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רשימת מדריכים מוסמכים – מעודכנת לשנת 7102
מסווג לפי אזור :מרכז ,צפון ,דרום
ממוין לפי אזור ,ובתוך אזור לפי א"ב שם משפחה

אזור מרכז
שם ומשפחה

דוא"ל  +טלפון

אבן נאמן ליאת

even_liat@hotmail.com

מקום

תחומי הדרכה

גילאי מטופלים

מגורים
רמת השרון

לקויות תקשורת ושפה,
התערבות מוקדמת.

ת"א

אפזיה נרכשת

0522952244
אולניק דפנה

0522864449

0-7
כל הגילאים

olerikv@netvision.net.il
אופיר ברכה

ophirdb@netvision.net.il

רעננה

קול ,גמגום

כל הגילאים

052-08941373
אופיר וייס ענת

04-6366072

כפר חגלה

דיבור ,שפה ,קול,
גמגום ,אכילה

כפר ויתקין

לקויות תקשורת
לקויות שפה ודיבור

anat770@walla.co.il
אייל אביטל

09-8664970
0522340537

כל הגילאים

מהגיל הרך

avitalayal@gmail.com
איל סמיקט צופית

054-9539940

כפר ויתקין

ayal.ts@gmail.com
אלמוגי בת חן

057-5400409

פתח תקווה

bcalmogy@gmail.com
אמיר ד"ר עופר

03-7369638

קרית אונו

אוטיזם ,תת"ח,
התפתחות שפה,
היגוי
לקויות תקשורת שפה
ודיבור
גמגום ,הפרעות קול

אסיף ברמן אפרת

הפרעות מולדות
(להוציא נרכשות)
ילדים ,נוער,
מבוגרים

oferamir@post.tau.ac.il
אנגל מרב

פעוטות וילדים

merav1.engel@gmail.com

מושב הדר עם

054-5233874

נתניה

התפתחות תקשורת,
שפה ודיבור

03-5440144 ,052-2311782

ת"א

שפה ,דיבור ,תקשורת

פעוטות ועד הבגרות
ילדים

assif@012.net.il
ארי אבן רוט ד"ר

052-6667435

דפנה

rothd@post.tau.ac.il

בירן רינה

 09 –7429230בית,

ת"א

שמיעה (סינון ,אבחון
ושיקום שמיעתי)

רעננה

שפה ,ליקויי למידה,
דיספרקסיה ,תקשורת
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כל הגילאים
גן עד תיכון
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 09 –7743182קליניקה.
re_biran@netvision.net.il
בורר עלפי נורית

nba2928@gmail.com

הוד השרון

אפזיה ,בליעה

מבוגרים

054-4640338
בלכמן סופר עדי

054-7717467

פתח תקווה

אוטיזם ,התפתחות
שפה,
תת"ח

פתח תקווה

לקויות תקשורת,
לקויות שפה

ת"א

התפתחות תקשורת,
שפה ודיבור של ילדים
עם לקויות
בשמיעה בגיל הרך
רכישת שפה ,הפקת
דיבור( ,היגוי) ,לק"ש
למידה שמיעתית

Aduda1304@gmail.com

פעוטות מגיל
שנה וילדים
בגיל הגן

בן דרור אמירה

050-2522750
agbad@netvision.net.il

בן יצחק ד"ר

03-6428933

דרורית

droritg@zahav.net.il

בני נוקד שרי

0522446568 ;03-5321083

גבעת שמואל

nokedfamily@walla.com
ג'וסמן ברברה

050-8803171

הרצליה

שפה ,קול גמגום

 2-10שנים
לידה –  4שנים

 0-9שנים

שפה עד גיל .6
גמגום וקול ,כל

b_josman@netvision.net.il

הגילאים
גור פזית

052-4533935

ת"א

לקויות על הספקטרום
האוטיסטי ,התפתחות
שפה ודיבור .תת"ח.
תקשורת ושפה וניצני
אוריינות

