תאריך

1.9.19

שעה
10:30-12:30

כתובת+דיור
פאלאס עזריאלי תל אביב
תל אביב
בית בכפר כפר סבא
בן יהודה  ,71כפר סבא
דיור מוגן פאלאס עזריאלי רעננה
אחוזה  269רעננה
דיור מוגן גני עומר
דרך האגם ,יישוב עומר

12:30-13:30

משען באר שבע

10:30-12:00
15:30-16:30
10:30-12:00

2.9.19
12:00-13:30
10:30-12:00
3.9.19

13:30-15:00
10:30-11:30
11:00-13:00

4.9.19

10:30-12:00
13:30-14:30
10:30-12:30

5.9.19

10:30-12:30
13:30-14:30
10:30-12:00
10:30-12:00

8.9.19

13:30-14:30
13:30-14:30
10:30-12:30

9.9.19

רחבת פרדס ,באר שבע
יסוד המעלה
חניית המועצה
פאלאס מודיעין
צאלון  ,1מודיעין
בית טובי העיר ירושלים
מלכי ישראל  ,36ירושלים
בית יוליאנה
דויד רזיאל  ,22הרצליה
נווה עמית
מרדכי בשיסט  ,10רחובות
בית בכפר ביתן אהרון
ביתן אהרון
בית אבות משען רמת אביב
רח' פיכמן  , 4ת"א
בית בלב רמת השרון
יהודה הנשיא  52רמת השרון
דיור מוגן עד  120ראשון לציון
סמילנסקי  ,40ראשון לציון
אחוזת נווה חוף,
המגילה  ,30ראשון לציון
 7כוכבים
יצחק בן צבי  ,138הרצליה
דיור מוגן עד  120רמת החייל
ראול וולנברג  ,39ת"א
מרכז עוצמה בני עייש
כהנים  4בני עייש )מתחם הספרייה(
אחוזת צהלה
אלכסנדר סשה ארגב  ,18תל אביב
דיור מוגן בית גיל פז
תל חי  ,4כ"ס

9.9.19

10:30-12:00
14:30-15:30
10:30-11:30
10:30-12:30

10.9.19

13:00-14:00
13:30-14:30
10:30-12:00
10:30-12:00

11.9.19
13:30-14:30
15:30-16:30
11:00-12:30
10:30-12:00
12.9.19

15:30-16:30
14:00-15:00
10:30-12:30
10:30-12:00

15.9.19

15:30-16:30
15:00-16:30
10:30-12:30
10:30-12:00

16.9.19

12:30-13:30

בית הורים פנחס רוזן
אלוף דויד  ,185רמת גן
בית בכפר גדרה
הרצפלד  ,3גדרה
דיור מוגן נופים
הנרייטה סולד  ,2ירושלים
בית בלב קריית מוצקין בית אילדן
בית אילדן  ,קריית מוצקין
בני ברית
חורב  ,20חיפה
בית גיל הזהב נופי ירושלים
כיסופים  ,11ירושלים
דור טבעון
קריית טבעון
בית בלב רחביה
בן צבי ירושלים
פסגת אחוזה
שד' סיני  ,6חיפה
משען נאות אפקה
אברהם שלונסקי  ,6ת"א
דיור מוגן אחוזת פולג
תל יצחק רחוב הגפן
לב גנים
מנדלי מוכר ספרים  ,10נתניה
בית בכפר הדרים
בן יהודה  ,77כ"ס
מגדלי הים התיכון נורדייה
נורדייה
דיור מוגן עד  120ראשון לציון
סמילנסקי  ,40ראשון לציון
בית בכפר ביתן אהרון
ביתן אהרון
דיור מוגן פאלאס עזריאלי רעננה
אחוזה  269רעננה
בית בכפר כפר סבא
בן יהודה  ,71כפר סבא
דור כרמל
גדליהו 1א חיפה
דיור מוגן גני עומר
דרך האגם ,יישוב עומר
משען באר שבע
רחבת פרדס ,באר שבע

16.9.19

15:00-16:30
10:30-12:00
11:00-13:00
18.9.19

13:30-15:00
14:30-15:30
11:00-12:30
10:30-12:30

19.9.19

13:30-14:30
13:30-14:30
10:30-12:00
10:30-12:00

22.9.19

13:30-14:30
13:30-14:30
10:30-12:00
10:30-12:00

23.9.19

13:30-14:30
15:30-16:30
10:30-12:30
10:30-11:30

24.9.19

13:30-14:30
13:30-14:30

פסגות חן
בת חן  ,40חיפה
פאלאס מודיעין
צאלון  ,1מודיעין
נווה עמית
מרדכי בשיסט  ,10רחובות
בית טובי העיר ירושלים
מלכי ישראל  ,36ירושלים
בית אבות משען רמת אביב
רח' פיכמן  , 4ת"א
מגדלי הים התיכון סביון
האירוס  9אור יהודה
בית בלב רמת השרון
יהודה הנשיא  52רמת השרון
מגדלי הים התיכון גני תקווה
הנגב  3גני תקווה
אחוזת נווה חוף,
המגילה  ,30ראשון לציון
 7כוכבים
יצחק בן צבי  ,138הרצליה
בית בכפר גדרה
הרצפלד  ,3גדרה
אחוזת צהלה
אלכסנדר סשה ארגב  ,18תל אביב
מרכז עוצמה בני עייש
כהנים  4בני עייש )מתחם הספרייה(
דיור מוגן בית גיל פז
תל חי  ,4כ"ס
דור טבעון
קריית טבעון
דיור מוגן מעונות הורים בית מוזס
יעל  10ירושלים
בית בכפר הדרים
בן יהודה  ,77כ"ס
בית בלב קריית מוצקין בית אילדן
בית אילדן  ,קריית מוצקין
דיור מוגן נופים
הנרייטה סולד  ,2ירושלים
בית גיל הזהב נופי ירושלים
כיסופים  ,11ירושלים
פסגת אחוזה
סיני  ,6חיפה

10:30-12:30
10:30-12:00
25.9.19

14:00-15:00
15:30-16:30
11:00-12:30

26.9.19

10:30-12:30
14:00-15:00

העמותה למען הקשיש שפרעם
תאופיק זיאד ,שפרעם
בית בלב רחביה
בן צבי ירושלים
לב גנים
מנדלי מוכר ספרים  ,10נתניה
משען נאות אפקה
אברהם שלונסקי  ,6ת"א
דיור מוגן אחוזת פולג
תל יצחק רחוב הגפן
בית בלב רמת השרון
יהודה הנשיא  52רמת השרון
מגדלי הים התיכון נורדייה
נורדייה

