
 שם הסניף 
 )מקום יישוב(  

גישה לכסא  טלפון                כתובת הסניף 
 גלגלים

 חניית נכים שירותי נכים 

 אין אין אין 04-6310411 שכונת מחאג'נה, אום אל פאחם  אום אל פאחם 1

 אין יש יש 08-6318611 , מועדון אנוש אילת, אילת 274רח' חורב  אילת 2

 יש יש יש 08-8561311 , אשדוד 8רח' חיבת ציון  אשדוד 3

 יש יש יש  08-6788262 , אשקלון 40רח' ההסתדרות  –קניון לב  אשקלון 4

 יש יש יש 08-6286915 , באר שבע 14שד' בן גוריון  באר שבע 5

 אין אין  אין 077-7870209 , שכונת גורדון, בית שאן 45רח' יעקב מכלוף  בית שאן 6

 אין אין  יש 02-9991478 , בית שמש  6הצבע  בית שמש 7

 אין יש יש  03-7172323 א, בת ים 97בלפור  בת ים 8

 אין אין יש 03-7314981 , גבעתיים 12רח' אלישע רודין  גבעתיים 9

 יש אין יש 09-9553424 , הרצליה 11רח' הבנים  הרצליה 10

 אין  יש יש 04-6344485 , חדרה 10רח' ארלוזורוב  חדרה 11

 יש אין יש 03-5038614 , מתנ"ס נאות שושנים, חולון 3פבריגט  חולון 12

 אין יש יש 04-6044358 , פינת דבורה חיפה                                                          39רח' החלוץ  חיפה 13

 יש אין  יש  48267479 קומה א', טבריה  2ככר רסקו  טבריה תעסוקה נתמכת 14

 אין אין יש 08-9437799 , יבנה17רח' הגלבוע  יבנה 15

 אין יש יש   בנין המועצה, ירכא ירכא )מועדון נשים(   

 אין אין אין 02-6724723 , ירושלים 29רח' שלום יהודה  ירושלים 17



יש גישה  09-7679237 , פינת רח' החי"ש, כפר סבא 3סמטת אנוש  כפר סבא 18
לקומת 
 הכניסה

 יש אין

 יש יש יש 04-9584425 , כרמיאל 31הברושים  כרמיאל 19

 אין  יש יש 077-9304673 , פינת רחל אלתר, לוד )כניסה נגישה מרחוב רחל אלתר( 1רח' דוד המלך  לוד  20

