
מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000108:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000208:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000308:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000408:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000508:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000608:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000708:0022:00אילת

25שדרות התמרים אילתלובי כניסה קומת קרקעבית פיליפ מוריי1000808:0022:00אילת

'חדר ישיבות קומה אמועצה אזורית ערבה תיכונה1000908:0022:00אילת
יישוב קהילתי מרכז 

ספיר
מועצה אזורית ערבה תיכונה

13שבי ציון ' רובע אאשדודכניסה קומת קרקעהסתדרות מרחב אשדוד    1001008:0022:00אשדוד

26שדרות עוזיהו '  רובע גאשדודקומת קרקע- חדר אופל ס נווה יהונתן"מתנ1001108:0022:00אשדוד

21המעפילים ' רובע באשדודאולם קטן קומת כניסהס תקוותנו"מתנ1001208:0022:00אשדוד

16השייטים ' רובע דאשדוד קומת קרקע2חדר סביון ס גולדי"מתנ1001308:0022:00אשדוד

16השייטים ' רובע דאשדוד קומת קרקע2חדר סביון ס גולדי"מתנ1001408:0022:00אשדוד

25נתן אלבז אשדודקומת קרקע - 1חדר ס בית לברון"מתנ1001508:0022:00אשדוד



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

25נתן אלבז אשדודקומת קרקע - 1חדר ס בית לברון"מתנ1001608:0022:00אשדוד

90ל "קקאשדוד קומת קרקע1חדר סטודיו ס דיונה"מתנ1001708:0022:00אשדוד

90ל "קקאשדוד קומת קרקע1חדר סטודיו ס דיונה"מתנ1001808:0022:00אשדוד

90ל "קקאשדוד קומת קרקע1חדר סטודיו ס דיונה"מתנ1001908:0022:00אשדוד

90ל "קקאשדוד קומת קרקע1חדר סטודיו ס דיונה"מתנ1002008:0022:00אשדוד

4ראשון לציון אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס ט"מתנ1002108:0022:00אשדוד

4ראשון לציון אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס ט"מתנ1002208:0022:00אשדוד

4ראשון לציון אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס ט"מתנ1002308:0022:00אשדוד

9שמואל הנגיד ' רובע האשדודקומת קרקע- חדר סטודיו לבן ס טנה"מתנ1002408:0022:00אשדוד

9שמואל הנגיד ' רובע האשדודקומת קרקע- חדר סטודיו לבן ס טנה"מתנ1002508:0022:00אשדוד

9שמואל הנגיד ' רובע האשדודקומת קרקע- חדר סטודיו לבן ס טנה"מתנ1002608:0022:00אשדוד

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1002708:0022:00אשדוד

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1002808:0022:00אשדוד

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1002908:0022:00אשדוד

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1003008:0022:00אשדוד



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1003108:0022:00אשדוד

6הרי גולן אשדודקומת קרקע- אולם גדול 'ס יא"מתנ1003208:0022:00אשדוד

15לב הקרייה קריית מלאכימשרדים קומת קרקעמועצת פועלים קרית מלאכי1003308:0022:00אשדוד

15לב הקרייה קריית מלאכימשרדים קומת קרקעמועצת פועלים קרית מלאכי1003408:0022:00אשדוד

15לב הקרייה קריית מלאכימשרדים קומת קרקעמועצת פועלים קרית מלאכי1003508:0022:00אשדוד

