רשימת ספקים מורשים של משרד הבריאות
עודכן בחודש נובמבר 2020

שם הספק

טלפון

פקס

א.ש .יבוא ושיווק כסאות גלגלים בע"מ

כיסא גלגלים ידני
כיסא ממונע

רחוב הבנאי  ,29יחידה  ,120/121א"ת חולון
58857

03-5508844

03-5508820

e.s.wheelchairs@012.net.il

אודיו-מדיק בע"מ

מכשירי שמיעה

פרישמן  ,75תל אביב

03-5225223

03-5237439

hani@audio-medic.co.il

אורטופדיקה-שטיינר (ג.ש )1992.בע״מ

כיסא גלגלים ידני
כיסא גלגלים מיוחד
כיסא ממונע
מנופים
זחליל  /עולה מדרגות
מזרני אוויר
כריות ישיבה
מזרני אוויר
כריות ישיבה

רחוב השר חיים משה שפירא  4בית מסוף,
קומה א' אולם  ,14ראשון לציון

03-9517674

03-9414026

steinero@zahav.net.il

אריה מכון אודיולוגי

מכשירי שמיעה

הבעל שם טוב  ,6לוד:
צפון:
דרום וירושלים:
ביאליק  116ב ,רמת גן

03-5329157
052-3114712
054-9881019
03-6736133

077-5244141

info@rcure.co.il

03-6736739

info@arye.co.il

אשד אורטופדיה מתקדמת בע"מ

כיסא גלגלים ידני

גטר גרופ (מערכות תקשורת תומכת וחלופית)

תקשורת תומכת וחלופית

רמת גן :שדרות אהרון קציר  ,2תל השומר
חיפה :רחוב תל אביב 11
ירושלים :רחוב יד חרוצים  ,19אזור תעשייה
תלפיות
רחוב שמשון  ,8פתח תקווה

03-6358139

03-6358142

y@stps.co.il

04-6292027
02-6735535
03-5766802

04-8511558
02-6735536
03-5761645

lelik@getter.co.il

גל  -קל טכנולוגיות שיקום בע"מ

כיסא גלגלים ידני
כיסא גלגלים מיוחד

אזור תעשייה
קיבוץ נצר סירני

03-9525784

03-9612179

office@gal-kal.co.il

אר קיור מדיקל

כתובת

עזרים

דואר אלקטרוני

עזרים

שם הספק

כיסא ממונע
כיסא שירותים
זחליל  /עולה מדרגות

המרכז הישראלי לאיכות חיים בע"מ

כיסא גלגלים ידני
כיסא גלגלים מיוחד ,כולל לילדים
כיסא ממונע
זחליל  /עולה מדרגות
מיטות
כריות ישיבה
תותבות עיניים

זאב המרכז לעזרה ראשונה בע"מ

כריות ישיבה

כמיטק בע"מ  -פתרונות רפואיים מתקדמים

גלים יבוא ושיווק – מעלונים וזחלילים

ורדיזר

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

דואר באר יעקב
מיקוד 7039500
ד.נ .חפר  38870מושב אמץ

072-2116000

072 2507879

galimimport@gmail.com

צומת כפר חסידים ,מתחם תחנת הדלק
"סונול"

1700-500-780
04-9040-880

1700-500-481
04-9040-480

roy.efrath@iqlc.co.il

רחוב טשרניחובסקי  ,37חיפה

04-8378341/2

04-8381559

vardizerltd@gmail.com

09-7923099

09-7923011

zev@zev.co.il

09-7620000

09-3731110

shikum.info@chemitec.co.il

אזור תעשייה יקיר שומרון
מבנה 3
סניף מרכזי :רחוב הבנאי  ,6הוד השרון
סניף צפון

כיסא גלגלים ידני
כיסא גלגלים מיוחד
כיסא ממונע
מיטות
כריות ישיבה
הליכונים
מכשירי שמיעה

בן יהודה  ,51תל אביב

077-2702700

03-6201579

pinchasro@hedim.co.il

מדטכניקה בע"מ

מנופים

רחוב התנופה  ,7פתח תקוה (בניין קודאק)