הוד השרון

שפה ,דיבור וקול אצל
מבוגרים לאחר אירועים
מוחיים ,חבלות ראש,
הוצאת גידולים
שפה ודיבור בגיל הרך,
ליקויי התפתחות

רמת השרון

לקויות שפה ולמידה

pazitgur@gmail.com
גורלניק אסתי

03-6471305

ת"א

esthi.guralnik@gmail.com
גיל מלי

malig@clalit.org.il
054-8018032

גלדמן יהודית

036770334 0526203703

ר"ג

yuditgel@gmail.com
גלינקא עינת

052-6275023

ילדים
ילדים עד גיל בית
ספר
 13ומעלה

לידה 6-שנים
גילאי 3-7

galanka@netvision.net.il
דואק חורי סיגל

050-8451166

מושב עולש,

sigal329@bezeqint.net

עמק חפר

netahil@gmail.com

קיבוץ עינת

אוטיזם ,שפה

אוטיזם – ינקות
בגרות; שפה –
גיל הרך

הילמן נטע

052-8203986

לקויות תקשורת ,תת"ח,
שפה והיגוי.
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ילדים
גילאי שנה וחצי עד
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שבע
הלפרן ד"ר אורלי

052-2951671

רעננה

הרמן מיכל

03-9360264

אורנית

לקויי שמיעה ,דיבור,
קול,
אודיולוגיה חינוכית.
שפה ותקשורת

ילדים ,נוער

הרצברג ד"ר אורלי

052-2925973

גבעתיים

שפה ,דיבור ,בליעה

גיל רך-עד גיל

hpinny@012.net.il

ביה"ס

orlyhr@post.tau.ac.il
הרצנו תלמה

talmap@bezeqint.net

כל הגילאים

ת"א

אודיולוגיה

כל הגילאים

052-2555466
וגנר אדית

09-7441116 ;052-3499018

רעננה

04-9590722

ליקויי שפה והפרעות
קשר

עד גיל 8

hadrajawagner@gmail.com

ויינשטיין יורה

yorawn@gmail.com

ר"ג

לקויות שפה-למידה

052-8571054
ותד דועאא

זלצברג חיה

מגיל 5

Doaa.t.j@gmail.com

כפר ג'ת

,0542035337

המשולש

09-7929615,050-8363014

קרני שומרון

chayazf@gmail.com
חלילי רותם

rotem.halili@gmail.com

חרס נאוה

לקויות שפה ,דיבור
ותקשורת.
גמגום והפרעות בשטף
הדיבור ,הדרכת הורים
וצוותים חינוכיים.
אוטיזם (הפרעות קשר)
ילדים –,ילדים ,היגוי
ודיספרסיה של הדיבור,
לקויות שפה אצל ילדים
לקויי למידה וטיפולי
שפה לילדי בית ספר
היגוי ,שפה ,לקויי
שמיעה

קרית אונו

לקויות מורכבות ולקויות
תקשורת

תל מונד

שפה ,היגויPDD ,

054-7626516
054-5888665;09-7961812

ילדים ונוער החל
גיל שנתיים-
ילדי ביה"ס

ילדים,
מבוגרים
הגיל הרך
 0-3ש'
ילדים

nava@haras.co.il
טויק קליין עדי

aditwik@gmail.com

פתח תקוה

050-7-307-491
טטין שניידר סימונה

054-9989796

גבעתיים

simonatts@gmail.com
יונה יהודית (דיתה)

dita16@walla.com

ר"ג

0525-870804;03-6738704
יפעת ד"ר רחל

03-6725387 0505-705594
rachelyifat@gmail.com

גבעתיים

שיקום שמיעה,
לקויות שפה ולקויות
דיבור
אודיולוגיה ,מכשירי
שמיעה,
אלקטרופיזיולוגיה
שפה ,אודיו .כולל
התאמות מכשירים
ובדיקות שמיעה
שפה ,תקשורת,
התפתחות אוריינית
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כל הגילאים
כל הגילאים
כל הגילאים
גיל רך,
גן טרום-חובה
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וחובה ,כיתות יסוד
כץ סמנטה

