רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור מרכז
יבואן

אודיומדיק

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

פקס

ראשון־לציון

אודיו מדיק ראשון־לציון

הרצל 110

03-9501428

03-9501427

רחובות

אודיו מדיק רחובות

לוין אפשטיין 40

08-9455511

08-9459867

רמלה

מכון גלים

ארלוזרוב  ,4פינת הרצל 40

08-9214720

08-9283399

מודיעין
עילית

מרכז קדמה

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) ,4
קומה מינוס 4

08-9157165

02-9998718

לוד

שטיינר לוד

שדרות הציונות  ,1מגדל קיסר
(קופת חולים כללית) קומה 3

08-9150850

08-9150840

רח' העצמאות  ,85קומה ב' חדר
49
רחוב צה"ל 3
רח' רוטשילד  ,53קומה 4

08-8667549

08-8544436

08-9435358
03-9666226

08-9969292
03-9666224

08-9366677

08-9316424

08-9214720

08-9283399

מכון שמיעה ודיבור ספקטור מרכז רננים ,שדרות המכבים 10

08-9266620

08-9262142

העמל  1פארק אפק ,ראש העין

03-9034455

03-6351300

זד"ל 1

03-9661759

03-9671030

הבנים 4

08-8562852

08-8530438

לילינבלום 24

08-8681680

08-6203149

יבנה

מדטכניקה אורתופון
(בון טון) יבנה

שדרות דואני 18

08-8599384

077-6211520

מודיעין

אופקים איכות השמיעה

חטיבת גולני 9

08-9719414

153-526759900

רמלה

אופקים איכות השמיעה

הרצל 59

08-9231486

153-526759900

מודיעין
עילית

קידמה  -ד"ר ליאורה מוס
לוי סניף מודיעין עילית

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) ,4
קומה מינוס 4

בסניף08-9157165 :
מוקד הודעות  24שעות
ביממה03-5115463 :

02-9998718

ראשון־לציון

קניון הזהב

סחרוב דוד 21

03-9140154
*6618

077-3174936

א ,ג ,ה 17:30-9:30

רחובות

רחובות

הרצל 171

03-9140154
*6618

077-3174936

ב ,ד 17:00-9:30

ראשון־לציון

פינסקר

יהודה לייב 31

03-9681951

אשדוד
שטיינר
סונובה

מכון שמיעה קרלוס פירון

ראשון־לציון

שטיינר אשדוד
אדוט ראשון־לציון

רחובות

אדוט רחובות

הרצל 185

רמלה

מכון גלים

ארלוזורוב  4פינת הרצל 40

מכבים

שטיינר פארק אפק
ראש־העין
מדטכניקה אורתופון (מט"ן)
ראשון־לציון
ראשון־לציון
מדטכניקה אורתופון (קולן)
אשדוד
אשדוד
מדטכניקה אורתופון (קולן)
גדרה
גדרה

מדטכניקה
אורתופון

אופטיקנה

כללית
מיועד רק לבני
 18עד 50
ולבני + 65

שעות הפעילות
א-ה 13:00-8:30
ב ,ג 19:30-14:30
מענה טלפוני:
א-ה 13:00-8:30
19:30-14:30
א ,ד ,ה 18:00-8:00
ב ,ג 15:00-8:00
א ,ג ,ה 13:00-8:30
ב ,ד 18:00-8:30
א ,ג ,ד 16:30-8:30
ב 19:00-8:30
א 18:00-8:30
ב ,ד 17:00-8:30
ג ,ה 15:00-8:30
א-ה 19:00-9:00
ו' 14:00-9:00
א-ה 17:00-8:00
א-ה 17:00-9:00
א ,ב ,ד ,ה 18:00-8:30
ג 16:00-8:00
א ,ג ,ה 13:00-8:30
ב ,ד 18:00-8:30
א-ה 19:00-8:00
ו' 13:00-8:00
א-ה 17:00-8:00
א-ה 19:00-8:00
ו 12:30-8:30
א-ה 20:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ה 19:00-8:30
א 16:00-9:00
ב ,ג ,ה 14:00-9:00
ד 18:00-12:00
א 15:00-8:30
ב 19:00-13:00
ג 19:00-13:00
ד 15:00-8:30
ו  -בתיאום מראש
ב 18:30-9:00
ג 13:00-9:00
ד 15:00-9:00
ה 18:30-9:00
ו  -בתיאום מראש
א 16:30-8:30
ב 19:00-8:30
ג 16:30-8:30
ד 16:30-8:30
ה 15:00-8:30
ו 12:00-8:00

א 13:00-8:00
ב 14:30-8:00
ג 15:30-8:00
ה 15:00-8:00