6הרצל גן יבנה1חדר ישיבות קומה מועצה מקומית גן יבנה1003608:0022:00אשדוד

6הרצל גן יבנה1חדר ישיבות קומה מועצה מקומית גן יבנה1003708:0022:00אשדוד

6הרצל גן יבנה1חדר ישיבות קומה מועצה מקומית גן יבנה1003808:0022:00אשדוד

1גיבורי החיל יבנהאולם קומת קרקעס גרמנוב יבנה"מתנ1003908:0022:00אשדוד

1גיבורי החיל יבנהאולם קומת קרקעס גרמנוב יבנה"מתנ1004008:0022:00אשדוד

1גיבורי החיל יבנהאולם קומת קרקעס גרמנוב יבנה"מתנ1004108:0022:00אשדוד

1גיבורי החיל יבנהאולם קומת קרקעס גרמנוב יבנה"מתנ1004208:0022:00אשדוד

1גיבורי החיל יבנהאולם קומת קרקעס גרמנוב יבנה"מתנ1004308:0022:00אשדוד

מושב שתוליםמושב שתוליםחדר בתוך חדר הסטודיוס שתולים"מתנ1004408:0022:00אשדוד

מועצה אזורית חוף אשקלוןיישוב קהילתי בת הדרס חדר ישיבות קומת קרקע"מתנבת הדר- מועצה אזורית חוף אשקלון 1004508:0022:00אשקלון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1רחוב החלוץ אשקלוןחדר של נעמה קומת קרקעהסתדרות מרחב אשקלון 1004608:0022:00אשקלון

21גדעון אשקלון קומת קרקע22' כיתה מסתקוותנו- ס אלוני ציון "מתנ1004708:0022:00אשקלון

20הר כנען אשקלוןאולם רמון קומת קרקעס ברנע"מתנ1004808:0022:00אשקלון

20הר כנען אשקלוןאולם רמון קומת קרקעס ברנע"מתנ1004908:0022:00אשקלון

20הר כנען אשקלוןאולם רמון קומת קרקעס ברנע"מתנ1005008:0022:00אשקלון

32הרב מימון אשקלון קומת קרקע1' כיתה מסס בורטון"מתנ1005108:0022:00אשקלון

13יהדות ספרד אשקלון1חדר אומנות קומה ס נווה דקלים "מתנ1005208:0022:00אשקלון

6יוסף קארו אשקלוןקומת קרקע - 2' חדר בס כצנלסון "מתנ1005308:0022:00אשקלון

15יעקב גרופר אשקלון קומת קרקע6' כיתה מסס וולדברג"מתנ1005408:0022:00אשקלון

15יעקב גרופר אשקלון קומת קרקע6' כיתה מסס וולדברג"מתנ1005508:0022:00אשקלון

1פקיעין אשקלון כיתה גדולה קומת קרקע1' חדר מסס נווה אילן"מתנ1005608:0022:00אשקלון

1פקיעין אשקלון כיתה גדולה קומת קרקע1' חדר מסס נווה אילן"מתנ1005708:0022:00אשקלון

2רחל לייפר מילר אשקלוןחדר מטבחון קומת קרקעס הרצוג"מתנ1005808:0022:00אשקלון

 פינת יוהנסבורג1שביל הלילך אשקלוןקומת קרקע- חדר מועדון הגמלאים ס בית ווסק"מתנ1005908:0022:00אשקלון

 פינת יוהנסבורג1שביל הלילך אשקלוןקומת קרקע- חדר מועדון הגמלאים ס בית ווסק"מתנ1006008:0022:00אשקלון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

 פינת יוהנסבורג1שביל הלילך אשקלוןקומת קרקע- חדר מועדון הגמלאים ס בית ווסק"מתנ1006108:0022:00אשקלון

' א13שפירא אשקלון קומת קרקע5' חדר מסס שפירא"מתנ1006208:0022:00אשקלון

' א13שפירא אשקלון קומת קרקע5' חדר מסס שפירא"מתנ1006308:0022:00אשקלון

3כיכר פז קרית גת3חדר ישיבות קומה מועצת פועלים קרית גת1006408:0022:00אשקלון

3כיכר פז קרית גת3חדר ישיבות קומה מועצת פועלים קרית גת1006508:0022:00אשקלון

3כיכר פז קרית גת3חדר ישיבות קומה מועצת פועלים קרית גת1006608:0022:00אשקלון

1מבוא ישעיהו קרית גת קומת קרקע16' חדר מסקמפוס הנביאים-  ס הנביאים "מתנ1006708:0022:00אשקלון

