רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור מרכז
שם הספק

כללית
לבני 18
ויותר

עיר

שם המכון

כתובת המכון

ז'בוטניסקי 39
בית חולים
( בית החולים
בילינסון,
בילינסון,
היחידה
פתח־תקווה
בניין מרפאות
להתאמת
חוץ,
מכשירי שמיעה
קומת קרקע)

ראשון־לציון

פינסקר

יהודה לייב 31

מדנט

הבנים 4

אשדוד
מתחם סטאר
אופטיקל סנטר
סנטר,
 ראייה ושמיעהז'בוטינסקי 45

אופקים איכות
השמיעה

הרצל ( 59בית
רוחם) קומה 2

רמלה

מדנט

אופטיקל סנטר
 -ראייה ושמיעה

הצופית 40

אופקים איכות
השמיעה

חטיבת גולני 9
(סולומון סנטר)
קומת כניסה

מודיעין
מרכז מגה אור
אופטיקל סנטר
מודיעין ,שדרות
 ראייה ושמיעההמלאכות 121

אופטיקל סנטר
ראשון־לציון
 -ראייה ושמיעה

לישנסקי 9

נס־ציונה

אופטיקל סנטר
 -ראייה ושמיעה

הפטיש 6

רחובות

אופטיקל סנטר
 -ראייה ושמיעה

בילו 2

לוד

מרכז
דיאגנוסטיקה
סנטר

היוצרים 3

טלפון

ימי הפעילות
ושעות הפעילות

טלפון:
03-9376498
פקס:
03-9377095
אימייל:
@BL2033820
clalit.org.il

א-ה 12:30-8:00

ימי הפעילות
ושעות פעילות של
קלינאי התקשורת במכון

א-ה 14:00-8:00

א 13:00-8:00
א 13:00-8:00
ב 14:30-8:00
ב 14:30-8:00
03-9681951
ג 15:30-8:00
ג 15:30-8:00
ה 15:00-8:00
ה 15:00-8:00
ג ,ד 19:00-9:00
א-ה 19:00-9:00
ב ,ה 16:00-9:00
ו' אחת לשבועיים+
08-8666644
ו אחת לשבועיים
ערבי חג
12:30-8:30
12:30-8:30
א-ה 18:30-10:00
א-ה 21:00-10:00
ב ,ד ,ה 19:00-10:00
ו 14:00-9:30
08-6882020
ו לסירוגין 14:00-9:00
מוצ"ש 22:00-20:00
ב 16:00-8:30
ב 16:00-8:30
ג 15:00-9:00
ג 15:00-9:00
ד 18:30-10:00
ד 18:30-10:00
08-9231486
ה 19:00-11:00
ה 19:00-11:00
ו' אחת לשבועיים
ו' אחת לשבועיים
12:30-8:30
12:30-8:30
א 15:00-9:00
ג 19:00-13:00
א-ה 20:00-9:30
ד 15:00-9:00
ו שעון קיץ 14:00-10:00
08-6554545
ה 20:00-14:00
ו שעון חורף -13:00
ו 13:00-9:00
9:30
אחת לשבועיים
א 15:00-8:00
א 15:00-8:00
ב 18:30-12:00
ב 18:30-12:00
ד 19:00-12:30
ד 19:00-12:30
08-9719414
ה 14:00-8:00
ה 14:00-8:00
ו' אחת לשבועיים
ו' אחת לשבועיים
12:30-8:30
12:30-8:30
א 15:00-9:00
ג 19:00-13:00
ד 15:00-9:00
א-ה 20:00-10:00
08-6152300
ה 20:00-14:00
ו 14:00-9:00
ו 13:00-9:00
אחת לשבועיים
א ,ד 19:00-9:00
ב 18:00-9:00
א-ה 20:00-10:00
ג 19:00-13:00
ו'+ערבי חג
03-9429559
ה 15:00-10:00
14:00-10:00
ו אחת לשבועיים+
ערבי חג 14:00-10:00
א ,ב 19:00-13:00
ד ,ה 17:00-10:00
א-ה 20:00-10:00
08-8501041
ו אחת לשבועיים
ו'+ערבי חג 14:00-9:00
13:00-9:00
א ,ג 15:00-9:00
ב ,ד 19:00-13:00
א-ה 20:00-10:00
08-8550026
ו אחת לשבועיים
ו'+ערבי חג 14:00-9:00
13:00-9:00
א-ג 19:30-12:30
ד 14:30-8:00
א-ה 19:00-8:30
08-8679747
ה 15:30-8:00
ו' 13:00-8:30
073-7431590
ו 13:30-8:00

