רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור שרון־שומרון
שם
הספק

כללית
לבני 18
ויותר

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

ימי הפעילות
ושעות הפעילות

ימי הפעילות
ושעות הפעילות של
קלינאי התקשורת במכון

נתניה

נתניה

רזיאל 8

09-8603575

א 12:00-8:00
ב 12:00-8:00
ג 12:00-8:00
ד 12:00-8:00

א 18:00-15:00
ג 15:00-8:00

פתח־תקווה

בית חולים
בילינסון ,היחידה
להתאמת
מכשירי שמיעה

ז'בוטניסקי 39
(בית החולים
בילינסון,
בניין מרפאות
חוץ,
קומת קרקע)

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

א-ה 12:30-8:00

א-ה 14:00-8:00

חדרה

חדרה

נורדאו 23

04-6286203

הרצליה

הרצליה

ביל"ו 9

09-7946260

א 16:00-8:00
ד 17:00-8:00
ה 19:00-8:00
סגור זמנית

כפר־סבא

מדנט כפר־סבא

ויצמן ,83
כפר־סבא

073-3260777

אבן־יהודה

אודיו השרון

המייסדים ,41
קניון אבן־יהודה

09-8916555

טייבה

מכון בלסם

חאלד בן וליד,
טייבה

09-8805020

חדרה

רם קול מכון
לשמיעה ודיבור

הילל יפה ,11
חדרה

04-9593594

א-ה 19:00-8:30
ו+וערבי חג 12:30-8:30

נתניה

רם קול מכון
לשמיעה ולדיבור

דוד רמז ,13
נתניה

09-9668860

א-ה 19:00-9:00
ו 13:00-9:00

כפר קרע

רם קול מכון
לשמיעה ולדיבור

א 17:00-8:00
ד 17:00-8:00
ה 19:00-16:00
סגור זמנית
ב ,ד 18:30-9:00
ג ,ה 15:00-9:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00
א ,ב17:00-9:00 ,
ג ,ד 18:30-11:00
ו אחת לשבועיים
13:00-9:00
א ,ג 16:00-9:00
ד ,ה 19:00-11:00
שבת 16:00-9:00
א ,ב ,ד 19:00-9:00
ג 15:00-9:00
ה 13:00-9:00
ו+ערבי חג 12:30-8:30
א 16:00-9:00
ב 16:00-9:00
ג ,ד ,ה 19:00-13:00
ו 13:00-9:00
ערב חג12:30-9:00 :
א ,ב ,ה 15:00-9:00
ג 14:00-9:00
ו 19:00-15:00
ערבי חג 12:00-9:00
א ,ה 16:00-9:00
ג ,ד 18:30-12:00
שבת 13:00-9:00
ערב חג 12:30-9:00
א 15:00-9:00
ב ,ד 18:30-9:00
ג 16:00-9:00
ו 13:00-9:00
אחת לשבועיים
א ,ג 20:00-14:00
ב ,ד 15:00-9:00
ו 13:00-9:00
אחת לשבועיים

מדנט

א-ה 17:00-9:00
א ,ב ,ה 17:00-9:00
ג ,ד 18:30-11:00
ו אחת לשבועיים
+ערבי חג 13:00-9:00
א ,ג 16:00-9:00
ד ,ה 19:00-11:00
שבת 16:00-9:00

אבן סינא
(לידבית הספר
חט"ב).
כפר קרע

04-6997221

א-ה 16:00-9:00
ו 13:00-9:00
ערבי חג 12:30-9:00

טירה

רם קול מכון
לשמיעה ולדיבור

קניון סמארה
קומה ( 2מול
העירייה)

09-7937944

א ,ב ,ה 18:00-9:00
ג ,ד 18:30-9:00
שבת 16:00-10:00
ערבי חג 12:30-9:00

הרצליה

קולרם מכשירי
שמיעה

צמרות 2

09-7941313

א-ה 17:00-9:00
ג 16:00-9:00
ערבי חג 13:00-9:00

רעננה

אופטיקל סנטר
ראייה ושמיעה

החרושת 32

09-8658558

א-ה 19:3019:30
ו+ערבי חג 13:40-9:30