054-3188877

קרית אונו

לקויות תקשורת,
התפתחות שפה ודיבור

כפר סבא

טיפולי שפה והיגוי

Sam.kkkk@yahoo.com
מיכאליס רמון חוה

09-7665084

פעוטות וילדים
בגיל הגן
גילאי גן עד תיכון

Dov.ramon@nb013.com
מלכסון ד"ר שרה

saram@hadassah.ac.il

הוד השרון

שפה ילדים והפרעות
שטף בכל הגילים

הוד השרון

אפזיה ,בליעה בקרב
אוכלוסיית מבוגרים.

כפר חרוצים

שפה ודיבור

09-7483969
נורית בורר -עלפי

054-4640338
nba2928@gmail.com

נחמני ד"ר אריאלה

054-7604385

עד 21

ariela50@bezeqint.net
סגל אסנת

segalll@netvision.net.il

פתח תקווה

לקויות תקשורת ,שפה
ודיבור

ת"א

היגוי ,שפה ,שטף,
טיפול בסיוע בע"ח.

כפר מעש

שפה ,קריאה וכתיב,
דיספרקסיה /היגוי

קרית אונו

לקויות תקשורת שפה
ודיבור /לקויות מורכבות
בתחום התפתחות הילד
לקויות תקשורת ,שפה,
דיבור ,תת"ח
( גם ברוסית )
שפה

052-2998404
ספקטור גבי

03-5226196
spekgabi@bezeqint.net

פלג שרון

054-7942497
pelesharon@gmail.com

פלדמן עירית

050-4315032
Iritfel2@netvision.net.il

פנקינסקי טלי אולה
פרבר מיכל

0506622525

אלפי מנשה

olatali@gmail.com

כפר סבא

0544269002

הוד השרון

הגיל הרך
גן ומעלה
4-18
מגיל חצי שנה
עד  5שנים.
מגילא לידה
עד כיתה א'
ילדים

michaleinan@gmail.com
צימרמן ענאל

054-3305848

ת"א

לקויות תקשורת ,שפה
ודיבור

כפר סבא

הפרעות שפה מבוגרים
(אפזיה); הפרעות דיבור
נרכשות (דיסארטריה,
אפרקסיה); הפרעות
נרכשות בבליעה;
הפרעות קול (ילדים
ומבוגרים); הפרעות
היגוי; דחיפת לשון
אבחון וטיפול בליקויי
תקשורת ,שפה ודיבור

ת"א

בליעה ,היגוי ,קול ,שפה

anael32@gmail.com
קורן ססיליה

050-7222362 ;09-7488367
ceciliak@netvision.net.il

קורן רונית

09-7452793

רעננה

ronkor11@walla.co.il
קורנברוט פרידה

fridak@zahav.net.il
052-2555468
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ילדים
כל הגילאים

גיל רך וכיתות
ראשונות בבי"ס
כל הגילאים
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קושניר דנה

0522-732191

ר"ג

שמיעה ,מכשירי שמיעה

kushnir.dana@gmail.com
קרבל נועה

052-6440710

שוהם

לקויות תקשורת,
התפתחות שפה ודיבור

רעננה

תקשורת ,שפה ודיבור

noagu1@gmail.com
קרייזר ורדה

09-7747133/4

קרלינסקי יעל

נוער ומבוגרים
שנתיים-תיכון
(כולל)

vardak@gmail.com
0544605608

פעוטות ,ילדים

ר"ג

שפה ,היגוי ,תת"ח

ילדים ובני נוער

yaelkarlinski@hotmail.com
קתאנה נדיה

050-3556675

חדרה

nadiakittany@gmail.com

רבינוביץ ד"ר שושי

054-4775528

קרית אונו

shrabinow@gmail.com
רגב ורד

9383847-03

ראש העין

לקויות תקשורת ,שפה
(עברית וערבית) ודיבור
כולל לקויות מורכבות
ואוטיזם.
תת"ח והדרכת הורים.
שפה -גיל הרך .גמגום
– כל הגילאים
שפה ילדים ,היגוי ,קול

