قسم لبناء وتنمية ألعاب عالجية
أخصائي وحدة عالج اللغة والنطق يطورون ألعاب وأدوات
الستعمالهم بعملهم مبراكز السمع والنطق في شطاينر .هذه
األلعاب يستعملها أيضا املئات من أخصائي السمع والنطق في
جميع أرجاء البالد.

هدف األلعاب جعل عالج اللغة والنطق أكثر حيوية وتعليمية
على حد سواء .األلعاب تعطي أخصائي السمع والنطق
,معلمني ومعلمات رياض األطفال للعمل مع طفل مع اضطراب
باللغة والنطق بشكل أسهل وممتع أكثر إن كان بالروضة
,املدرسة أو في البيت .ممكن احلصول على األلعاب بكل مراكز
الشركة أو عن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني.
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املكتب الرئيسي لوحدة عالج النطق واللغة:
كيبوتس محناييم

speech@steiner.co.il www.steiner.co.il

بئر-السبع كرميئيل محناييم صفد كريات-جات
كريات-مالخي كريات-شمونه روش هعاين  -بارك أفيك
قريبا  -عدة فروع قريبة من بيتك !

شارع عباس  ,10حيفا  1-700-500-315 31094فاكس04-8538938 :

شطاينر  -يوجد مع من نتكلم!

شطاينر لألجهزة السمعية م.ض  -حول الشركة

وحدة عالج النطق واللغة –أخصائي سمع ونطق

شطاينر لألجهزة السمعية هي الشركة األكبر واألقدم مبجال
إعادة التأهيل السمعي في إسرائيل .تأسست الشركة بسنة 1949
بحيفا على أيدي هورينو
هرمينا وفرنيو شطاينر ,
واليوم هي بإدارة اجليل الثاني
والثالث للعائلة  ,بنفس
املبنى بشارع عباس 10
بدأنا نشاطاتنا منذ وقت
طويل ,أكثر من  62عاما
من النشاط وخاللها مت تركيب أجهزة سمعية ألكثر من 100,000
زبون ذو ضعف سمع من املطلة حتى أيالت.

بشركة شطاينر يعملون أخصائي سمع ونطق مؤهلون وذوي خبرة
تفوقوا في دراستهم بجامعات مختلفة  ,قسم منهم أنهى اللقب
الثاني وبعضهم باحثون في اجملال ويكملون دراستهم للقب ثالث
(دكتوراه)  .بوحدة عالج النطق واللغة يوجد أخصائي نطق يتكلمون
اللغات العربية ,العبرية  ,االسبانية والروسية .أخصائي السمع
والنطق يشخصون ويعاجلون باللغة املطلوبة بإخالص ومهنية .
تشخيص وعالج اللغة والنطق تعطى لألطفال والكبار بالتعاون
مع صناديق املرضى مبراكزنا اخملتلفة بكل املناطق بالبالد.

اليوم نحن ندير أكبر شبكة من مراكز السمع في إسرائيل,
للشركة  18مركز باسمها وأكثر من  70مركز خاص بإدارة أخصائي
سمع ونطق ومسوقني لألجهزة السمعية املستوردة عن طريقنا ,
شطاينر متثل  30شركة عاملية ,واملعترف بها باعتبارها واحدة من
الشركات الرائدة في هذا السوق في جميع أنحاء العالم ,شركتنا
الوحيدة بالعالم التي متثل اليوم اثنتني من الشركات الرائدة مبجال
األجهزة السمعية – فوناك (سويسرا) وهي أكبر شركة بالعالم
بهذا اجملال ,ويديكس (دمنارك) الشركة األولى التي أنتجت أول سماعة
ديجيتال بسنة .1995
مجال عالج النطق واللغة كان دائما معروف وقريب لقلوبنا ولزبائننا
وباألخص الشباب الصغار واألطفال
 ,الذين بحاجة إلى عالج لغة ونطق
ولتمارين سمعية فردية مخصصة لهم
كضعاف سمع  ,وبعد الطلبات املتكررة
من صناديق املرضى لفتح قسم لعالج
النطق واللغة مبراكزنا  ,رفعنا الستار منذ
سنتني وأطلقنا وحدة عالج النطق واللغة.
نيتنا قيادة مجال عالج النطق واللغة إلى نفس مستوى املهنية
ّ
العالية التي في مجال التأهيل السمعي منذ  62سنة .نسعد
برؤيتكم مبراكز السمع والنطق في شركتنا – املوجودة بكل أرجاء
البالد من كريات-شمونة بالشمال إلى بئر-السبع باجلنوب.

