רשימת המכונים המורשים להתאים מכשירי שמיעה  -אזור תל־אביב
יבואן

עיר

שם המכון

כתובת המכון

טלפון

פקס

שעות הפעילות

אודיו מדיק בע"מ

פרישמן 75

03-5225223

03-5237439

א 16:00-8:00
ב ,ד 18:00-8:00
ג ,ה 13:00-8:00
ו 12:00-8:00

קולות

רות 14

03-5249325

03-5249458

א 18:00-10:00
ב ,ד 20:00-8:30
ג 17:00-12:00

קולות ומיתרים בע"מ

שד' קוגל 25

03-6511334

03-5047902

א' ג' 20:00-8:00
ב' ד' ה' 14:00-8:00

03-5251693

03-6202212

א ,ג ,ה 18:00-8:30
ב ,ד 15:30-8:30

03-6852662

03-6852661

א-ה 19:00-10:00

03-6493442

03-6493445

תל־אביב
אודיומדיק

חולון

אודיולוג'יק
תל־אביב

שטיינר
סונובה

בת־ים

שטיינר גן העיר

סמטה אלמונית ( 4הכניסה מהמלך ג'ורג'
)16
אבן גבירול  ,71קניון גן העיר
(קומה מינוס )1

אודיוטסט

רחוב הנחושת 10

אודיוקום

ניסנבאום  33קומת קרקע

077-4103080 077-4103020

אודיוקליניקה נטלי
בת־ים

רח' ניסבאום 33

03-6561656

03-6560127

אודיוקילינקה נטלי
חולון

סוקולוב 86א ,בית־יצחק

03-5037212

03-5034534

מיתר

שדרות קוגל 25

03-6511334

03-5047902

אומניטון

סוקולוב 53/1

03-5030207

03-5011837

מדטכניקה  -אורתופון
(אופקים) מגדל המאה

אבן גבירול 124

03-5272477

03-5272491

בן־יהודה 232

03-6011500

03-5467377

ברודצקי 43

03-6424314
03-6420201

03-6424302

אודיוקליניקה נטלי

ניסנבאום 33

03-6561656

03-6560127

אודיוקליניקה נטלי

סוקולוב  86א

03-5037212

03-5034534

אומניטון

סוקולוב 53

דיזנגוף סנטר

דיזנגוף 50

קניון רמת־אביב

קניון רמת־אביב,
איינשטיין 40

קניון בת־ים

קניון בת־ים ,שדרות יוספטל גיורא 92

03-5030207
03-9140154
*6618
03-9140154
*6618
03-9140154
*6618

03-5011837

חולון

תל־אביב
מדטכניקה
אורתופון
בת־ים
חולון

מדטכניקה אורתופון
בן־יהודה
מדטכניקה אורתופון
(מזורפון) רמת־אביב

תל־אביב
אופטיקנה
בת־ים

077-3174936

ב ,ה 17:30-9:30

077-3174936

ב 19:00-15:00
ה 17:30-9:30

 077-3174936א ,ב ,ה 17:30-9:30

כללית
מיועד רק
לבני
 18עד 50
ולבני + 65

חולון

מרפאה יועצת חולון

נעמי שמר 15

03-7471213

א ,ג 19:00-8:00
ב ,ד 14:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ה 18:00-9:00
א ,ה 19:00-8:00
ב-ד 18:00-8:00
ו 13:00-8:00
א ,ג 19:00-8:00
ב ,ה 14:00-8:00
ד 18:00-8:00
ו 13:00-8:00
א ,ג 20:00-8:00
ב 14:00-8:00
ד ,ה 15:00-8:00
א ,ג ,ה 19:00-9:00
ב ,ד 17:00-8:00
א,ה 19:00-9:00
ב ,ג ,ד 18:00-9:00
ו 12:30-9:00
(לסירוגין)
א-ה 18:00-8:00
ו 12:30-8:30
א-ה 20:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ה 19:00-8:00
ב ,ג ,ד 18:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ה 14:00-8:00
ו 13:00-8:00
א-ה 19:00-09:00

03-7425602

א 18:00-8:00
ב 16:00-8:00
ג 16:30-8:00
ד 14:00-8:00
ה 15:00-8:00