לידה עד 9

כל הגילאים

052-2944453
vregev@gmail.com
רוה ברגמן ורד

054-4230366 ;09-8912044

אבן יהודה

Bergmann@012.net.il
רוזנברג עדי

adirosenberg9@gmail.com

רמת השרון

תקשורת (PDD
אוטיזם),
שפה ,היגוי
שפה ,היגוי ותקשורת

פעוטות,
ילדים
גילאי  0-18ש'

052-2292783
רויטמן דפנה

052-3319269

הוד השרון

לקויות תקשורת ,שפה,
דיבור

רעננה

גמגום

dafnaroy@yahoo.com
שולמן חוה

09-7711830

ילדים מגילאי לידה
עד נוער
ילדים-מבוגרים

chava.shulman@gmail.com

שטיימן מיכל

054-5230605

קרית אונו

תקשורת ושפה

erezstmn@netvision.net.il
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תינוקות ועד
גילאי 4-5
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אזור הצפון
שם ומשפחה

דוא"ל  +טלפון

מקום מגורים

תחומי הדרכה

אבו יונס
איברהים
אסדיה אחמד

ibraheem.slp@gmail.com
050-3228280
ahmasadi73@gmail.com
054-8117074

צפון וירושלים

הפרעות שפה
ותקשורת
התפתחות ולקויות ילדים וגילאי בית
שפה ,לקויי למידה ,ספר
לקויי שמיעה ,היגוי,
התפתחות המשחק
ושילובו בחדר
הטיפולים

עכו

גילאי מטופלים
כל הגילאים

ארגוב ענת

04-9858950 ,054-5600236
anatargov@walla.com

בנימינה

שפה ,דיבור

כל הגילאים

בוכריס ורד

050-6264453 ;04 -6762153

חיספין-

bukris@clalit.org.il

רמת הגולן

שפה היגוי והפרעות
קול

ילדים ונוער

04-990-2442 ,04-990-2433

מושב שורשים

joycearm@smile.net.il

ע"י כרמיאל

ג'מאליה -נאסר

0523774546

נצרת

חנאן

hananjam@hotmail.com

הדרכה למשפחות
של מטופלים ,אפזיה,
גמגום,
בעיות קול,
התפתחות והפרעות
שפה ,דחיקת לשון,
דיספרקסיה ,היגוי
לקויות תקשורת,
שפה ודיבור

וגנר אדית

04-9590722 ;052-3499018

רמות מנשה

ליקויי שפה והפרעות
קשר

ורד מיכל

04-6380157 ,050-2248000
Michalve1@gmail.com

בנימינה

שפה ,דיבור

כל הגילאים

חדיד ראנה

0502545512

כפר מעיליא

לקויות שמיעה
ומושתלים ,
לקויות שפה ,שיתוק
מוחין ,תקשורת
תומכת וחילופית
ולקויות דיבור ולקויות
למידה
לקויות תקשורת
שפה
ודיבור ,לקויי ראייה
ועיוורים,
אוטיזם ,תת"ח,
היגוי ואפרקסיה
של הילדות ,לקויות

מגיל  3עד 12

ג'ויס ארמל

ילדים ,נוער,
מבוגרים
(גם באנגלית,
ספרדית-חלקי)
ילדים מגיל
שנתיים.
מבוגרים (היגוי
ודחיפת לשון)

hadrajawagner@gmail.com

Samer000@walla.co.il
Samerh000@gmail.co.il

חטיב יסמין

0507411404

חיפה

yasminekhateeb@gmail.com

ריינה
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עד גיל 8

שנים

0-9
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חסקין איילת

פרדס חנה

077-9257421
052-3737755

מורכבות בתחום
התפתחות הילד עם
דגש על
השתתפות ושילוב
ההורים בטיפול
לקויות תקשורת,
שפה ודיבור