03-9254040

03-9249977

shlomital@medtechnica.co.il

מדטכניקה אורתופון בע"מ

מכשירי שמיעה

מכוני שמיעה בפריסה ארצית

מוחמד מחאמיד

תותבות עיניים

אום אל פאחם – כביש ראשי ,כיכר מספר 6

1-700-700-637
*9989
050-3338109

03-7931954

info@medor.co.il

04-6312661

Roma.4y@hotmail.com

נס מטח בע"מ (מערכות תקשורת תומכת
וחלופית)

תקשורת תומכת וחלופית

רחוב נחשון  ,37פתח תקווה

03-9113000

03-9113030

rotema@ness-matach.co.il

מדטון בע"מ

050-4540027

טלפון

פקס

שם הספק
סביון תעשיות בע"מ

מיטות
מזרנים

רחוב המדע  ,7אשדוד 77520

08-8565959

08-8562644

Ayala@savion.co.il

סגול

כריות ישיבה

02-6422001

02-6414195

סולבי בע"מ

זחליל  /עולה מדרגות

סניף מרכז:
רחוב מוהליבר  , 2יהוד
סניף ירושלים:
רחוב עם ועולמו 3
רחוב נחל שורק  55מודיעין 7170753

03-7441574

03-7441571

motti@sagol-center.co.il

08-9721018

08-9729194

solbi@solbi-ltd.com

סונובה – שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ

מכשירי שמיעה ושיקום שמיעה

סורוקה

תותבות עיניים

נתיב האור  ,1חיפה
השירות ניתן במכוני שמיעה ברחבי הארץ
בית החולים סורוקה מרפאות חוץ

1-700-500-315

04-8538938

info@steiner.co.il

08-6403167

08-6382122

valentinaru@clalit.org.il

עזרים לאנשים מיוחדים

כיסא גלגלים מיוחד

מורדי הגטאות  ,48באר שבע 8422555

08-6287585

08-6281961

yizhak@speicalneeds.co.il

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

כיסא גלגלים מיוחד
מזרנים
כריות ישיבה
כיסא שירותים ורחצה
כיסא גלגלים מיוחד וטיולון ילדים
כיסא גלגלים ידני
הליכונים
כיסא שירותים ורחצה
מזרני אוויר

מושב ניר צבי ,אזוה"ת ,בניין 12

054-2220838

08-9274818

michaln@aminach.co.il

רחוב בהט  6פתח תקווה ,אזור תעשייה סגולה

03-9792502

03-9792512

avi@pocolo.co.il

מושב בית עריף משק 73145 ,3

03-9120912

03-9735060

sales@cos.co.il

04-8810224
1599-555-200
08-9333034

04-8810255

med.sales4@cleanetica.co.il

08-9333035

ishay@kapelkal.co.il

רחוב משה שרת  ,15ראשון לציון

03-9611691

03-9618837

ronen@mishal.co.il

רחוב ספיר  ,6ראשון לציון

03-9511402

03-9511407

gil@shikumit.co.il

פולקו שיקום בהתאמה אישית בע"מ
קוסמוטרייד בע"מ
קלינטיקה

עזרים

קפל קל בע"מ

מיטות

ר .שעל (שירותי עזר לנכים בע"מ)

כיסא גלגלים ידני
כיסא גלגלים מיוחד
כיסא ממונע
מנופים
מיטות
כריות ישיבה
מערכות ישיבה

שיקומית בע"מ אביזרי עזר ושיקום לנכים

כתובת

חלוצי התעשייה  ,15חיפה
שדרות ירושלים  ,160חולון
רחוב נחל פולג  ,1א.ת .צפוני ,יבנה

דואר אלקטרוני

שם הספק

ענת שרון קליניק

עזרים
כיסא שירותים ורחצה
כיסא גלגלים מיוחד וטיולון לילדים
תותבות עיניים
תותבות פנים
תותבות חיצוניות

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני
adi@shikumit.co.il

רחוב מסילת ישרים  ,10ירושלים

02-6236262

anat.sharonbul@mail.huji.ac.il

