רשימת חנויות מתוך המדריך לרכישת פרוטזות
כתובת

שם החנות

למי לפנות

טלפונים

אשדוד ,קניון סימול

"את" לבני נשים

סופי

08-8653808

אשדוד ,קניון לב אשדוד

"את" לבני נשים

אושרת

08-9964386

המרכז לאביזרים אורטופדיים

08-9919983

אשדוד ,בי"ח אסותא רחוב הרפואה 7
אשדוד ,קניון סיטי

לבנבנים

טל  /אלה

072-2611800

אשקלון ,קניון "גירון"

"את" לבני נשים

רוחה  /אושרית

08-6712023

באר יעקב ,שא נס 17

"את" לבני נשים

מיכל

08-6648794

באר שבע ,קק"ל 117

סלון קליין רחל

רחל

08-6278457

באר שבע ,חיל הנדסה  1מתחם ביג

פיתויים

רונית

08-6275755

באר שבע ,קניון הנגב ,שדרות יצחק רגר 2

ליה לונדון

הילה

08-6237039

באר שבע ,יהודה הלוי 111

ריקי אורן

ריקי אורן

 052-2964585בתיאום מראש

בנימינה ,הדקלים  28א'

יאנה פאשן

יאנה דרום

054-2709898

בת ים ,רוטשילד 20

חן

כוכבה ברוקאס

03-5060256

ביתר עילית ,אלעזר המודעי 7

סיגלית

ענת

 054-9535200בתיאום מראש

בית שמש  ,דרך יצחק רבין 13

דהז'הוו לונזירי

אנה

02-9996020

גן יבנה ,המגינים 56

"את" לבני נשים

איריס  /רימה

08-6373983

הוד השרון ,קניון "מרגלית" ז'בוטינסקי 7

"את" לבני נשים

נטע  /שאדיה

09-7409344

הוד השרון  ,לבני נשים  -עולם תחתון

עולם תחתון

פנינה /תמי

09-7405922

הרצליה  ,סוקולוב 41

עולם האשה

אריאלה גנור

09-9586587

חדרה ,ויצמן 41

חנה

חנה ולדמן

04-6323924

חולון ,טרומפלדור 4

דליה

דליה תירוש

;050-7705441 ;03-5057950

חיפה ,החלוץ 22

יאנה

יאנה

054-2709898

חיפה ,מרכז חורב

ת'ציצי

אסתר

04-8344454

חיפה ,קניון לב המפרץ ,שד' ההסתדרות
 ,55קומה . -1
חיפה  ,הרצל 36

אורתופדיה הררי בע"מ

מעין הררי

052-3284116

סלון שלוה

שמחה שניידר

050-2825069 , 04-8660610

טבריה ,בן זכאי 3

עיינות

תחיה אלעזרי

04-6790462

ירושלים ,המלך ג'ורג' 21

זינגר

חיה אשד

02-6231834

ירושלים ,עמק רפאים 26

מרי

רותי /אילנה

02-5661905

ירושלים ,אלעזרי 9

סיגל כהן

סיגל כהן

054-7414150

ירושלים ,צונדק 30

חיה לם

חיה לם

 050-2868239בתיאום מראש

ירושלים ,רחוב אגסי  ,8הר נוף

סייפש לבני נשים

דליה סייפש

02-6512647

ירושלים ,משה דיין 158

יאנה פאשן

יאנה

050-7336672 054-2709898

כרמיאל ,קניון לב העיר  ,מורד הגיא 100

הלבשה תחתונה ג'ולייט

סברינה

052-6877002

מודיעין ,לאה אימנו  1מוריה סנטר קומה 2

ענבל יהב בוטיק להלבשה
תחתונה
הבוטיק של ג'קי –
גם בגדים ללא חזייה
אור אורתופדיה

ענבל

050-5544774

ג'קי

08-6510403

אוקסנה

04-9924706

נהריה ,כיכר העיריה ,הגעתון 19

לוטוס

מיתר ,שד' השלום 124
נהריה ,הרצל 79

04-9926841

נוף הגליל ,מרפאת דרך הגוף ,עצמון 4/5

שירלי בוקאי

שירלי בוקאי

 052-2937756בתיאום מראש

נס ציונה ,קניוותר

"את" לבני נשים

אלה

08-9300112

נס ציונה פאוור סנטר ,הפטיש 6

"את" לבני נשים

מירי

08-8574507

נתיבות ,אזה"ת עזתה ,צים סנטר
נתיבות ,דר' סמילו " ,10סנטר "2000
נתניה ,הנוטע 2
נתניה דיזנגוף 15

