מסלול ומועדי מתן שירות הסניף הנייד בחודש יוני 2019
אזור

ישוב /מקום

כתובת

יום

תאריך

שעות פעילות

השרון

בית מלינוב רמת השרון

ביאליק 21

א'

02/06/2019

09:00-10:30

פאלאס רעננה

אחוזה 269

א'

02/06/2019

11:30-12:30

השרון

שבעה כוכבים הרצליה

יצחק בן צבי 138

ב'

03/06/2019

09:00-9:45

השרון

עד  – 120הוד השרון

טווס 1

ב'

03/06/2019

10:30-11:30

ירושלים

נופים ירושלים

הנרייטה סולד 2

ב'

03/06/2019

13:15-14:00

ירושלים

פאלאס מודיעין

צאלון 1

ב'

03/06/2019

16:00-17:00

הנגב

נהורה

מרכז יום לקשיש

ג'

04/06/2019

09:30-11:00

הדרום

מועדון גיל הזהב ראשון לציון

יוסף הנשיא 5

ג'

04/06/2019

12:00-13:30

השרון

מגדלי הים התיכון כפר סבא

אנצו סירני 58

ה'

06/06/2019

09:00-10:00

מרכז

מגדלי הים התיכון גני תקווה

הנגב 6

ה'

06/06/2019

11:00-11:45

הנגב

קיבוץ חצרים

בית המנהלה

ב'

10/06/2019

10:00-11:00

הנגב

אוניברסיטת בן גוריון

בניין  - 29מעבדות כימיה ופיזיקה

ב'

10/06/2019

11:30-13:30

הנגב

קריית גת

בית יוסף  – 18מרכז מעלה

ב'

10/06/2019

15:00-17:00

השרון

תל מונד

הדקל  31רחבת המתנ"ס

ג'

11/06/2019

09:30-11:30

השרון

ג'סר א זרקא

מועצה מקומית

ד'

12/06/2019

09:30-11:30

השרון

אזור

ישוב /מקום

כתובת

יום

תאריך

שעות פעילות

צפון
וחיפה

חיפה

מקור ברוך 5

ד'

12/06/2019

13:30-15:30

השרון

רמת השרון

בית מלינוב – ביאליק 21

א'

16/06/2019

09:00-10:30

השרון

מגדלי הים התיכון רמת השרון

הנצח 23

א'

16/06/2019

11:15-12:15

מרכז

משען גבעתיים

מצולות ים 9

ב'

17/06/2019

08:30-09:30

השרון

עד  – 120הוד השרון

טווס 1

ב'

17/06/2019

10:30-11:30

המרכז

בית דגן

מנחם בגין  40מתנ"ס הישוב

ב'

17/06/2019

14:30-16:30

הנגב

נהורה

מרכז יום לקשיש

ג'

18/06/2019

09:30-11:00

השרון

בית בכפר כפר סבא

בן יהודה 77

ה'

20/06/2019

09:00-09:45

השרון

בית בכפר כפר סבא

בן יהודה 71

ה'

20/06/2019

10:00-11:00

השרון

בית גיל פז כפר סבא

הגבורות 1

ה'

20/06/2019

11:30-12:30

הנגב

קיבוץ רעים

צרכנייה

ב'

24/06/2019

09:45-10:45

הנגב

אוניברסיטת בן גוריון

בניין  - 29מעבדות כימיה ופיזיקה

ב'

24/06/2019

11:30-13:30

הנגב

קריית גת

בית יוסף  – 18מרכז מעלה

ב'

24/06/2019

15:00-17:00

השרון

תל מונד

הדקל  31רחבת המתנ"ס

ג'

25/06/2019

09:30-11:30

השרון

מגדלי הים התיכון נורדיה

נורדיה

ג'

25/06/2019

12:15-13:15

אזור

ישוב /מקום

כתובת

יום

תאריך

שעות פעילות

השרון

ג'סר א זרקא

מועצה מקומית

ד'

26/06/2019

09:30-11:30

צפון
וחיפה

חיפה

מקור ברוך 5

ד'

26/06/2019

13:30-15:30

הנגב

ערערה בנגב

מתנ"ס הישוב

א'

30/06/2019

10:00-12:00

