רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור חיפה והגליל המערבי
היבואן

אודיומדיק

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

פקס

נהריה

אודיו מדיק נהריה

הרצל 78

04-9921328

04-9920056

גיבורי סיני 10

04-8449988

04-8276185

עכו

אודיוקליניק
עצמאות 56

04-6205770

04-6920888

חיפה

אודיופון מכשור רפואי בע"מ

ירושלים 6

04-8660181

04-8644219

עראבה

מרכז רפואי אל־אמל

הכביש הראשי

04-6745010

04-8276185

קריית־מוצקין

הרמוניק

שדרות בן־גוריון 84
(מרכז הרבמ"ד ,קומה )2

04-9022257

04-6920888

קריית־ביאליק

אודיו סנטר מכשירי שמיעה
בע"מ

דרך עכו 194

04-8759200

04-8759202

א-ה 16:30-8:30
ו 12:00-8:30

טמרה

מכון אל־אמל

הכביש הראשי ,טמרה

04-6260666

04-8276185

א-ה 12:30-9:00
ב ,ה 18:30-15:30
ש 18:00-9:00

הרמוניק

העצמאות 56

04-6205770

04-6920888

א ,ב 17:00-9:00
ג ,ה 14:00-9:00
ד 18:30-9:00
ו 12:00-9:00

ליקאא

דרך הארבעה 31

04-9914779

077-5508473

א-ה 19:30-8:00
ו 14:30-8:30

שטיינר עבאס  -חיפה
סניף ראשי

עבאס 10

04-8521514

04-8481775

שטיינר ,אחוזה ,חיפה

חורב  19חיפה (בניין של מכבי
פארם) ,קומה 2

04-8248860

04-6203717

טירת הכרמל

שטיינר טירת כרמל

סיני  ,1קומה 2

04-8584115

04-8584115

יוקנעם

שטיינר יוקנעם

התמר  ,1קניון G

04-8553240

04-8552290

אודיו סנטר

דרך עכו  ,194מתחם הקריון,
בניין ביאליק סיטי ,קומה 3

04-8759200

04-8759202

אופק צפון שומעים עולם

דרך עכו 140

04-8719999

04-8719999

קריית־מוצקין

הרמוניק קריות

שדרות בן־גוריון  ,84רמב"ד,
קומה 2

04-9022257

04-6920888

קריית־טבעון

מכון שמיעה קריית־טבעון

הרימונים  ,1בית רימון

04-9531798

04-6132270

נהריה

שטיינר נהריה

04-8511211

04-8535220

כרמיאל

שטיינר כרמיאל

04-9080320

04-9081772

ראמה

מרכז טיפולי אל־הודא

עכו

חיפה

קריית־ביאליק

שטיינר
סונובה

הרצל  ,64כיכר יד לבנים ,בניין
הוד הגעתון
מורד הגיא ,100
קניון לב כרמיאל
מרכז רפואי ד"ר האני חנא,
קומה ב

04-9888050

04-9582701

ירכא

ס.ש .מכון שמיעה ירכא

שכונה מזרחית

04-9567709

04-9567206

טמרה

מכון ליקאא

הכביש הראשי ,טמרה

04-9949231

04-9949232

סחנין

מרכז רפואי הגליל

הגליל 91

04-6743222

04-6748085

דליית אל־כרמל

מכון דקל

ואדי אלפש

04-6883174

04-8395828

שפרעם

מרכז רפואי שפרעם

דאוד סולימאן תלחמי 306/1

04-9867267

04-9867265

אבו סנאן

מכון ליקאא

סאלי סנטר ליד בית הספר המקיף

04-9996489

775508473

כפר יאסיף

ת.ל.ג .כפר יאסיף

כפר יאסיף

04-9562935

04-9560659

שעות הפעילות
א ,ג ,ה 19:00-9:00
ב ,ד 16:00-9:00
א-ה 12:30-9:00
א ,ג 20:00-15:30
א ,ב 17:00-9:00
ג ,ה 14:00-9:00
ד 18:30-9:00
ו 12:00-9:00
א ,ב ,ד ,ה 17:00-9:00
ג 13:00-9:00
ו' 11:00-9:00
א-ה ,ש 12:30-9:00
ב ,ה 18:30-15:30
א-ה 17:00-9:00
ו 12:00-9:00

א-ה 18:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ד 17:00-8:00
ה 15:00-8:00
א ,ג ,ה 16:00-08:00
ב 18:00-8:00
ד 17:00-8:00
א-ד 18:00-8:00
ה 15:00-8:00
א-ה 16:30-8:30
ו 12:30-8:30
א ,ב ,ד 17:00-9:00
ג 18:00-9:00
ה14:00-9:00
א-ב ,ד 17:00-9:00
ג ,ה 14:00-9:00
ו 12:00-9:00
א 18:00-14:30 ,13:30-8:30
ב 18:00-15:00 ,13:30-8:30
ג 18:00-8:00
ד 18:00-15:00 ,13:30-8:30
ה 15:00-8:30
א ,ג ,ד ,ה 16:00-8:00
ב 18:00-8:00
א-ה 18:00-8:00
ב ,ד ,ו 13:00-9:00
ג ,ה 20:00-16:30
ש 18:30-9:00
א 19:00-15:00
ב 20:00-13:00
ד 19:00-14:00
ה 15:00-8:00
א-ש 20:00-8:00
א-ה 18:00-8:00
ש 14:30-8:00
א ,ד ,ו 12:00-9:00
ב ,ג ,ה 18:00-15:00
ו 12:00-9:00
א 16:00-9:00
ב 20:00-15:00 ,13:00-8:00
ג 20:00-16:00 ,13:00-8:00
ד 20:00-16:00 ,14:30-8:00
ה 18:00-9:00
ו 18:00-8:30
ש 12:30-9:00
ב ,ד ,ה 19:30-15:30
ש ,א 14:30-8:30
א ,ש 15:00-9:00
ב-ה 18:00-13:00
ו 16:00-9:00