1מבוא ישעיהו קרית גת קומת קרקע17' חדר מסקמפוס הנביאים-  ס הנביאים "מתנ1006808:0022:00אשקלון

1מבוא ישעיהו קרית גת קומת קרקע18' חדר מסקמפוס הנביאים-  ס הנביאים "מתנ1006908:0022:00אשקלון

אולם בית העם קומת קרקעמועצה אזורית לכיש1007008:0022:00אשקלון
מועצה אזורית לכיש 

מרכז כפרי נהורה
מועצה אזורית לכיש

מועצה אזורית ניצןיישוב קהילתי ניצןס חדר ישיבות קומת קרקע"מתנ(בת הדר)מועצה אזורית ניצן 1007108:0022:00אשקלון

3ההסתדרות שדרותהחדר של מיטל - 2חדר מנהל קומה   מועצת פועלים שדרות1007208:0022:00אשקלון

3ההסתדרות שדרות2חדר ישיבות קומה מועצת פועלים שדרות1007308:0022:00אשקלון

3ההסתדרות שדרות2חדר ישיבות קומה מועצת פועלים שדרות1007408:0022:00אשקלון

5 סמטת גזית 24גורדון גבעתייםאולם אירועים קומת קרקעמרכז קהילתי בית ראשונים1007508:0022:00גבעתיים בקעת אונו



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

5 סמטת גזית 24גורדון גבעתייםאולם אירועים קומת קרקעמרכז קהילתי בית ראשונים1007608:0022:00גבעתיים בקעת אונו

5 סמטת גזית 24גורדון גבעתייםאולם אירועים קומת קרקעמרכז קהילתי בית ראשונים1007708:0022:00גבעתיים בקעת אונו

9מצולות ים גבעתיים'חדר ישיבות הרצאות  קומה במשען גבעתיים1007808:0022:00גבעתיים בקעת אונו

18משמר הירדן גבעתייםכיתת מולדתבית שרת 1007908:0022:00גבעתיים בקעת אונו

18משמר הירדן גבעתייםחדר ציור קטןבית שרת1008008:0022:00גבעתיים בקעת אונו

48הגליל גני תקוה1קומה - חדר ישיבות מועצה מקומית גני תקוה1008108:0022:00גבעתיים בקעת אונו

48הגליל גני תקוה1קומה - חדר ישיבות מועצה מקומית גני תקוה1008208:0022:00גבעתיים בקעת אונו

41סעדיה חתוכה יהודלובי קומת קרקעמול הגינה הציבורית - (סיפריה)קידום נוער 1008308:0022:00גבעתיים בקעת אונו

41סעדיה חתוכה יהודלובי קומת קרקעמול הגינה הציבורית - (סיפריה)קידום נוער 1008408:0022:00גבעתיים בקעת אונו

41סעדיה חתוכה יהודלובי קומת קרקעמול הגינה הציבורית - (סיפריה)קידום נוער 1008508:0022:00גבעתיים בקעת אונו

10פנקס קריית אונוקומת קרקע - 1כיתת לימוד אפור חדר ס קריית אונו"מתנ1008608:0022:00גבעתיים בקעת אונו

13שי עגנון קריית אונוחדר פיזיוטרפיה  קומת קרקעאגודה למען הקשיש1008708:0022:00גבעתיים בקעת אונו

13שי עגנון קריית אונוחדר פיזיוטרפיה  קומת קרקעאגודה למען הקשיש1008808:0022:00גבעתיים בקעת אונו

13שי עגנון קריית אונוחדר פיזיוטרפיה  קומת קרקעאגודה למען הקשיש1008908:0022:00גבעתיים בקעת אונו

1נחום גבעת שמואל2חדר יסמין קומה ס גבעת שמואל"מתנ1009008:0022:00גבעתיים בקעת אונו



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1נחום גבעת שמואל2חדר יסמין קומה ס גבעת שמואל"מתנ1009108:0022:00גבעתיים בקעת אונו

