רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור שרון־שומרון
יבואן

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

פקס

שעות הפעילות

רעננה

משוב

אחוזה 198

09-7711006

09-7711156

א ,ה 19:00-16:00
ב ,ד 13:00-8:30
ג 19:00-16:00 ,13:00-8:30

חדרה

אודיו מדיק חדרה

הלל יפה 11

04-6991199

04-8394709

א-ה 17:00-9:00

רמת־השרון

אודיו מדיק רמת־השרון

סוקולוב 48

03-5408586

03-5400105

א-ה 16:30-8:30

טייבה

מכון בלסם

עוקף  24צפון

09-8805020

09-8805026

נתניה

רחל פאיאנס

שמואל הנציב 24

054-4844068

04-8135615

קלנסווה

אקו סנטר

מרפאת א־נור

052-4045921

09-8781779

הוד־השרון

אודיופוקוס הוד־השרון

הבנים  14כניסה א,קומה 5

077-5405301

09-8917776

כפר־סבא

משוב

ויצמן  83מרכז אהרוני

09-7403301

09-7403302

זכרון־יעקב

צליל

מרכז מסחרי ,רחוב השמורה 04-6397678 2

04-6397678

נתניה

קולטון

רמז  ,13בית רמז קומה 4

09-8629716

09-8320902

באקה
אל־גרביה
אום
אל־פאחם

שטיינר באקה
אל־גרביה

מחמוד דרווויש,
מתנ"ס באקה
מרכז רפואי אל־הארם,
כביש ראשי ,קומה 2

04-6114411

04-6114411

04-6114411

04-6114411

אודיומדיק

שטיינר
סונובה

שטיינר אום אל־פאחם

כללית
מיועד רק
לבני
 18עד 50
ולבני + 65

א ,ג ,ה ,ש 16:00-8:00

קלנסווה

אקו סנטר

ליד מרפאת א־נור של כללית,
בכביש הראשי

052-4045921

09-8781779

כפר־קרע

המסאת

בניין אל־עמאר

04-6359399

077-4250585

צור יגאל
וכוכב יאיר

אודיוקליניקה נטלי
כוכב יאיר

בזלת  ,1צור יגאל

09-7660646

09-7734845

09-9554065

09-9560605

א-ה 19:00-16:30 ,13:00-9:00

הוד־השרון

אודיופוקוס הוד־השרון

הבנים  14כניסה א,
קומה 5

077-5405301

09-8917776

רעננה

משוב

אחוזה  ,198מרכז גולן

09-7711006

09-7711156

משוב כפר־סבא

ויצמן 83

09-7403301

09-7403302

אודיוקליניקה נטלי
כפר־סבא

ויצמן 70

09-7675188

09-7675244

נתניה

דיבור ושמע

רח' סמילנסקי 10

09-8616235

09-8844718

חדרה

מדטכניקה אורתופון
(אופקים) חדרה

הגיבורים 67

04-6225223

04-6225221

רעננה

מדטכניקה אורתופון
(אופקים) רעננה

ז'בוטינסקי  ,3מרכז גירון

09-7483617

09-7451763

הרצליה

מדטכניקה אורתופון
הרצליה

סוקולוב 49

09-7449915
09-7465168

09-7431546

אודיו לייף כפר־סבא

ויצמן  83מרכז אהרוני

09-7733235

09-7733218

אתי ישראל מכון שמיעה סוקולוב  ,6בניין אזורים בקומת
הכניסה
ודיבור

כפר־סבא

אופטיקנה

ב ,ד 17:30-8:30

א ,ד ,ה 12:00-8:00
ב 20:00-16:00 ,12:00-8:00
ג ,ו ,ש 19:00-9:00
א 17:00-8:00
ב ,ג 18:00-8:00
ד 15:30-8:00
ה 16:00-8:00
א ,ב 17:30-8:30
ג-ה 13:00-8:30
20:00-16:00

הרצליה

מדטכניקה
אורתופון

א ,ב ,ד ,ה 14:00-9:00
ש 16:00-9:00
א ,ה 16:30-15:00 ,14:00-10:00
ב 20:00-16:00
ד 15:00-12:00
א ,ד ,ה 13:00-8:00
ג ,ו ,ש 19:00-9:00
א ,ג 17:00-9:00
ב ,ד 20:00-9:00
ה 14:00-9:00
א ,ה 13:00-8:30
ב ,ג ,ד 19:00-16:00
א ,ד ה 19:00-8:30
ב 19:00-16:00 ,13:00-8:30
ג 17:00-8:30
ו 12:00-8:30
א ,ג ,ה 15:00-8:30
ב 17:00-8:30
ד 19:00-8:30

כפר־סבא

אודיוקליניקה נטלי

ויצמן 70

09-7675188

09-7675244

כוכב יאיר

אודיוקליניקה נטלי

צור יגאל

09-7660646

09-7734845

נתניה

מדטכניקה אורתופון
(אופקים) נתניה

רזיאל 7

09-8848866

09-8330774

נתניה

קניון השרון נתניה

קניון השרון ,הרצל 60

כפר־סבא

קניון  Gכפר־סבא

קניון  ,Gויצמן 301

03-9140154
*6618
03-9140154
*6618

נתניה

נתניה

רזיאל 8

09-8603575

חדרה

חדרה

נורדאו 23

04-6286203

א ,ג 17:00-9:00
ב ,ד 20:00-9:00
ה 14:00-9:00
א 19:00-16:00
ב ,ד 13:00-8:30
ג 19:00-16:00 ,13:00-8:30
ה 19:00-16:00
א ,ה 13:00-8:30
ב ,ג 19:00-16:00
ד 18:00-16:00
א ,ג ,ד 17:00-9:00
ב ,ה 19:00-9:00
ו 13:00-9:00
א-ג ,ה 19:00-9:00
ד 13:00-9:00
א ,ג 19:00-8:30
ב ,ד ,ה 19:00-9:00
ו 12:30-8:30
א ,ב ,ד ,ה 18:00-9:00
ג 14:00-9:00
ו 12:00-9:00
א ,ג ,ה 16:00-9:00
ב ,ד 19:00-9:00
א 18:30-9:00
ב 18:00-9:00
ג 19:00-8:00
ד 18:00-8:00
ה 18:00-8:00
ו 12:30-9:00
א ,ג ,ד 17:00-9:00
ב ,ה 19:00-9:00
א 17:30-8:30
ב 16:30-8:30
ג ,ד 20:00-16:00 ,13:30-8:30
ה 16:30-8:30
א-ה 18:00-8:30

077-3174936

א ,ג ,ד 18:30-9:30

077-3174936

ב ,ד 15:00-9:30
א 12:00-8:00
ב 13:00-8:00
ג 16:00-8:00
ד 13:00-8:00
א 16:00-8:00
ד 18:30-9:30
ה 19:00-16:00

