רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור חיפה והגליל המערבי
שם הספק

כללית
לבני 18
ויותר

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

ימי הפעילות
ושעות הפעילות

חיפה

מרפאת ר"ש

רחוב אלחנן 4

04-8109901

א 13:30-8:00
ד 11:45-8:00
ה 13:30-8:00

קריית־ביאליק

מרכז רפואי
זבולון

המייסידים 7

04-8787595
שלוחה 6

ב ,ג ,ד ,ה 11:00-8:00

חיפה

המרכז
לרפואת האוזן

שדרות
ההסדתרות 55
(קניון סינמול)

077-3629525

חיפה

מדנט אחוזה
חורב

בנימין ד'ישראלי 2

04-9108999

חיפה

מדנט נביאים

חורי  ,2קומה 5
(קניון מגדל הנביאים)

04-6792929

ב ,ד 18:00-9:00
א ,ג ,ה 16:00-9:00

חיפה

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה
 -חיפה

ישראל בר יהודה
 ,111ביג צ'ק פוסט

04-3748666

א-ה 21:30-9:30
ו+ערבי חג 14:30-9:00

כרמיאל

מדיק גרופ
מכשירי שמיעה

הגליל  2מול קניון
כיכר העיר הישן

04-6923244

נהריה

קולרם
מכשירי שמיעה

שדרות הגעתון ,28
מרכז פנורמה

04-9512113

נהריה

בדיקות שמיעה
ומכשירי שמיעה

אחד העם 12

04-9922305

עכו

ליקאא ראני
אסעיד בע"מ

דרך הארבעה 31

04-9914779

שפרעם

סמארטון

חנא סלימאן
חדאד 37

04-8303370

טמרה

ליקאא ראני
אסעיד בע"מ
-זהראוי

מדנט

מרכז רפואי
אלזהראוי ,כביש
ראשי ,טמרה

04-9949231

א ,ג ,ה 16:00-8:00
ב ,ד 22:00-8:00
ו אחת לשבועיים
12:30-8:00
א-ה 16:00-9:00
ו לסירוגין+ערבי חג
12:30-8:30

א-ה 15:30-9:00
א-ה 17:00-9:00
ו אחת לשבועיים+ערבי חג
13:00-9:00
א ,ב ,ד ,ה ,18:00-14:00
13:00-9:00
ג 12:00-8:30
ו ,ערבי חג 11:00-8:30
א-ה 19:00-9:00
ו 15:00-9
ב 15:00-9:00
ג ,ד 19:00-13:00
ה ,שבת 16:00-9:00
א-שבת 19:00-9:00

ימי הפעילות
ושעות הפעילות של
קלינאי התקשורת במכון
ב ,ג 15:00-8:00
ד 12:00-8:00
ה 15:00-11:00
ב ,ג 16:00-8:00
ד 14:00-8:00
ה 12:00-8:00
א ,ג16:00-8:00 ,
ב 19:00-8:00
ד 11:00-19:00
ו'  12:30-8:00אחת לשבועיים
א ,ג ,ד 18:00-9:00
ב ,ה 18:30-9:00
ו אחת לשבועיים 13:00-9:00
ב ,ד 188:00-9:00
א,ג 19:00-9:00
ב ,ה 15:00-9:00
ו לסירוגין+ערבי חג
14:00-10:00
א-ה 18:30-9:00
ו  13:00-9:00אחת לשבועיים
א 15:00-9:00
ב ,ה 18:30-9:00
ג 16:00-9:00
ו אחת לשבועיים 13:00-9:00
א 16:00-14:00 ,13:00-9:00
ב ,ד 19:00-13:00
ה 16:00-14:00 , 3:00-8:30
ו 12:00-8:00
ב ,ג 18:30-10:00
ד ,ה ,ו 15:00-9:00
ב 15:00-9:00
ג ,ד 19:00-13:00
ה ,שבת 16:00-9:00
א 20:00-14:00
ג 15:00-9:00
ה 20:00-14:00
שבת 19:00-9:00

