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ניוזלטר AB ישראל
 

THE WINTER
COLOR PALETTE -  3

The latest on
this month's issue:

תרגול שמיעה עם השתל חיוני למיצוי מלוא הפוטנציאל 
השמיעתי שלכם, אל תוותרו עליו 

 

 שיקום שמיעה עם שתל שבלול הינו מסע, תהליך מתמשך הדורש מוטיבציה ותרגול.

על המוח ללמוד מחדש כיצד נשמעים הצלילים השונים דרך השתל, לכן מושתלים

זכאים ואף נדרשים ע"י מרכזי ההשתלות השתתף בסדרת פגישות עם קלינאי/ת

תקשורת לצורך "אימוני שמיעה". 

 

במהלך הפגישות מתרגלים מיומנויות שמיעתיות בדרכים מגוונות במטרה להביא את

המטופלים לניצול מקסימום היכולת מבחינת הבנת דיבור בחיי היום יום, בד בבד עם

חיזוק הביטחון להשתתף באינטראקציות חברתיות/ תקשורתיות מסוגים שונים.

  

 

הכירו את הכלים של  AB לתרגול שמיעה עם השתל
המיועדים למבוגרים
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חברת AB פיתחה מגוון של כלים שתוכלו להיעזר בהם 

כדי להמשיך לתרגל שמיעה באופן עצמאי בביתכם:
 

             1. WWW.HEARINGSUCCESS.COM

             2. WWW.THELISTENINGROOM.COM

             3. WWW.ATMO.BIONICEAR.NET

 

  

 

"אנו שומעים 

רק מה שאנו

מבינים" 
 

יוהאן וולפגנג 

פון גתה

 

Hearo - אתר לאימוני שמיעה בעברית

 אתר לאימוני שמיעה שפותח במיוחד ע"י קלינאי התקשורת צחי טובול,
 עבור משתמשים במכשירי שמיעה ומושתלי שתל שבלול. 

 
האתר מכיל מאגר תרגילים רחב לאימוני שמיעה. מטרתו: שיפור יכולת 

התפיסה השמיעתית והבנת הדיבור של אנשים עם ירידה בשמיעה הן 
בתנאי שקט והן בתנאים מאתגרים שמיעתית.

 
בין מגוון המשימות באתר ניתן למצוא: גילוי צלילי סביבה, הבחנה במשך,

תדירות ועוצמת צליל, הבחנה במין הדובר, הבחנה בין משפטי חיווי ושאלה,
זיהוי כלי נגינה וסגנונות מוזיקה, זיהוי מספר מילים במשפט, הבנת מילים

מתחרזות והפכים, הבנת קטע מידעי, הבנת דו-שיח.
 

בתשלום. לרכישת המנוי לחצו כאן

http://www.hearingsuccess.com/
https://thelisteningroom.com/
http://www.atmo.bionicear.net/
https://www.hearo.co.il/
https://www.hearo.co.il/pricing/
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חוברת לתרגול השמיעה למושתלי שתל שבלול או

מרכיבי מכשירי שמיעה שכתבה פנינה יקיר, קלינאית

תקשורת ותיקה בעלת ניסיון רב בשיקום שמיעה. 

 

בחוברת 90 דפי תרגילים לאימון השמיעה יחד עם

קלינאי/ת התקשורת, או עם בני המשפחה.

 

לרכישה אצל המחברת בטל': 052-2560202, 

PNINAYAKIR1@GMAIL.COM :או במייל
 
 

   

"האזנה דורשת

מאמץ. אין זה 

די לשמוע, גם

ברווז שומע" 
 

איגור סטראווינסקי

 

1

שימוש באביזרי עזר צפוי לתרום משמעותית

לאיכות החיים שלכם!
 

שימוש באביזרי עזר יכול לתרום לכם לשמוע בצורה הטובה

ביותר שניתן, בייחוד בסביבות שמע מאתגרות - רועשות,

מרוחקות מהדובר, אקוסטיקה גרועה, טלפון, טלוויזיה ועוד.

האם אתם משתמשים באביזרי העזר שלנו? האם אתם יודעים

לתפעל כראוי את האביזרים שברשותכם?

 

אל תהססו לפנות אלינו! תוכלו לקבוע תור לייעוץ והדרכה

לשימוש על אביזרי עזר בסניף שטיינר הקרוב לאזור מגוריכם.

אנו נשמח לעזור לכם לשמוע הכי טוב שאפשר!

 
 

  

חוברת לאימוני שמיעה - פנינה יקיר

mailto:pninapninayakir1@gmail.com

