רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור צפון
יבואן

כתובת המכון

טלפון

פקס

ארלוזרוב 8

077-2345688

04-6941834

עיר

טבריה

אודיו מדיק טבריה

בית הרופאים ,כיכר רבין

04-6712096

04-6432247

נצרת

סונק סנטר

הגליל 65

04-6454341

04-6080355

אוסישקין 9

04-6521096

04-6595691

ציפורן 5

04-6456473

04-6595691

נצרת עילית

אסף נצרת

ציפרן 5

04-6456473

04-6456461

מגדל־העמק

שטיינר מגדל־העמק

שדרות שאול עמור ,77
מתחם פרץ סנטר ,קומה ב

04-9532160

04-9535482

צפת

שטיינר צפת

ויצמן  ,4קניון לב

04-6826767

077-5606959

קריית־שמונה

שטיינר קריית־שמונה

מג'דל־שמס

שטיינר מג'דל־שמס

שדרות תל־חי ,77
בניין סלקום
מרכז רפואי ג'עולאן

04-6944999

077-9330250

04-6944999

077-9330250

עפולה

אסף עפולה

מנחם אוסישקין 9

04-6521096

04-6595691

טבריה

שטיינר טבריה

טרומפלדור  ,4בניין שער
העיר

04-6790900

077-9330350

מכון ליקאא

מע'אר כביש 1

052-7222509

775508473

קריית־שמונה

אודיומדיק

עפולה
נצרת עילית

שטיינר
סונובה

שם המכון
אודיו מדיק
קריית־שמונה

אסף  -מכון לשמיעה
ולדיבור בע"מ
אסף  -מכון לשמיעה
ולדיבור בע"מ

מע'אר

מדטכניקה
אורתופון

אופטיקנה

כללית
מיועד רק לבני
 18עד 50
ולבני + 65

ת.ל.ג .כפר מע'אר

הכביש הראשי

04-9562935

04-9560659

כפר־מנדא

מרכז טיפולי מנדא

הכביש הראשי ,מול הבנק
הערבי

054-5987757

04-9869403

נצרת

ג.מ.ו.מ .שירותים
רפואיים בע"מ

פאולוס השישי 46

04-6012329

077-9526098

עפולה

מרום רשת מרכזים
רפואיים

יהושע חנקין 34

04-9020917
04-9020915

04-8883141

טבריה

מדיק גרופ טבריה

יוחנן בן זכאי  ,12בניין
בית רמב"ם ,קומת קרקע

04-8282656

04-8886467

טבריה

קניון טבריה

קניון ביג  -יהודה הלוי 7

03-9140154
*6618

077-3174936

טבריה

רקתי

החשמונאים  ,1קומה א,
המרפאה סמוכה לתחנת
המשטרה של טבריה

04-6543831

עפולה

עומר

שיינבויים 5

04-6525647

04-6525643

נצרת עילית

נצרת עילית

חרמון 4

04-6025666

04-8333864

שעות פעילות
א 17:00-9:00
ב ,ג ,ה 14:00-9:00
א ,ב ,ה 16:00-8:00
ג 14:00-8:00
ד 17:00-8:00
ב-ו 19:00-9:00
ש 14:00-9:00
א-ה 19:00-8:30
ו 13:00-8:30
א ,ב ,ד 16:00-8:30
ג ,ה 19:00-16:00 ,13:00-8:30
א ,ב ,ד 16:00-8:30
ג 19:00-16:00 ,13:00-8:30
ה 19:00-11:00
א ,ג ,ד ,ה 17:00-8:00
ב 18:00-8:00
א 18:00-8:30
ב ,ד 17:00-8:30
ג ,ה 15:00-8.30
א 15:00-8:00
ב-ה 17:30-8:00
א ,ד 16:00-8:00
א-ה 18:30-8:30
ו 13:00-8:30
א ,ה 17:30-8:00
ב ,ג ,ד 14:30-8:00
א ,ג ,ה 14:00-9:00
ב ,ד 19:30-16:00 ,14:00-9:00
ו ,ש 18:00-10:00
ב-ה 19:00-14:00
ו 17:00-9:00
ש 16:00-9:00
א 17:00-9:00
ב ,ד 17:30-14:00
ג 19:00-15:00
ה 18:00-14:00
ש 19:00-14:00
ב-ו 18:00-16:00 13:00-9:00
ש 13:00-9:00
א ,ב 16:00-9:00
ג 12:00-9:00
ד 18:00-9:00
ה 15:00-9:00
ו 13:00-9:00
א-ה 15:30-9:00
א ,ב 20:00-14:00
ג 18:00-10:00
א ,ב 16:00-8:00
ב 14:45-8:45
ג 14:30-8:30
ד 12:45-8:45
א 18:30-16:30 ,13:30-8:30
ב 13:00-8:00
ד 11:00-8:00
ה 14:00-10:00

