רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור דן-פתח־תקווה
היבואן

עיר

שם המכון

כתובת המכון

פתח־תקווה

אודיו מדיק פתח־תקווה

הרצל 39

קריית־אונו

אודיו פוקוס קריית־אונו

ירושלים 39

בני־ברק

מסגרת שמעיה

הרב פוברסקי 13

אודיומדיק
רמת־גן

אודיו מדיק רמת־גן

קריניצי 63

הוד־השרון

אודיופוקוס הוד־השרון

הבנים  14כניסה א,
קומה 5

כפר קאסם

מכון בלסם

עוקף 24

קריית־אונו

אודיופוקוס קריית־אונו

ירושלים 39

גלי קול

ז'בוטינסקי 12

שמעיה

נועם אלימלך  1א

מכון שמיעה יהודית

נורדאו 29

ד"ר גרוסמן

פיקא 23

רמת־גן

גלי קול

רח' קריניצי 5

כפר קאסם

בלסם

עוקף 24

הוד־השרון

אודיופוקוס הוד־השרון

הבנים  14כניסה א,
קומה 5

ראש־העין

שטיינר פארק אפק

העמל  ,1פארק אפק

בני־ברק
יהוד

בני־ברק

פתח־תקווה
שטיינר
סונובה

מדטכניקה
אורתופון

מדטכניקה אורתופון
בני־ברק

רבי עקיבא 74

03-5785784

03-5351878

מדטכניקה אורתופון
סביונים

משה דיין 3

03-7365111

03-7365116

שפיגל 3

03-9308432

03-9131395

בן־גוריון 182

03-7325424/2

03-7325168

הוד־השרון

אודיו־פוקוס

הבנים  14כניסה א,
קומה 5

077-5405301

09-8917776

רמת־גן

קול רם רמת־גן

שדרות ירושלים 11

03-6701127

077-5362397

פתח־תקווה

קניון עופר פתח־תקווה

קניון עופר ,ז'בוטינסקי
72

03-9140154
*6618

077-3174936

א ,ה 16:30-9:30

פתח־תקווה

רוטשילד

רוטשילד 119

03-9083202
03-9395360

03-9083204

א-ה 16:00-8:00

פתח־תקווה
גבעתיים

מדטכניקה אורתופון
פתח־תקווה
מדטכניקה אורתופון
גבעתיים

אופטיקנה
כללית
מיועד רק
לבני
 18עד 50
ולבני + 65

שעות הפעילות
פקס
טלפון
א ,ג ,ד ,ה 15:00-9:00
03-6446599
03-6446577
ב 20:00-14:00
א 17:00-9:00
ב ,ד 16:00-9:00
1533-7360685 077-2344465
ג 18:00-9:00
ה 14:00-9:00
א ,ה 14:30-8:30
ב 14:00-9:00
03-5784001
03-5783410
ג 19:00-9:00
ד 17:00-9:00
א ,ג 16:30-8:30
ב ,ה 18:00-8:30
03-6733367
03-6733366
ד 13:30-8:30
א ,ג 17:00-9:00
ב ,ד 20:00-9:00
09-8917776 077-5405301
ה 14:00-9:00
א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ש
03-6058388
03-5406578
17:00-9:00
א 17:00-9:00
ב ,ד 16:00-9:00
1533-7360685 03-7360685
ג 18:00-9:00
ה 14:00-9:00
א-ה 16:00-8:00
03-5707068
03-6161450
א ,ה 18:00-8:30
03-5784001
03-5783410
ב-ד 19:00-8:30
א ,ב 20:30-8:00
ג 19:00-8:00
03-9349149
03-9305752
ד ,ה 20:00-8:00
א-ה 18:00-10:00
03-9223716
03-9222211
ו 13:00-10:00
א 17:00-8:00
ב 19:00-10:00
ג 15:00-8:00
073-2049391 03-6738704
ד 19:00-12:00
ה 13:00-8:00
ו 12:30-8:00
א-ה ,ש 17:00-9:00
03-6058388
03-5406578
א ,ג 17:00-9:00
ב ,ד 20:00-9:00
09-8917776 077-5405301
ה 14:00-9:00
א-ד 17:00-8:00
03-6351300
03-9034455
ה 18:00-8:00
א-ה 19:30-8:00
א 16:00-9:00
ב 20:00-8:00
ג 18:30-8:00
ד ,ה 16:00-8:00
א-ה 19:30-8:00
ו 12:00-8:00
א-ה 19:00-8:00
ו 12:00-8:00
א ,ג ,ד 17:00-9:00
ב 20:00-9:00
ה 14:00-9:00
א ,ב ,ד 18:00-10:00
ג ,ה 15:00-9:00

