל טלפון  שם 
V.A 6730244-02 ישראל  info@avisrael.org 

 
  ילדים 

)מלידה עד 
18) 

  AVפרונטלי בשיטת 
, בית שמש  )בירושלים

, אפשרות  (וחיפה
החזרים   זום.טיפול בל

 מכל קופות החולים. 

 א  מיח
 באר שבע

6433315/4-08  Michabsh@bazaqint.net 
 

  ילדים )מלידה
 (12עד 

פרונטלי )בבאר שבע(,  
 אפשרות לטיפול בזום. 

מקופות  יש החזרים 
 חולים.

א  מיח
 ירושלים

6222714-02  
  :וסטאפו

6232031-02  

misrad@michajr.org.il 
 

ילדים )לידה 
 ( 6עד 

פרונטלי. אפשרות  
לזום. החזרים מקופת  

 חולים.

 א  מיח
 חיפה

 והצפון

04-8538276 michahaifa@gmail.com 
 

ילדים )לידה 
 ( 3עד 

החזרים  פרונטלי. 
 מקופות חולים. 

א  מיח
 טבריה

6790894-04  davinamm@gmail.com 
 

ילדים )לידה 
 ( 3עד 

פרונטלי. החזרים  
 מקופות חולים. 

 א  מיח
 תל אביב 

03-6994778 
:וואטסאפ  

6997503-03  

sahar@michata.org.il 
 

ילדים )לידה 
 ( 3עד 

פרונטלי. החזרים  
מקופ"ח כללית, מכבי  

 ומאוחדת.

המרכז  
הקליני 

-הבין
, תחומי

  ברסיטת אוני
 חיפה

8288622/3-04  
   :וואטסאפ

8288622-04  

icc@univ.haifa.ac.il 
 

 מבוגרים 
  18)מגיל 

 ומעלה( 

.  פרונטלי )בחיפה(
  -כנית ו הת מנהלת

סדרת   דפנה בן ציון.
(  6מפגשים )מינימום 

₪   250בעלות 
   למפגש.

תכנית  
אימוני 

שמיעה של  
הקריה  

האקדמית 
  אונו

2127768-054  @gmail.comno.shablulO 
 

מבוגרים 
  18)מגיל 

ומעלה(  
שסיימו את 

אימוני   תכנית 
השמיעה  

במרכז  
 ההשתלה 

מועבר על ידי  בזום. 
סטודנט.ית להפרעות  

בתקשורת בשנה  
מתקדמת ובהנחיית  

קלינאית תקשורת  
מוסמכת. התכנית  

עלות סמלית  ב
תרומה לארגון  כ

"בקול". רכזת  
  -ההתנסות הקלינית

 קליין.  -עדי טויק
טל   -רכזת התכנית 

 בריימן. 
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 כלים לתרגול שמיעה עצמאי 

 הערות מייל טלפון  כתובת הכלי

 אתר אינטרנט
Hearo 

 

www.hearo.co.il 
 

-054
6362239 

info.hearo@gmail.com  ייעודי אתר
אימוני שמיעה ל

 בעברית.
  למבוגרים 

מושתלי שתל  
שבלול וכבדי  

 כרוך  שמיעה. 
 ברכישת מנוי. 

חוברת לאימוני  
פנינה /שמיעה 

 יקיר

052- 2022-יצאה לאור ב
2560202 

pninayakir1@gmail.com 
 

בעברית. 
כוללת למבוגרים. 

דף עם   90
תרגילים ברמות  

לתרגול   שונות 
יחד עם קלינאי 

או בני  תקשורת 
 משפחה.

לרכישה אצל  
עלות  . המחברת 

- 180 .₪ 

 אתר אינטרנט
The Listening 

Room 
 

https://the 
Listening Room 

של חברת 
AB 

באנגלית.  
לפעוטות, ילדים,  

נוער ומבוגרים.  
חינמי. כרוך  

  בהרשמה לאתר.

 אתר אינטרנט
Musical 

Atmospheres 

Welcome to 
Musical 

 -Atmospheres 
(bionicear.net) 

של חברת 
AB 

באנגלית.  
למבוגרים.  

חינמי. כרוך  
 בהרשמה לאתר. 

 

 אתר אינטרנט
Baby Beats 

 
 
 

כלים לתרגול  
  -שמיעה עצמאי 

 שבלולים 
(shablulim.com) 

של חברת 
AB 

תכנית התערבות   
לגילאי   מוקדמת 

 חודשים. 3-24
הפניה   +בעברית 

  למקור באנגלית.
 ת. יחינמ
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