شطاينر -وحدة عالج النطق واللغة
شطاينر أجهزة سمعية م.ض  ,الشركة األقدم والرائدة في إسرائيل
مبجال التأهيل السمعي – وسعت مؤخرا أنشطتها وأطلقت وحدة
العالج النطق واللغة.
فكرة إنشاء وحدة عالج نطق ولغة بشركة شطاينر جاءت نظرا
للطلبات املتكررة وامللحة من صناديق املرضى لدمج عالجات نطق
ولغة مبراكز السمع في الشركة.
هناك حاجة كبيرة في إسرائيل ملعاجلي نطق ولغة ,وباألخص في
شمال وجنوب البالد ,وأقيم الكثير من مراكز لشركة شطاينر .في
الكثير من األماكن أطفال وكبار مجبرون على االنتظار خمسة -
ستة أشهر للعالج املالئم –وأحيانا السفر ملسافة طويلة للحصول
على العالج املناسب.
وحدة عالج اللغة والنطق تأسست من رؤية احلاجة والرغبة إلعطاء
استجابة جلميع الفئات مع التركيز على احمليط ومن أجل ترويج ممتاز
في هذا اجملال في إسرائيل.
واآلن  -باإلضافة لفحوصات السمع وخدمات التأهيل السمعي
 نحن في شطاينر نقدم أيضا عالج لغة ونطق  ,وبهذا نعطياستجابة كبيرة وكاملة لكل األشخاص الذين بحاجه إلى خدمات
أخصائي سمع ونطق في إسرائيل ,أقمنا أيضا قسم لبناء وتنمية
ألعاب عالجية – ميكنكم اإلطالع على بعض من أنشطتنا في هذا
اجملال بصفحة  5من املنشور.
حتى نهاية سنة  2011ستقدم اختبارات تشخيص وعالج لغة
ونطق في تسعة مراكز بكل املناطق في إسرائيل  ,بكل مراكز
شطاينر يوجد غرف عالجية كبيره ومجهزة بأفضل املعدات واملواد
املساعدة املتوفرة في صالح التشخيص والعالج.
وحدة اللغة والنطق تهدف إلى تعزيز الكفاءة املهنية واجلودة في
هذا اجملال وبهذا لقيادة مجال عالج اللغة والنطق في اسرائيل.

مجاالت التشخيص والعالج
أخصائي النطق في شطاينر يشخصون ويعاجلون باجملاالت
اآلتية:
• تطور التواصل اللغوي والكالم  -تشخيص وعالج اضطرابات
تطور اللغة مثل :تأخر لغوي ,مشاكل بفهم اللغة  ,صعوبات
بالتسمية ,الخ...
• اللفظ  -تشخيص وعالج لفظ مشوش لألصوات الكالمية
وكالم غير مفهوم  .وأيضا عالج خروج اللسان.
اضطرابات الطالقة (تأتأة)  -تشخيص وعالج التأتأة والكالم
بسرعة.
• صوت وصدى الصوت  -تشخيص وعالج اضطرابات الصوت
نتيجة مشاكل عضوية أو استعمال غير صحيح بآلية
الصوت ,مثل :بحة في الصوت  ,تعب بالصوت ,ألم وعدم راحة
أثناء الكالم.
• تأهيل اضطرابات لغة وكالم مكتسبة  -تشخيص وعالج
بعد سكتة دماغية أو صدمة مثل  :احلبسة الكالمية (أفيزيا)
والخ...
عالج نطق لضعاف السمع  -يشمل تشخيص وعالج لغوي,
نطق ومتارين سمعية لضعاف السمع.