87אליהו סעדון אור יהודה1קרקע חדר ס"מתחם המתנ- מכללת אור יהודה 1009208:0022:00גבעתיים בקעת אונו

87אליהו סעדון אור יהודה6קרקע חדר ס"מתחם המתנ- מכללת אור יהודה 1009308:0022:00גבעתיים בקעת אונו

22ההסתדרות אור יהודה1כניסה צד ימין דלת חומה קומת קרקע חדר מועצת פועלים אור יהודה1009408:0022:00גבעתיים בקעת אונו

22ההסתדרות אור יהודה1כניסה צד ימין דלת חומה קומת קרקע חדר מועצת פועלים אור יהודה1009508:0022:00גבעתיים בקעת אונו

2שדרות הארזים רמת גןפאב הכפר קומת קרקע(רמת אפעל)משען אפעל 1009608:0022:00גבעתיים בקעת אונו

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- מועדון גמלאים הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1009708:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- מועדון גמלאים הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1009808:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- היכל התרבות הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1009908:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- היכל התרבות הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1010008:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- כיתת לימוד הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1010108:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- כיתת לימוד הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1010208:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- הלשכה המשפטית הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1010308:0022:00גליל מערבי

1דרך העצמאות נהריהקומת קרקע- הלשכה המשפטית הסתדרות מרחב גליל מערבי נהריה1010408:0022:00גליל מערבי

13דרך העצמאות עכוכיתת לימוד קומת קרקעמועצת פועלים עכו1010508:0022:00גליל מערבי



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

13דרך העצמאות עכוכיתת לימוד קומת קרקעמועצת פועלים עכו1010608:0022:00גליל מערבי

13דרך העצמאות עכוקומת קרקע- מועדון גמלאים מועצת פועלים עכו1010708:0022:00גליל מערבי

13דרך העצמאות עכוקומת קרקע- מועדון גמלאים מועצת פועלים עכו1010808:0022:00גליל מערבי

13דרך העצמאות עכוקומת קרקע- מועדון גמלאים מועצת פועלים עכו1010908:0022:00גליל מערבי

13דרך העצמאות עכוקומת קרקע- מועדון גמלאים מועצת פועלים עכו1011008:0022:00גליל מערבי

3ירושלים ' שדמעלות תרשיחאלובי קומת קרקעס דור לדור"מתנ1011108:0022:00גליל מערבי

3ירושלים ' שדמעלות תרשיחאלובי קומת קרקעס דור לדור"מתנ1011208:0022:00גליל מערבי

3ירושלים ' שדמעלות תרשיחאלובי קומת קרקעס דור לדור"מתנ1011308:0022:00גליל מערבי

אושרתיישוב קהילתי אושרתקומת קרקע- בית העם אושרת בית העם אושרת1011408:0022:00גליל מערבי

שייח דנוןכפר שייח דנוןקומת קרקע- מרכז יום לקשיש מרכז יום לקשיש שייח דנון1011508:0022:00גליל מערבי

חדר ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית מטה אשר1011608:0022:00גליל מערבי
מועצה אזורית מטה 

אשר
מועצה אזורית מטה אשר

מושב גרנות גלילמושב גרנות גלילמשרדי המועצה קומת קרקעמועצה אזורית מעלה יוסף 1011708:0022:00גליל מערבי

כפר מזרעה1אולם מרכזי לקשיש קומה מועצה מקומית מזרעה מרכז לקשיש1011808:0022:00גליל מערבי
 מועצה מקומית 2אלמנארה 

מזרעה

דידה מכר'מועצה מקומית גדיידה מכר'כפר גמרכז הפעלה קומת קרקעדידה מכר'מועצה מקומית ג1011908:0022:00גליל מערבי

דידה מכר'מועצה מקומית גדיידה מכר'כפר גמרכז הפעלה קומת קרקעדידה מכר'מועצה מקומית ג1012008:0022:00גליל מערבי