בית־ג'אן

מרכז השמיעה בית־ג'אן

שכונת כארם עיד

04-9561656

04-8363157

מעיליא

ת.ל.ג .מעיליא

עאסי סנטר קומה ב',
אזור התעשייה של מעיליא

04-9562935

04-9560659

טמרה

כביש ראשי טמרה

הכביש הראשי

04-9949231

04-9949232

מדטכניקה אורתופון הדר

החלוץ 20

04-8661105

04-8661106

מדטכניקה אורתופון כרמל

שדרות מוריה 30

04-8101974

04-8101975

אודיוסיטי

גרנד קניון ,שמחה גולן 54

04-8222023

04-8257845

קריית־אתא

חיפה

מדטכניקה אורתופון
קריית־אתא

העצמאות 82

04-8448894

04-8448874

כרמיאל

מדיק גרופ כרמיאל

הגליל 2

04-6923244

04-6923238

קריית־ביאליק

אופק צפון שומעים עולם

דרך עכו 140

04-8719999

04-8719999

שפרעם

מרכז רפואי שפרעם

דאוד סולימאן תלחמי 1/306

04-9867267

04-9867265

מעיליא

ת.ל.ג .מעיליא

עאסי סנטר קומה ב',
אזור התעשייה של מעיליא

04-9576622

04-9973320

כפר יאסיף

ת.ל.ג .מכון הצפון

כפר יאסיף

04-9562935

04-9560659

כפר מע'אר

ת.ל.ג .מכון הצפון

כפר מע'אר

04-9560659

04-9560659

מדטכניקה
אורתופון

ב 16:00-10:00
ד 17:00-1:00
ב 16:00-9:00
ד 18:00-13:00
ו 16:00-8:00
ש 17:00-13:00
א-ש 20:00-8:00
א-ה 17:00-8:30
ו 12:00-8:30
א ,ב 18:00-9:00
ג-ה 17:00-9:00
ו 13:00-9:00
א ,ה 14:00-10:00
ג 18:00-14:00
א-ה 18:00-9:00
ו 13:00-9:00
א-ה 17:00-9:00
ו 14:00-9:00
א-ד 17:00-9:00
ה 13:00-9:00
ב 19:30-15:00
ג ,ד 19:00-15:30
ד פעם בשבועיים 14:30-8:30
ב 16:00-9:00
ד 18:00-13:00
ו 16:00-8:00
ש 17:00-13:00
א-ו 18:00-9:00
ב-ה 18:00-12:00
ו ,ש 16:00-9:00
א ,ב 17:00-9:00
ג ,ה 14:00-9:00
ד 18:30-9:00
ו 12:00-9:00
א-ה 19:30-8:00
ו 14:30-8:00
א-ה 12:30-9:00
א ,ג 20:00-15:30

הרמוניק  -עכו

עצמאות 56

04-6205770

04-6920888

ליקאא

דרך הארבעה 31

04-9914779

077-5508473

אודיוקליניק

גיבורי סיני 10

04-8449988

04-8276185

תרשיחא

אודיוסיטי

קניון כאן זמאן

04-9974353

04-9974345

ב ,ו 14:00-9:00
ד 17:00-11:00

עראבה

מרכז רפואי אל־אמל

כביש ראשי עראבה

04-6745010

04-8276185

א-ה ,ש 12:30-9:00
ב ,ה 18:30-15:30

ליקאא טמרה

כביש ראשי אל־זהראוי

04-9949231

04-9949232

א-ש 20:00-8:00

מכון אל־אמל

ליד קופת חולים כללית בטמרה

04-6260666

04-8276185

קריית־ביאליק

אודיו סנטר מכשירי שמיעה

דרך עכו  194מתחם הקריון

04-8759200

04-8759202

קריית־מוצקין

הרמוניק קריות

שדרות בן־גוריון ( 84מרכז
רבמ"ד ,קומה שנייה)

04-9022257

04-6920888

יוקנעם

סוניק מעבדת שמיעה

השיטה 6/13

04-9590069
טלפקס

04-9590069
טלפקס

חיפה

קניון הקריון

דרך עכו 192

נהריה

נהריה

הגעתון 21

03-9140154
*6618
03-9140154
*6618

כללית

חיפה

מרפאת ר"ש

רחוב אלחנן 4

04-8109901

מיועד רק לבני
 18עד 50
ולבני + 65

קריית־ביאליק

עכו

טמרה

אופטיקנה

מרכז רפואי זבולון

המייסדים 7

04-8787595

077-3174936
077-3174936

א-ה 12:30-9:00
ב ,ה 18:30-15:30
ש 18:00-10:00
א-ה 16:30-8:30
ו 12:30-8:30
א-ה 17:00-9:00
ו 12:00-9:00
א ,ד,ה 18:00-9:00
ב 16:30-9:00
ג 13:00-9:00
א ,ג 17:30-9:30
ה לסירוגין 17:30-9:30
ב ,ד 17:30-9:30
ב 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

