רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור ירושלים
שם הספק

כללית
לבני 18
ויותר

מדנט

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

שטראוס

בני ברית 2

02-6706745

ירושלים

ימי הפעילות
ושעות הפעילות
א 19:00-8:00
ב 15:30-8:00
ג 18:00-8:00
ד 13:00-8:00
ה 16:00-8:00
ו 12:00-9:00
א ,ב 20:00-15:30
ג 19:00-14:00
ה 18:00-12:00
א ,ב ,ד 14:45:8:00
ג 16:00-8:00
ה 14:00-8:00
א ,ג 18:30-9:00
ב ,ד ,ה 18:00-9:00
ו' אחת לשבועיים -13:00
9:00
א ,ג 18:30-9:00
ב ,ה 15:00-9:00
ד 14:00-9:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00

שייח' ג'ראח

קלרמו גאנו 5

02-5893899

בית־שמש

ביג בית־שמש

יגאל אלון 1
מרכז ביג

02-9937250

ירושלים

האוזן מרכז
השמיעה

אגריפס  88קומה 1
חדר ( 110בניין
השוקניון לשעבר)

02-6236631
1800-100975

מבשרת ציון

האוזן מרכז
השמיעה

שדרות החושן 44

02-6249090
1800-100975

בית־שמש

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה

קניון שער העיר
שדרות יגאל אלון 6

02-9928666

א-ה 20:00-9:00
ו+ערבי חג 14:00-9:00

ירושלים

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה -
תלפיות

פייר קנינג ,33
תלפיות

02-6667711

א-ה 19:00-10:00
ו+ערבי חג13:00-9:00 :

ירושלים

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה
 -כיכר ציון

בן יהודה 2
(כיכר ציון)

02-6667777

א-ה 19:00-9:00
ו+ערבי חג 14:00-9:00

ירושלים

ראנין

דרך בית חנינא 19

02-6436323

א-שבת 16:00-10:00

ירושלים

המרכז לשמיעה

עמק רפאים 64

058-7880513
077-5560562

א-ה 19:00-9:00
ו 12:00-8:00

ירושלים

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה
 -גבעת שאול

כנפי נשרים 7

02-6667722

א 13:00-10:00
ב-ה 19:00-10:00
ו+ערבי חג
14:00-10:00

ימי הפעילות
ושעות פעילות של
קלינאי התקשורת במכון
א 19:00-8:00
ב 15:30-8:00
ג 18:00-8:00
ד 13:00-8:00
ה 16:00-8:00
ו 12:00-9:00
א ,ב 20:00-15:30
ג 19:00-14:00
ה 18:00-12:00
ב ,ג 14:30-8:30
ד 15:00-8:00
א ,ג 18:30-9:00
ב ,ד ,ה 17:00-9:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00
א ,ג 18:30-9:00
ב ,ה 15:00-9:00
ד 14:00-9:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00
א 15:00-9:00
ג 20:00-14:00
ד 18:00-11:00
ה 15:30-9:30
ו 13:00-9:00
א ,ה 15:00-9:00
ב ,ד 19.00-9.00
ו' אחת לשבועיים
+ערבי חג 14:00-10:00
א ,ג 19:00-9:00
ב ,ה 15:00-9:00
ו+ערבי חג 14:00-10:00
א ,ה ,שבת 18:00-10:00
ב ,ג ,ד 20:00-14:00
א-ה 18:30-9:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00
א ,ג 19:00-9:00
ב ,ה 15:00-9:00
ו אחת לשבועיים+
ערבי חג 14:00-10:00