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1בוטינסקי 'זשלומיקומת כניסה- חדר ישיבות מועצה מקומית שלומי1012108:0022:00גליל מערבי

1בוטינסקי 'זשלומיקומת כניסה- חדר ישיבות מועצה מקומית שלומי1012208:0022:00גליל מערבי

מרכז מסחריכפר ורדים1חדר ישיבות קומה מרכז מסחרי-מועצה מקומית כפר ורדים 1012308:0022:00גליל מערבי

כפר יאסיףכפר יאסיףבאולםס כפר יאסיף שכונה מערבית אולם  "מתנ1012408:0022:00גליל מערבי

מושב מעונהמושב מעונהחדר ישיבות קומת קרקעש אייל דרור"ס מעונה ע"מתנ1012508:0022:00גליל מערבי

מועצת פועלים שפרעםשפרעםקומת קרקע- לובי כניסה הסתדרות מרחב גליל מרכזי שפרעם1012608:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים שפרעםשפרעםלובי קומת כניסההסתדרות מרחב גליל מרכזי שפרעם1012708:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים שפרעםשפרעםקומת קרקע- אולם מופת הסתדרות מרחב גליל מרכזי שפרעם1012808:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים סחניןסחניןקומת קרקע- אולם גמלאים מועצת פועלים סחנין1012908:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים סחניןסחניןקומת קרקע- אולם גמלאים מועצת פועלים סחנין1013008:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים טמרהטמרה-משרד קומה קרקע טמרה- מועצת פועלים 1013108:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים טמרהטמרה-משרד קומה קרקע טמרה- מועצת פועלים 1013208:0022:00גליל מרכזי

אלמדינה בניין העירייהעראבהקומת קרקע- אולם ראשי סיפריה עירונית- עיריית עראבה 1013308:0022:00גליל מרכזי

אלמדינה בניין העירייהעראבהקומת קרקע- אולם ראשי סיפריה עירונית- עיריית עראבה 1013408:0022:00גליל מרכזי

מועצה מקומית אעבליןמועצה מקומית אעבליןקומת קרקע- אולם תרבות אולם תרבות פאנוס1013508:0022:00גליל מרכזי



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

קומת מרתף- לובי מועצה מקומית דיר חנא1013608:0022:00גליל מרכזי
מועצה מקומית דייר 

חנא
מועצה מקומית דייר חנא

מועצה מקומית כאבולמועצה מקומית כאבולחדר ישיבותמועצה מקומית כאבול1013708:0022:00גליל מרכזי

קומת קרקע- אולם פעילות מועדון יום- בית הקשיש 1013808:0022:00גליל מרכזי
מועצה מקומית כאוכב 

א'היג-אבו אל 

-מועצה מקומית כאוכב אבו אל 

א'היג

מועצה מקומית שעבמועצה מקומית שעבקומת קרקע- מול הכניסה - אולם שעב- בית הנוער 1013908:0022:00גליל מרכזי

ס ביר אל מכסור"מתניישוב ביר אל מכסורקומת קרקע-אולם ס ביר אל מכסור ליד המועצה"מתנ1014008:0022:00גליל מרכזי

1ל "כיכר צהקריית שמונהקומת קרקעהסתדרות מרחב גליל עליון קריית שמונה1014108:0022:00גליל עליון

1ל "כיכר צהקריית שמונהקומת קרקעהסתדרות מרחב גליל עליון קריית שמונה1014208:0022:00גליל עליון

4ההסתדרות קריית שמונהקומת קרקע- לובי אלף בית הגמלאי קריית שמונה1014308:0022:00גליל עליון

4ההסתדרות קריית שמונהקומת קרקע- לובי אלף בית הגמלאי קריית שמונה1014408:0022:00גליל עליון

4ההסתדרות קריית שמונהקומת קרקע- לובי אלף בית הגמלאי קריית שמונה1014508:0022:00גליל עליון

