
 2021יוליחנויות המוכרות פרוטזות וחזיות מותאמות, רשימת 
 

 טלפון כתובת שם החנות עיר
 

    

  -1קניון מול הים, קומה  אפרודיטה אילת
 )פרוטזות בהזמנה(

08-6370087 
052-2401333 

 

 08-8653808 קניון סימול "את" לבני נשים אשדוד
 

 7רח'  הרפואה  בי"ח אסותא  אשדוד
 )מתי(בלובי 

08-9919983 
 

 08-6712023 קניון גירון "את" לבני נשים  אשקלון
 

 08-6648794 17שא נס  "את" לבני נשים  באר יעקב
 

 03-5704062 31רבי עקיבא  נטי בני ברק
 

 חן בת ים
 

 03-5060256 20רוטשילד 

 08-6373983 56המגינים  "את" לבני נשים גן יבנה
 

 09-7405922 15הבנים  לבנבנים)נטע( הוד השרון
 

 09-7409344 קניון מרגליות את הוד השרון
 

 09-9586587 41סוקולוב  עולם האישה הרצליה
 

בית -הרטוב
 שמש

YOU )02-6799998 85גרניט  )משרדים 
 

 04-6323924 41ויצמן  חנה חדרה
 

 03-5057950 4טרומפלדור  דליה חולון
 

 36הרצל  שלוה חיפה
 

04-8660610 ,050-2825069 

 22החלוץ  יאנה חיפה
 09:00-15:00ב', ד' 

 09:00-13:00ו' 
 

054-2709898 
073-7413351 

 04-6790462 3בן זכאי  עיינות טבריה
 

 02-6231834 21המלך ג'ורג'  זינגר ירושלים
 

 02-5661905 26עמק רפאים  מרי ירושלים
 

 054-2709898 156משה דיין  יאנה פשיון ירושלים
 

 כפר סבא
 
 
 

 

 Gקניון  אפרודיטה
 
 

 

09-7667155 
 



 מרכז מסחרי כפר עציון בנות פסיה כפר עציון
 10:30-19:00ג',ד',ה' 

 09:30-13:30ו' 
 

03-5284667 
052-3282360 

הלבשה תחתונה  כרמיאל
 ג'ולייט

 

 052-6877002 100מורד הגיא 
 

 04-6547956 קניון לב העמק כיופים מגדל העמק
 

 04-9924706 79הרצל  אור אורתופדיה נהריה
 

 04-9926841 , כיכר העירייה19הגעתון  לוטוס נהריה
052-5614072 

 

 08-9300112 קניותר "את" לבני נשים נס ציונה
 

 08-9944361 2000, סנטר 10ד"ר סמילו  עלי תאנה נתיבות
 

 1סמילנסקי  ציפורה נתניה
 ניתן להזמין

 

09-8617167 
 

 09-8615207 2הנוטע  ספיר נתניה
 

 050-4252452 18הנשיא ויצמן  אישה באדום עפולה
 

 04-6420207 18/4ארלוזרוב  אילנה לבני נשים עפולה
 

את ) להתקשר  פתח תקוה
 לתאם עם סופי(

 

 03-9348906 23חובבי ציון 
 

רח' ירושלים )קניון צפת חנות  ראפינאס צפת
404) 

10:00-13:30 
 

04-6827834 

 7/2יהודה הלוי  כלבו לאישה יםקריית 
 אין במלאי( –)מזמינים 

 

04-8758351 
 

 )מול קופ"ח מכבי( 2גושן  לוטוס קריית מוצקין
 

04-8709013 

 ראשון לציון
 

 

 03-9661823 28רוטשילד  את
 

 
 רחובות

 161הרצל  את
+ 

 קניון עופר
 

08-9463880 
 

08-9491919 

 את לבני נשים רמלה
 

 08-9707741 85הרצל 
 

 09-7467480 142אחוזה  את רעננה
 

 09-7438899 100אחוזה  חוה רעננה
 

 שכונת אל בורג' תצוגת סונדוס שפרעם
 )לתאם הגעה מראש(

04-9860231 
 



 

 31המלך ג'ורג'  בנות פסיה תל אביב
 10:00-18:00א,ב,ג,ה, 

 10:00-15:00ד 
 גם בהתאמה אישית

 

03-5284667 
 

-10)פתוח מרים  תל אביב
15) 

 03-5231979 171דיזנגוף 
 

 17נחלת בנימין  רפאל ומוני כהן תל אביב
08:00-14:00 

03-5162737 
 
 

 15נחלת בנימין  פסיה תל אביב
 

03-5164222 ,050-6966943 

 054-2709898 39ירמיהו  יאנה תל אביב
073-7413351 

 20רח' הברזל  בי"ח אסותא תל אביב
 בלובי )מתי(

050-5321467 

         
 המידע באדיבות צוות מרכז דוידוף, האגודה למלחמה בסרטן ועמותות נוספות

 

  באתר ובמרכז אינו מהווה יעוץ רפואי או תחליף לייעוץ כזה, המידע

 .הבהרות לגבי המידע שקיבלת יש לפנות לרופא המטפל בכל מקרה של בעיה רפואית או

 