ילדים מגיל
שנתיים

Ayelet60@zahav.net.il
ישעיה אנליה

חיפה

0507184134

שפה ,דיבור ,תת"ח

כל הגילאים

eshneli@gmail.com
לביא נעמה

naamalavie@gmail.com

חיפה

0544627358
לדרר חן

פרדס חנה

050-6619572

הפרעות בתקשורת,
שפה ודיבור אצל
ילדים
שפה ,שמיעה

גילאי  0-6ש'
ילדים

henld@hedim.co.il
מג'דוב ג'ואד

מואסי סמר

jawadmajdob@gmail.com

כפר יאסיף,

050-6878170

ירושלים

samar.msh1@gmail.com

חיפה

054-2464016

מתנס חולוד

כפר יאסיף

0544331400

טיפולי תקשורת
שפה ודיבור
טיפול בהפרעות
בליעה ולעיסה אצל
מבוגרים
אודיולוגיה ,בליעה,
שיקום שפה דיבור
ותקשורת אצל
מבוגרים ,הדרכת
הורים ומשפחות
לקויות שמיעה

סקראן מנסור
ז'קלין

jaklinsm@hotmail.com

ילדים מגיל
שנתיים

Kh_matanes@hotmail.com
04-9968829

כל הגילאים

כפר ג'דיידה

שפה  ,מובנות דיבור
והיגוי ,קול ,גמגום

ילדים קטנים,
גילאי בי"ס
ומבוגרים

 054-5510384כפר כנא

פאתנה עומר

fatena.5.awawdi@gmail.com
פראח אפנאן

חיפה

052-4666995
afnansclinic@gmail.com

קובי עדנה

נופית

;052-2258238
Ednakubi3004@gmail.com

לקויות מורכבות,
תת״ח ,התפתחות
הילד
לקויות תקשורת ,
שפה,
ודיבור .עיכוב
התפתחותי.
לקויות תקשורת
שפה ודיבור
(למעט גמגום)

כל הגילאים
פעוטות וילדים
עד גיל  6שנים
כל טווח גילאי
הגנון והגן
וכתות
ראשונות של
בי"ס יסודי
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קורונה גאון שרון

korona@netvision.net.il

כפר ורדים

קסטל דבי

04-8244737

חיפה

054-9986012

טיפול בילדים עם
בעיות
התפתחותיות
התפתחות שפה,
היגוי

הגיל הרך
ילדים

debi_k@012.net.il
קתאנה נדיה

חדרה

050-3556675
nadiakittany@gmail.com

ריינר רותי

שאול יהודית

rutireiner@gmail.com
04-9990250
052-8467457
jshaul@walla.co.il

יובלים,
ד.נ משגב

לקויות תקשורת,
שפה (עברית
וערבית) ודיבור כולל
לקויות מורכבות
ואוטיזם.
תת"ח והדרכת
הורים.
לקויות שפה-למידה

לידה עד 9

גילאי גן חובה
עד סיום בי"ס
יסודי
גיל הרך ,ילדים

חיפה

קשיי שפה ,היגוי
ולמידה

שינוטר סמדר

052-3924528
smadar.schoenwetter@gmail.com

זכרון יעקב

התפתחות שפה,
קשיי היגוי ,קול

כל הגילאים

שפירא נעמי

0528323874
naomishapira@gmail.com

חיפה

שפה ואוטיזם

0-7

050-5400440
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ונוער
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אזור דרום
שם ומשפחה

דוא"ל  +טלפון

מקום מגורים תחומי הדרכה

גילאי מטופלים

אבו יונס איברהים

ibraheem.slp@gmail.com
050-3228280

צפון וירושלים

הפרעות שפה
ותקשורת

כל הגילאים

אבו קטיש רימה

0525503348

אבו גוש

שמיעה ,שפה ודיבור

ילדים מגיל

rkatish@gmail.com

ירושלים

אלדן לידיה

Lydiaeldan@gmail.com
052-5625028

אילת

ה,Asd
לקויות מורכבות (כולל
תת״ח)  ,התחום
ההתפתחותי  -דיבור
ושפה.