42חוני המעגל חצור הגליליתקומת קרקעס חצור הגלילית"מתנ1014608:0022:00גליל עליון

42חוני המעגל חצור הגליליתקומת קרקעס חצור הגלילית"מתנ1014708:0022:00גליל עליון

דרך היקבמושבה ראש פינהאולם תרבות קומת קרקעס ראש פינה"מתנ1014808:0022:00גליל עליון

1בוטינסקי 'זצפתבית רסקין  קומת קרקעמועצת פועלים צפת1014908:0022:00גליל עליון

1בוטינסקי 'זצפתבית רסקין  קומת קרקעמועצת פועלים צפת1015008:0022:00גליל עליון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1בוטינסקי 'זצפתבית רסקין  קומת קרקעמועצת פועלים צפת1015108:0022:00גליל עליון

ל"חדר ישיבות צמוד לחדר מנכמועצה אזורית מבואות חרמון 1015208:0022:00גליל עליון
מועצה אזורית מבואות 

חרמון
מועצה אזורית מבואות חרמון

2קומה - אולם מליאה מועצה אזורית מרום הגליל1015308:0022:00גליל עליון
מועצה אזורית מרום 

הגליל
מועצה אזורית מרום הגליל

ס טובא זנגריה"מתניישוב טובא זנגריהלובי קומת קרקעס טובא זנגריה"מתנ1015408:0022:00גליל עליון

מועצה מקומית גוש חלביישוב גוש חלבלובי כניסה קומת קרקעמועצת פועלים גוש חלב1015508:0022:00גליל עליון

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1015608:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1015708:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1015808:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1015908:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1016008:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1016108:0022:00הנגב

6דב רונאל באר שבעאולם אומנויות לחימה קומת קרקעס נווה זאב"מתנ1016208:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016308:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016408:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016508:0022:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016608:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016708:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016808:0022:00הנגב

11מרדכי נמיר באר שבעאולם במה קומת קרקע'ס קהילתי יא"מתנ1016908:0022:00הנגב

34שדרות רגר באר שבעאולם שטיינרהסתדרות מרחב נגב באר שבע1017008:0022:00הנגב

34שדרות רגר באר שבעאולם שטיינרהסתדרות מרחב נגב באר שבע1017108:0022:00הנגב

34שדרות רגר באר שבעאולם שטיינרהסתדרות מרחב נגב באר שבע1017208:0022:00הנגב

3אליהו הנביא באר שבעלובי כניסהס לוין"מתנ1017308:0022:00הנגב

20הערים התאומות באר שבעכיתת אומנות קומת קרקעס רמות ספורטיב"מתנ1017408:0022:00הנגב

20הערים התאומות באר שבעכיתת אומנות קומת קרקעס רמות ספורטיב"מתנ1017508:0022:00הנגב

20הערים התאומות באר שבעכיתת לימוד קומת קרקעס רמות ספורטיב"מתנ1017608:0022:00הנגב

20הערים התאומות באר שבעכיתת לימוד קומת קרקעס רמות ספורטיב"מתנ1017708:0022:00הנגב

1פלפלון באר שבע קומת קרקע1' כיתה מסס נוה נוי"מתנ1017808:0022:00הנגב

1פלפלון באר שבע קומת קרקע1' כיתה מסס נוה נוי"מתנ1017908:0022:00הנגב

12אלכסנדר ינאי באר שבעאולם קומת קרקעס בית נעורים"מתנ1018008:0022:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1דרך המייסדים מיתר16חדר ' אולם ישיבות קומה אמועצה מקומית מיתר1018108:0022:00הנגב

