רשימת חנויות מתוך המדריך לרכישת פרוטזות
כתובת

שם החנות

למי לפנות

טלפונים

אשקלון ,קניון "גירון"

את

פולינה  /אושרית

08-6712023

בת ים ,רוטשילד 20

חן

כוכבה ברוקאס

03-5060256

דרך יצחק רבין  ,13בית שמש

דהז'הוו לונזירי

אנה

02-9996020

הוד השרון ,קניון "מרגלית"

את

בתיה/מאיה

09-7409344

הוד השרון  ,לבני נשים  -עולם תחתון

עולם תחתון

פנינה /תמי

09-7405922

הרצליה  ,סוקולוב 41

עולם האשה

אריאלה גנור

09-9586587

סיגלית

סיגלית

09-9505433

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 ,הרצל 36

שלוה

שמחה שניידר

050-2825069; 04-8660610

חיפה ,הרצל 52

מגדלנה

ענת ויניקמן

04-8623298

חיפה ,חורב 16

אימאז'

סימה רוזנבלט

04-8245912

טבריה ,בן זכאי 3

עיינות

תחיה אלעזרי

04-6790462

ירושלים ,בן יהודה 14

YOU

פנינה/מירי

02-6251919

ירושלים ,המלך ג'ורג' 21

זינגר

חיה אשד

02-6231834

ירושלים ,עמק רפאים 26

מרי

רותי /אילנה

02-5661905

ירושלים ,פייר קניג 37

YOU

יערה

02-6799998

כרמיאל ,קניון לב העיר  ,מורד הגיא 100

הלבשה תחתונה ג'ולייט

סברינה

052-6877002

מיתר ,שד' השלום 124
מעלות תרשיחא ,ז'בוטינסקי 5
נהריה ,הרצל 79

הבוטיק של ג'קי –
גם בגדים ללא חזייה
אקספוז
אור אורתופדיה

ג'קי

08-6510403

לירן
אוקסנה

054-8078448
04-9924706

נהריה ,כיכר העיריה

לוטוס

הרצליה ,בן גוריון

 , 2קניון "לב העיר"

04-9926841

נס ציונה ,קניוותר

את

אלה

08-9300112

נתיבות ,דר' סמילו " ,10סנטר "2000

עלי תאנה

מירי ברוכי

08-9944361

נתניה ,הנוטע 2

ספיר

יפה /פאני

09-8615207 09-8333878

עפולה ,ארלוזורוב 18/4

אילנה לבני נשים

אילנה

04-6420207

עפולה ,הנשיא ויצמן 18

אישה באדום

טטיאנה

050-4252452

פתח תקוה ,חובבי ציון 36

בוטיק ציפי

ציפי

03-9311067

פתח תקוה ,חובבי ציון 23

את

סופי

03-9348906

קריית ים ,יהודה הלוי 7/2

כלבו לאישה

טטיאנה

04-8758351

קריית מוצקין ,גושן  ,2מול קופ"ח מכבי

לוטוס

עדה /לילך

04-8709013

קריית גת ,בית יוסף 70

אישית

יוכבד

054-8477930

ראש פינה ,קניון "החאן"

אפרודיטה

שמרית  /אילנה

052-8286743 04-6936477

רמת השרון  ,אוסישקין 39

מתוקה לבני נשים ובגדי ים
"ניחוח אישה" לשעבר
אורטופדיה יונג

מתוקה

052-3371172

אסתר

03-9699883

ראשון לציון ,רוטשילד 28

את

יהודית

03-9661823

רחובות ,קניון רחובות ,ביל"ו 2

את

כרמלה  /כרמי

08-9491919

רחובות ,הרצל 161

את

אדיתה

08-9463880

רמלה ,הרצל 85

אקספוז

לירן

054-8078448

רעננה ,אחוזה 100

חוה

רחל מאירוביץ

052-8689898 09-7438899

ראשון לציון ,רוטשילד 18

רעננה ,אחוזה 142

את

אליס

09-7467480

רעננה ,אחוזה 176

אפרודיטה

פאני צדוק

09-7711831

שפרעם ,שכונת אל בורג'

תצוגת סונדוס

סועאד

04-9860231

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 ,נחלת בנימין 17

רפאל ומוני כהן

ג'קי ותמי

03-5162737

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