"את" לבני נשים
עלי תאנה
ספיר
אילנה יושע

אביבה
מירי ברוכי
יפה /פאני
אילנה יושע

08-6843883
08-9944361
09-8615207 09-8333878
 052-5756598בתיאום מראש

עפולה ,ארלוזורוב 18/4

אילנה לבני נשים

אילנה

04-6420207

עפולה ,הנשיא ויצמן 18

אישה באדום

טטיאנה

050-4252452

פרדס חנה ,הדקלים 117

זיווה הלבשה

זיווה

052-3301288 04-6370070

פתח תקוה ,חובבי ציון 36

בוטיק ציפי

ציפי

03-9311067

פתח תקוה ,חובבי ציון 23

"את" לבני נשים

סופי

03-9348906

פתח תקוה ,קניון גנים

"את" לבני נשים

רותי

03-7765834

פתח תקוה ,קניון עופר זבוטינסקי 72

ליה לונדון

רותי

03-9231251

צפת ,ירושלים 72

רפינס

052-8540170

קרית ביאליק ,רח' המייסדים  ,7מגדלי
הקריון מספר  ,2קומה  ,3חדר .311
קרית ים ,יהודה הלוי 7/2

אורתופדיה הררי בע"מ

מעין הררי

052-3284116

כלבו לאישה

טטיאנה

04-8758351

קרית מוצקין ,גושן  ,2מול קופ"ח מכבי

לוטוס

עדה /לילך

04-8709013

קריית גת ,בית יוסף 70

אישית

יוכבד

054-8477930

קרית שמונה ,קניון ( 8אמצע קומה )2

סיקרט

רונה

052-5914350 04-6903332

קרית שמונה ,רחוב שדרות תל חי 77

המרכז לאביזרים אורטופדיים

04-6903536

ראש פנה ,קניון "החאן"

אפרודיטה

שמרית  /אילנה

052-8286743 04-6936477

רמלה ,הרצל 85

"את" לבני נשים

נואל

08-9707741

רמת השרון  ,אוסישקין 39

מתוקה לבני נשים ובגדי ים
"ניחוח אישה" לשעבר
"את" לבני נשים אופנה
לשעבר תחתונה No.1-
אורטופדיה יונג

מתוקה

052-3371172

אלה

03-9502318

אסתר

03-9699883

ראשון לציון ,רוטשילד 28

"את" לבני נשים

סלווה

03-9661823

ראשון לציון ,רוטשילד 37

לבנבנים

אלה

03-5295583

ראשון לציון ,קניון הזהב

"את" לבני נשים

סם  /ליזי

03-6438468

רחובות ,בילו סנטר

"את" לבני נשים

אידיטה

08-9355939

רחובות ,קניון רחובות ,ביל"ו 2

"את" לבני נשים

כרמלה  /כרמי

08-9491919

רחובות ,הרצל 161

"את" לבני נשים

קרן

08-9463880

רחובות ,הרצל 181

לבנבנים

רמילה

08-6638029

ראשון לציון ,רוטשילד 52
ראשון לציון ,רוטשילד 18

רמת גן ,ביאליק 37

לבנבנים

רחלי  /לילך

072-2224260

רעננה ,אחוזה 100

חוה

רחל מאירוביץ

052-8689898 09-7438899

רעננה ,אחוזה 142

"את" לבני נשים

בתיה  /אילנה

09-7467480

רעננה ,אחוזה 176

אפרודיטה (גם פטמות סיליקון)

פאני צדוק

09-7711831

רעננה ,קניון רננים

לבנבנים

נעומה/אלה

09-9797954

תל אביב ,המלך ג'ורג' 31

בנות פסיה

עליזה קרימולובסקי

03-5284667

תל אביב ,טאגור 38

ג'סי לבני נשים

ג'סי בן חיו

03-7440462

תל אביב ,אופנהיימר 13

מירל

מירה /צביה

03-6422148

תל אביב ,דיזנגוף 171

מרים

אהובה לוי

03-5231979

תל אביב ,נחלת בנימין 15

פסיה

ברכה פקטר

050-6966943 ; 03-5164222

תל אביב ,ירמיהו 39

יאנה

יאנה דרום

054-2709898

תל אביב ,בית אשל 22

דרגונפליי

קרן  /דניאלה

03-5183833

תל אביב ,אבא אחימאיר 23

לבנבנים

ג'סי

054-7832384 ,03-9311127

תל אביב ,בי"ח אסותא רחוב הברזל 20

המרכז לאביזרים אורטופדיים

03-6444424

תל אביב ,דיזנגוף סנטר (ליד רולדין)

לבנבנים

ג'ניה

03-5338074

תל אביב ,מרכז שוסטר רמת אביב

לבנבנים

זיוה

03-9311127

תל אביב ,דרך יפו ( 9בית רומנו )36

כהן לבני נשים

זהבה  ,טלי

03-5174710

תל אביב ,ריינס 20

סלון לילי

חן

050-2569998
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