 אין אין אין   מועדון ההסתדרות לשעבר, מרכז הכפר מג'אר  21

 יש יש יש 04-6440970 , מגדל העמק 7קניוןן לב העמק, דרך העמק  מגדל העמק  22

         , מודיעין 34אלמוגן  מודיעין )מועדון חברתי(   

         , מתנ"ס14האלה  מודיעין )מועדון צעירים(   

 יש יש יש 08-6346965 , מודיעין 23רח' נחל דליה  מודיעין )משרדי דיור(  23

 יש יש יש 077-7928243 , מצפה רמון 14שד' בן גוריון  מצפה רמון 24

 אין אין יש 077-7928243 פינת החמנית, נהריה  40רח' ארלוזרוב  נהריה 25

 יש יש יש 08-9403684 נס ציונה , 1רח' ישראל שמידט  נס ציונה 26

 יש יש יש   , נתיבות 3קומה  10, רח' סמילו 200מרכז סנטר  נתיבות 27

 יש יש יש 09-8324525 , נתניה 15רח' סמילנסקי  נתניה 28

 אין אין אין 04-6742773 שכונה מזרחית, סכנין  סכנין 29

 יש אין אין 04-9553591 , עכו 10רח' פנקס  עכו 30

 אין יש יש 04-6528708 , עפולה 24רח' הבציר  עפולה 31

 אין יש יש   ליד בנין המועצה עראבה 32

 אין אין אין 08-9551515 , ערד 13/5רח' בן יאיר  ערד 33



 אין אין אין   פרדס חנה 27רח' שב"ל  פרדס חנה  35

 אין אין יש 03-9309735 , פתח תקווה5רח' הגתית  פתח תקווה 34

 אין אין אין 04-6572873 , ליד מתנ"ס בלום צפת 5רחוב הרצל  מועדון חברתי  -צפת  36

קרית אונו )כתובת זמנית  37
בעקבות שיפוץ המבנה 

 הקבוע( 

 אין אין אין 03-5353431 , קרית אונו 35רח' יאנוש קורצ'אק 

 אין  אין אין   , קרית אתא22מבצע סיני  קרית אתא  38

 אין אין אין 04-8455741 , קרית ביאליק 70רח' קק"ל  קרית ביאליק 39

 אין אין אין 08-6811911 , קרית גת 93רח' היסמין  קרית גת 40

 אין אין אין   , קומה , קרית גת17שד' לכיש  קרית גת )תעסוקה(   

 אין אין אין 04-9930774 , קרית עמל, טבעון 16רח' האיריס  קרית טבעון  41

 יש יש יש 04-8743329 , קרית ים 19שד' צה"ל  קרית ים 42

 אין אין אין 077-7044009 , קרית שמונה 85רח' הרצל  קרית שמונה 43

ראשון לציון )כתובת זמנית  44
בעקבות שיפוץ המבנה 

 הקבוע( 

 אין אין יש 03-9507940 , ראשון לציון 22מרגולין 

 אין אין יש 077-5513305/6 , רחובות 55רח' טשרניחובסקי  רחובות 45

 אין יש יש 08-9201353 , רמלה 3רח' סעדיה מרדכי  רמלה 46

 אין יש יש 03-6766565 , ליד הספארי, רמת גן 3שדרת צבי  רמת גן 47

 יש יש יש 03-5407480 השרון  , רמת 9סמטת במעלה  רמת השרון 48

 אין יש יש 077-2188177 , שדרות 23רח' ברית ערים  שדרות 49

 אין  אין אין   , שדרות 27הבית הירוק, משה זרח  שדרות  50



סניף ראשי  -תל אביב  51 
 ותעסוקה

 אין יש יש 03-6815032 ,  תל אביב 10רח' הזרם 

 אין אין אין   ככר מסריק, תל אביב  תל אביב מועדון חברתי  52

 אין אין אין   , תל אביב 5הרבי מבכרך  תל אביב מועדון צעירים 53

 אין יש יש 074-7556100  30רח משה דיין  מטה -כפר סבא  54

              

         כתובת מרכז מיל"מ שם מרכז מיל"מ 

 יש יש יש 08-8551225 , אשדוד93העצמאות  סניף מילם אשדוד 51

 אין יש יש 09-8335042 , שכונת עין התכלת, נתניה1רח' הזית  סניף מילם נתניה  52

 אין יש יש 04-8642644 , חיפה 8רח' חסן שוקרי  סניף מילם חיפה 53

 יש יש יש 02-6522147 , ירושלים 3, ק.124 בית "יד שרה", שדרות הרצל  סניף מילם ירושלים  54

 יש יש יש 09-7886497/34 , כפר סבא )בית בכפר( 77בן יהודה  סניף מילם כפר סבא 55

 יש יש יש 04-6880956 , חדרה 15רח' רוטשילד  סניף מילם חדרה 56

שלוחת מילם חדרה  57
 בעפולה 

 יש אין יש 04-6880956 , מרכז רופאים 34רח' יהושע חנקין 

מעלון לכסא  04-6882898 )מרכז הרמוניה(, כרמיאל  5רח' החרושת  סניף מילם כרמיאל 58
 גלגלים

 אין יש

שלוחת מילם כרמיאל  59
 בקרית שמונה 

 יש אין אין 04-6882898 קרית שמונה  11הירדן 

שלוחת מילם כרמיאל  60
 בנהריה

 יש יש יש 04-6882898 נהריה  11בית קיי, שדרות קיי אברהם 

 יש יש יש 03-5368101 אביב -)בית אמות משפט(, תל 8רח' שאול המלך  אביב-סניף מילם תל 61

         מרכזים נוספים     

 יש  יש יש 03-5040900  7ים, קומה -, בת29רוטשילד  מרכז הדספייס 62