אתרוג עדנה

050-6919658

ניר בנים

קשיי שפה והיגוי
לקויי למידה ובעיות
תקשורת
אכילה ותקשורת

ednaetrog1@walla.co.il
בלינדר ג'ודי

jublinder@yahoo.com

ירושלים

שנתיים

ילדים ונוער

הגיל הרך

054-7683985
בר לב אילה

ירושלים

שפה והיגוי ,לקויי
שמיעה לקויי למידה

050-7480568

קריית עקרון

תת''ח ,שפה ,לקויות
תקשורת ,דיבור.
שימוש באייפד ככלי
לפיתוח שפה ותקשורת.

מבשרת ציון

אודיולוגיה ,מכשירי
שמיעה ,שתל קוכלארי

leahtal44@gmail.com

מושב תקומה,

050-7977566

נתיבות

אפרקסיה  ,היגוי  ,שפה
 ,התפתחות הילד וASD

ayala_bl@netvision.net.il
זיגנשיין ולרי

0523897359
0775352103
Lera140@gmail.com

טולדו תרצה

054-2018677
t_tirza@hotmail.com

טל לאה
ירדנאי חן

 milimveniflaot@gmail.comרחובות
054-4868518

מג'דוב ג'ואד

עבד אל רחמן הדיל

jawadmajdob@gmail.com

כפר יאסיף,

050-6878170

ירושלים

hadeela@gmail.com

אבו גוש

איחור שפתי ,שליפה,
לקויות שפה ,לקויות
למידה ,גמגום ,היגוי
ואפרקסיה הדרכת
הורים וצוותים חינוכיים
ועבודה בבית המטופל
טיפולי תקשורת שפה
ודיבור
טיפול בהפרעות בליעה
ולעיסה אצל מבוגרים
התפתחות הילד
ומסגרות של גנים
טיפוליים (איחור
התפתחותי ,איחור
שפתי ,קשיי תקשורת)
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ילדים ,נוער,
מבוגרים
מגיל שנתיים

כל הגילאים
גילאי שנה עד תשע
ילדים נוער

שנה עד גיל
ההתבגרות
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פריי שרייבר רינה

rinamfs@gmail.com

ירושלים

חינוך מיוחד

תינוקות וילדים

054-4467462
קפלן שירלי

עומר

התפתחות שפה
ליקויי הגוי
אוטיזם ולקויות תקשורת
לקויות שמיעה

08-6467421

ירושלים

לקויות שפה ודיבור,
תת"ח,
ילדים עם צרכים
מורכבים

02-9932712

אלון שבות-

050-9932712

גוש עציון

התפתחות שפה
וליקויי הגוי

0545203428
kaplansh1@gmail.com
קצב הנדלמן מלי

054-6348638
malikatsav@gmail.com

רודל אודיה

תינוקות ,נוער

פעוטות מגיל
שנתיים וילדים
עד גיל 9
ילדים ,נוער,
מבוגרים

odeyaru@gmail.com
רוזנטל יהודית

judros@gmail.com

מבשרת ציון

היגוי ,שפה ,תקשורת

ילדים

050-7811223
רמתי סוזן

052-8848273

ירושלים

שפה ,היגוי ,לקויות –
תקשורת

מבשרת ציון

לקויי שפה ותקשורת

susanr@macam.ac.il
שורצשטיין צילה

02-5336120

ילדים ,נוער,
מבוגרים
שנה עד .7

vikish@zahav.net.il
שרמן אמה

מודיעין

שפה ,קול ,הצד החברתי
של תקשורת

08-9718689

052-8903758 ,02-9962411

בית יתיר

lisasharf@gmail.com

הר חברון

שפה ותקשורת -תת"ח,
הפה והאכילה,CP ,
אוטיזם ,תסמונת דאון
ותסמונות אחרות

emmasherman@gmail.com

קול -כל
הגילאים.
שפה ,תקשורת
 3 -ומעלה

שרף ליסה
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תינוקות ועד
מבוגרים

