רשימת סלונים בהם ניתן לרכוש פיאות
רשימת הסלונים לפאות נועדה להקל עלייך.
ברצוננו להבהיר כי הרשימה היא חלקית ואין בפרסומה משום המלצה כלשהי .האגודה למלחמה
בסרטן אינה אחראית לטיב הפאות ,למחירן ולשירות של הסלונים הללו .עם זאת ,נודה על קבלת
תגובות לגבי שביעות הרצון מהשירות שקיבלתן.
לשם כך ניתן לפנות למחלקת השיקום ,טל'.03-5721618 :
כתובת
סופר פארם ביג ,אילת
אשדוד ,ר' יוסף בן חלפתא 7
אשדוד ,ר' יוסף בן חלפתא 1
אשדוד ,הרב לוין 25/9
סופר פארם סטאר סנטר ,אשדוד
אלעד ,סניף ברקת
סופר פארם ,ביג ,באר שבע
בני ברק ,ר' עקיבא 109
בני ברק ,ר' עקיבא 80
בני ברק ,ר' טרפון 14
בני ברק ,ר' עקיבא 78
בני ברק,
בני ברק ,ר' עקיבא 34
בני ברק ,ז'בוטינסקי 10
בני ברק ,סוקולוב 17
בני ברק ,ר' עקיבא 93
בני ברק ,עזרא 33
בני ברק ,בן פתחיה 12
בני ברק ,ר' עקיבא 27
חיפה ,רח' הרצל  61בפסאג'
חיפה ,ארלוזרוב 8א
חיפה ,בצלאל 22
חיפה ,גאולה 10
חיפה ,מיכאל 9
חיפה ,מיכאל 2
חיפה ,ארלוזרוב 102
חיפה ,מרכז חורב
חיפה טרומפלדור  16נווה שאנן
נוריתא שלמה חבצלת  9/53קרית ים
טבריה ,בניין לב הגליל קומה 2
חדרה ,הרברט סמואל  43חדרה
חדרה ,הרצל 12
חדרה ,הרברט סמואל 90
ירושלים אגסי שמעון  – 56לפנות לדבי
ירושלים ,שמגר 16
ירושלים ,שטראוס 13
ירושלים ,בן יהודה  ,34מגדל העיר
ירושלים ,הרב יעקב מאור 5
ירושלים ,יחזקאל 17
ירושלים ,בית וגן
ירושלים ,שמואל הנביא 12/45
ירושלים ,ישעיהו 6
ירושלים ,פנים מאירות 1
ירושלים ,המלך דוד 22
סופר פראם ,קניון מלחה ,ירושלים
שארלוט קוטור ייצור פאות ותוספות שיער
רח' יפו  76ירושלים

ירושלים ,חיים  ,7קרית יובל

טלפון
077-888120
08-8647654
08-8665080
08-8646212
077-8881170
0522-747789
077-8880550
03-5703360
03-5791532
03-5704253
03-5796682
03-6180540
03-5787154
03-5796801
03-6160070
03-6165493
03-6770085
03-5706621
03-5787533
052-9964699
04-8845868
04-8627567
04-8677583
04-8667669
04-8679272
04-8623614
04-8113050
0777121266 0523440868
0528579786
04-6726070
איילת  053-2868997שטיבל 050-8779826
04-6341137
04-6326357
1-700-55-42-43
02-5379634
02-5375875
02-5384412
02-5370344
02-5376199
02-6430439
02-5323073
02-5389973
02-5001318
02-6222356
077-8881680
02-5814414
052-9686680
02-5411030

כפר חב"ד
כפר חב"ד
כפר סבא ,אורט 6/3
כפר סבא ,אז"ר 8
כפר סבא ,אנצו סירני  1ליד בי"ח מאיר
נתיבות ,האר"י 4
סופר פארם מתחם ביג ,נצרת
סופר פארם ,עיר ימים ,נתניה
סופר פארם סניף אבנת ,פתח תקוה
קריית עקרון ,שד' יצחק רבין 15
סופר פארם קניון עופר ,קרית ביאליק
סופר פארם דרך המכבים 16
ראשון לציון
רחובות ,רחוב ישראל טלר 21
רחובות ,בנימין 18
רחובות ,עזרא 3
רמת גן ,ז'בוטינסקי 1
רמת גן ,הרא"ה 79
מגדלי משה אביב ,דרך ז׳בוטינסקי  7קומה
 ,16רמת גן
סופר פארם ,קניון איילון ,רמת גן
רמת גן ז'בוטינסקי  90פקס03-6125052 :
רעננה ,אחוזה 80
רעננה ,אחוזה " 130מרכז אש"
תל-אביב ,אלנבי 93
תל -אביב רחוב ראול ולנברג  24רמת החייל,
http://www.hairclinic.co.il
סופר פארם ,עזריאלי ,תל אביב
ג'ינג'ית בוטיק פאות ועוד...
רח' דיזנגוף ( 157ליד דיזנגוף  ,155בפינה).
תל אביב

03-9607249
03-9607901
09-7673405
09-7604173
09-7440520
08-9931745
077-8881590
077-8881910
077-8881680
054-7397978
077-8880150
077-8880250
077-3280024
08-9456948
08-9459463
1-800-371-200
03-5797279
054-3429959
077-8880100
03-6125052 1700-701817
09-7413125
09-7404456
03-5660628
03-7692111
077-8880610
.077-3280025