1דרך המייסדים מיתר16חדר ' אולם ישיבות קומה אמועצה מקומית מיתר1018208:0022:00הנגב

4כיכר יהדות צרפת נתיבותמשרדים קומת קרקעעיריית נתיבות1018308:0022:00הנגב

4כיכר יהדות צרפת נתיבותמשרדים קומת קרקעעיריית נתיבות1018408:0022:00הנגב

4כיכר יהדות צרפת נתיבותמשרדים קומת קרקעעיריית נתיבות1018508:0022:00הנגב

17הדר עומר קומת קרקע73חדר בית המוסיקה1018608:0022:00הנגב

34הרצל אופקיםמשרדים קומת קרקעמועצת פועלים אופקים1018708:0022:00הנגב

34הרצל אופקיםמשרדים קומת קרקעמועצת פועלים אופקים1018808:0022:00הנגב

34הרצל אופקיםמשרדים קומת קרקעמועצת פועלים אופקים1018908:0022:00הנגב

מועצה מקומית תל שבעתל שבעחדר ראשון מימין- ט קומת קרקע "חדר קבמועצה מקומית תל שבע1019008:0022:00הנגב

1דרך שבעת המינים להביםקומת קרקע-  מטר מהכניסה הראשית 100מועדון הנוער מועדון נוער1019108:0022:00הנגב

מועצה אזורית אשכולמועצה אזורית אשכולאולם ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית אשכול1019208:0022:00הנגב

ס לקייה"מתנמועצה מקומית לקייהאולם קומת קרקעס לקייה"מתנ1019308:0022:00הנגב

חדר ישיבות בניין המועצה קומת קרקעמועצה מקומית שגב שלום1019408:0022:00הנגב
מועצה מקומית שגב 

שלום
מועצה מקומית שגב שלום

17שכונה מועצה מקומית חורהאולם ספורט קומת קרקעאולם ספורט אלנור1019508:0022:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

א"בניין מתירהט17' שכונה מסמרכז תמיכה ישובי אזור רהט1019608:0022:00הנגב

קניון רהטרהטמשרד המחלקה הפסיכולוגית קומה אמחלקה פסיכולוגית- עיריית רהט 1019708:0022:00הנגב

5שדרות הארבעה בית שאןלובי כניסה קומת קרקעס מופת"מתנ1019808:0022:00העמקים

5שדרות הארבעה בית שאןלובי כניסה קומת קרקעס מופת"מתנ1019908:0022:00העמקים

5שדרות הארבעה בית שאןלובי כניסה קומת קרקעס מופת"מתנ1020008:0022:00העמקים

44חנקין עפולהקומת קרקע- אולם מופת הסתדרות מרחב העמקים עפולה1020108:0022:00העמקים

44חנקין עפולהקומת קרקע- אולם מופת הסתדרות מרחב העמקים עפולה1020208:0022:00העמקים

44חנקין עפולהקומת קרקע- אולם מופת ת"נעמ- הסתדרות מרחב העמקים עפולה 1020308:0022:00העמקים

44חנקין עפולהקומת קרקע- אולם מופת ת"נעמ- הסתדרות מרחב העמקים עפולה 1020408:0022:00העמקים

12עליית הנוער עפולהקומת קרקע- לובי ס בית פוזנק"מתנ1020508:0022:00העמקים

1הצאלים יקנעם עיליתכתת גימלאיםמועצת פועלים יקנעם1020608:0022:00העמקים

1הצאלים יקנעם עילית1קומה - אולם גמלאים מועצת פועלים יקנעם1020708:0022:00העמקים

6קפלן עפולה2כיתת תבור קומה בית אשכול1020808:0022:00העמקים

6קפלן עפולה2כיתת תבור קומה בית אשכול1020908:0022:00העמקים

45אלונים יקנעם1כיתה קומה מרכז קהילתי יקנעם1021008:0022:00העמקים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

גן נריישוב קהילתי גן נרמזכירות גן נר חדר ישיבות קומת קרקעמזכירות גן נר1021108:0022:00העמקים

מועצה אזורית מגידוקיבוץ  רמת השופטחדר ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית מגידו1021208:0022:00העמקים

