שיבוץ מסלולי הסניפים הניידים  01/09/2020עד 30/09/2020
שעות
מסלול
יום
תאריך

01/09/2020

ג'

02/09/2020

ד'

03/09/2020

ה'

06/09/2020

א'

07/09/2020

ב'

08/09/2020

ג'

09/09/2020

ד'

10/09/2020

ה'

14/09/2020

ב'

15/09/2020

ג'

בית גיל הזהב תלפיות
דב גרונר  17ארמון הנציב

 09:45עד 11:00

פאלאס מודיעין
צאלון  ,1מודיעין

 12:15עד 13:00

ריינה
רחבת המועצה המקומית
מעלה עירון
רחבת המועצה המקומית
גבעת אולגה
רח' הראשונים  ,2גבעת אולגה
מול רחבת הסניף
מגדלי הים התיכון כפר סבא
רח' אנצו סירני  ,58כפר סבא
בית גיל פז כפר סבא
הגבורות  ,1כפר סבא
שבעה כוכבים הרצליה
יצחק בן צבי  ,138הרצליה
גבעת אולגה
רח' הראשונים  ,2גבעת אולגה
מול רחבת הסניף

תאריך

16/09/2020

יום

ד'

 10:00עד 11:30
 13:15עד 14:45

17/09/2020

ה'

 16:15עד 17:30
 09:00עד 10:00
 11:00עד 12:00
 12:45עד 13:15

21/09/2020

 12:30עד 14:00

מצפה רמון
שד' בן גוריון  ,1מצפה רמון

 11:00עד 13:00

קרית אליעזר
כיכר מאירוף  44קרית אליעזר

 10:00עד 12:00

גבעת אולגה
רח' הראשונים  ,2גבעת אולגה
מול רחבת הסניף
מגדלי הים התיכון גני תקווה
הנגב  ,6גני תקווה
משען פיכמן תל אביב
פיכמן  ,4תל אביב

מצפה רמון
שד' בן גוריון  ,1מצפה רמון

 11:00עד 13:00

ג'

רמת יוסף
מבצע סיני  ,16בת ים (מרכז מסחרי)
מגדלי הים התיכון בת ים
הים  , 2בת  -ים

 11:15עד 12:00

קרית גת
מרכז מעל"ה ,שכונת רמות דוד
בית יוסף  ,18קרית גת
רמת יוסף
מבצע סיני  ,16בת ים (מרכז מסחרי)

 09:00עד 10:30

עד  120הוד השרון
טווס  1הוד השרון

נהורה
מרכז יום לקשיש

 12:00עד 13:30

בית בכפר כפר סבא
בן יהודה  ,71כפר סבא

קרית אליעזר
כיכר מאירוף  44קרית אליעזר

 10:00עד 12:00

קהילת ויז'ניץ חיפה
מקור ברוך  ,5חיפה

 12:30עד 14:00

עד  120הוד השרון
טווס  1הוד השרון

 09:00עד 10:00

מגדלי הים התיכון רמת השרון
הנצח  23רמת השורן
פאלאס רעננה
אחוזה  ,269רעננה
ערערה בנגב
רחבת המתנ"ס
קיבוץ חצרים
בית המנהלה
קיבוץ רעים
צרכניית הקיבוץ
תל מונד
הדקל  ,31רחבת המתנ"ס ,תל מונד
מגדלי הים התיכון נורדיה
נורדיה
דיור מוגן גני שרונים אבן יהודה
השומרון  61אבן יהודה

 11:30עד 12:30

29/09/2020

ד'

ה'

ג'

 13:30עד 14:00
 10:00עד 11:30
 12:30עד 13:15
 15:30עד 16:30
 09:30עד 11:00
 11:30עד 12:30
 13:15עד 14:00

30/09/2020

ד'

 15:30עד 16:30

 09:00עד 10:30

 16:00עד 17:00

24/09/2020

 11:00עד 11:30

משען גבעתיים
מצולות ים  ,9גבעתיים

בית דגן
מתנ"ס בית דגן ,מנחם בגין 21
קרית אליעזר
כיכר מאירוף  44קרית אליעזר
קהילת צאנז חיפה
רחוב מיכאל  ,32חיפה

23/09/2020

 09:00עד 09:45

 13:00עד 14:00

בית גיל הזהב ,עמיגור ב"ש
מבצע יואב  ,43באר שבע

22/09/2020

 16:15עד 17:30

ב'

 09:30עד 11:30

פולג (ברחבת הסניף הישן)
פנחס לבון  39נתניה

מסלול

שעות

 12:30עד 14:00
 10:00עד 12:00
 12:30עד 14:00

עראבה
כיכר הברכיי ,צומת ראשית ,עראבה

 16:00עד 17:00
 09:00עד 10:00
 11:00עד 12:00

בית בכפר כפר סבא
בן יהודה  ,77כפר סבא

 12:15עד 13:00

בית גיל הזהב תלפיות
דב גרונר  17ארמון הנציב

 09:45עד 11:00

פולג (ברחבת הסניף הישן)
פנחס לבון  39נתניה

 12:30עד 14:00

קרית אליעזר
כיכר מאירוף  44קרית אליעזר
בית אבות נוף החורש
החורש  ,25קרית טבעון
עראבה
כיכר הברכיי ,צומת ראשית ,עראבה

 10:00עד 12:00
 13:00עד 13:45
 16:00עד 17:00

