
 

 

                                         נגישות  – רשימת סניפי א.ל.מ                                   
 

חניית  טלפון כתובת שם הסניף
 נכים 

דלת 
 כניסה 

שירותים  שרות לקוחות 
 בסניף/בקניון 

מערכת 
 שמע

 נגיש נגיש נגיש נגישה מתחם  03-9141222 פתח תקווה  43הסיבים  משרדים –א.ל.מ

 נגיש במתחם  משרדי החברה  נגישה  מתחם  03-5793944 , רמת גן30ששת הימים  רמת גן –א.ל.מ

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 08-6722640 מתחם סילבר אשקלון  28פאואר סנטר  אשקלון-א.ל.מ

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 03-9213045 פתח תקוה 74קניון אבנת, ז'בוטינסקי  א.ל.מ ק.אבנת פת 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 03-9273387 אשקלון גלובוס  11הנמל  גלוב אשקלון -א.ל.מ

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 03-9273391 חדרה מתחם מול החוף  10שכטמן  מול חדרה –א.ל.מ 

 נגיש פטור משרדי החברה נגישה מתחם 08-9408386 נס ציונה 6א.ת. פאוור סנטר הפטיש  ס ציונהנ –א.ל.מ

 נגיש נגיש משרדי החברה נגישה מתחם 08-9419910 מתחם בילו  בילו-ב.בוקס

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 03-5783361 קניון איילון  רמת גן  רמת גן -ב.בוקס

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 04-6331461 צומת גן שמואל  ב.בוקס גן שמואל 

 נגיש פטור משרדי החברה נגישה עירוני 02-6736401 א.ת. תלפיות ירושלים  א.ל.מ ירושלים 

 נגיש במתחם משרדי החברה נגישה מתחם 04-6080938 נצרת עלית  41דרך העמק  א.ל.מ נצרת

החברהמשרדי  נגישה מתחם 08-9208692 מתחם פאוור סנטר רמלה  ב.בוקס רמלה   נגיש נגיש 

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 08-8563412 אשדוד 41בוטינסקי 'טעם  ז-טיב אשדוד -א.ל.מ 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 08-8694934 רמלה  1קניון עזריאלי דוד רזיאל  רמלה  -א.ל.מ 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 09-8651476 נתניה 5ביג פולג  גיבורי ישראל  תניהנ -א.ל.מ 

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 08-6234431 ב"ש  3/2שד' חיל ההנדסה ביג  ביג ב"ש -א.ל.מ 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 02-5719871  ם-י תלפיות  רח' פייר קינג קניון הדר ירושלים   -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 08-6378701 אילת  2 18 מתחם ביג הסתת אילת -א.ל.מ 

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 04-6333747 , חדרה2שערי חדרה  ארבע ארצות  חדרה -א.ל.מ 

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 08-9456454 סנטר-מתחם בילו בילו -א.ל.מ 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 03-6560377 , בת ים228דה ים,  יצחק ש-קניון בת בת ים -א.ל.מ 

 נגיש בקניון  משרדי החברה נגישה מתחם 09-7678291 כפר סבא  301וייצמן  Gמתחם  סבא-כפר -א.ל.מ 

 נגיש פטור   משרדי החברה נגישה מתחם 08-9933875 נתיבות 203בעלי המלאכה  נתיבות -א.ל.מ 

6816491-03 אביב  -, יפו תל4שלבים  ת"א  יפו –א.ל.מ   נגיש פטור משרדי החברה נגישה מתחם 

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה מתחם 09-7734794 הוד השרון  2הירקוןקניון שרונים  הוד השרון -א.ל.מ

מתחם  02-5876263 בית שמש  3ביג יגאל אלון  מתחם בית שמש  -א.ל.מ 

 מתחם

נגישה 

 נגישה

קניון ב משרדי החברה  נגיש 

 נגיש בקניון משרדי החברה  נגישה מתחם 08-6247131 ב"ש 125שדרות טוביהו  קניון גרנד ב"ש גרנד  -א.ל.מ

 נגיש בקניון משרדי החברה נגישה מתחם 03-5367928 יהוד  3קניון סביונים, משה דיין  סביונים-א.ל.מ

 נגיש בקניון משרדי החברה נגישה מתחם 03-6437258  ת"א  40קניון רמת אביב  איינשטיין  רמת אביב-א.ל.מ



 

 

 נגיש נגיש  בקניון משרדי החברה נגישה מתחם 03-9620164 ראשל"צ מערב  5ילדי טהרן  ראשל"צ -א.ל.מ

 נגיש פטור  משרדי החברה נגישה עירוני  03-5479875 , רמת השרון58סוקולוב  רמת השרון-א.ל.מ

 נגיש בקניון   משרדי החברה נגישה מתחם 03-7310971 , גבעתיים53ך רבין קניון גבעתיים, דר גבעתיים -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 08-9718972 , מודיעין22סנטר -מתחם ישפרו מודיעין -א.ל.מ 

 נגיש פטור   משרדי החברה נגישה מתחם 04-8500781 חיפה 5מתחם מת"מ נחום  שער הכרמל-א.ל.מ

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 04-6276294 חיפה   111בר יהודה  סט צ'ק פו-א.ל.מ

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 04-9522917 מתחם ביג, רגבה, נהריה נהריה -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה  נגישה מתחם 04-8204672 א.ת. נשר חיפה 127בר יהודה  תל חנן–ב.בוקס

 נגיש בקניון   משרדי החברה נגישה מתחם 04-8217019 חיפה 3ק'  4משה פלימן  ב.בוקס חיפה 

 נגיש פטור   משרדי החברה נגישה מתחם 04-8200423 חיפה , נשר147בר יהודה  תל חנן -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 04-9882283 , כרמיאל2מתחם ביג,  מעלה כמון  כרמיאל -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה  נגישה מתחם 04-6797842 , טבריה2פוריה עלית  טבריה -א.ל.מ 

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 04-8730784 , קרית אתא248ביג ההסתדרות  קרית אתא -א.ל.מ

 נגיש במתחם  משרדי החברה נגישה מתחם 04-8204358 עפולה  13מגה אור השוק  עפולה  -א.ל.מ 

 
 
 

 
 