משרד קומת קרקעמועצה אזורית עמק המעיינות1021308:0022:00העמקים
מועצה אזורית עמק 

המעיינות
מועצה אזורית עמק המעיינות

מועדון ותיקיםשמשיתמועדון ותקים מזכירות הישובמועצה מקומית שמשית1021408:0022:00העמקים

חבריישוב קהילתי חברמזכירות חבר משרד קומת קרקעמזכירות חבר1021508:0022:00העמקים

אכסאלמועצה מקומית אכסאלחדר מנהל מחלקת ספורטאולם ספורט גדול1021608:0022:00העמקים

שכונה מערביתדבוריהאולם קומת קרקעס חדש דבוריה"מתנ1021708:0022:00העמקים

אל סלאםמועצה מקומית זרזיראולם התרבות קומת קרקעס זרזיר"מתנ1021808:0022:00העמקים

ס נין"מתנכפר ניןחדר פעילות קומת קרקע ליד חדר מזכירות מימין לכניסה- ס נין "מתנ1021908:0022:00העמקים

סולםכפר סולםמשרד המנהלת קומת קרקעס סולם"מתנ1022008:0022:00העמקים

מוקייבלהכפר מוקייבלהחדר יועצת קומת קרקעבית ספר יסודי מוקייבלה1022108:0022:00העמקים

ס כעביה"מתנמועצה מקומית כעביהאולם גדול קומת קרקעס כעביה"מתנ1022208:0022:00העמקים

1חדר ישיבות קומה מועצה אזורית עמק יזרעאל1022308:0022:00העמקים
מועצה אזורית עמק 

יזרעאל
מועצה אזורית עמק יזרעאל

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022408:0022:00השפלה

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022508:0022:00השפלה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022608:0022:00השפלה

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022708:0022:00השפלה

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022808:0022:00השפלה

13אלי כהן  לודקומת קרקע- אולם מועדון הגמלאים הסתדרות מרחב השפלה לוד 1022908:0022:00השפלה

13אלי כהן  לוד1חדר ישיבות קומה הסתדרות מרחב השפלה לוד 1023008:0022:00השפלה

13אלי כהן  לוד1חדר ישיבות קומה הסתדרות מרחב השפלה לוד 1023108:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023208:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023308:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023408:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023508:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023608:0022:00השפלה

9ויצמן רמלהחדר חוגים  קומת קרקעס רמלה"מתנ1023708:0022:00השפלה

1023808:0022:00השפלה
במבנה קריית הממשלה מפעלי )מועצת פועלים רמלה 

(מ"תחנות בע
91שדרות הרצל רמלהקומת כניסה חדר של עטא

1023908:0022:00השפלה
במבנה קריית הממשלה מפעלי )מועצת פועלים רמלה 

(מ"תחנות בע
91שדרות הרצל רמלהרזי'קומת כניסה בחדר של אבי ג

1024008:0022:00השפלה
במבנה קריית הממשלה מפעלי )מועצת פועלים רמלה 

(מ"תחנות בע
91שדרות הרצל רמלהקומת כניסה בחדר של מירי בלחסן



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

15נחל הירקון מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעגן שיזף 1024108:0022:00השפלה

15נחל הירקון מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעגן שיזף1024208:0022:00השפלה

15נחל הירקון מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעגן שיזף1024308:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024408:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024508:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024608:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024708:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024808:0022:00השפלה

13עמק האלה מודיעין מכבים רעותאולם קומת קרקעס הסחלבים"מתנ1024908:0022:00השפלה

59אבני נזר מודיעין עיליתאולם ספורט מהכניסה בצד שמאלמודיעין עילית- אשכול פיס 1025008:0022:00השפלה

59אבני נזר מודיעין עיליתאולם ספורט מהכניסה בצד שמאלמודיעין עילית- אשכול פיס 1025108:0022:00השפלה

2תפן מועצה מקומית שוהםקומת קרקע' בית הגמלאי חדר פעילות א(בית הגמלאי)מועצה מקומית שוהם 1025208:0022:00השפלה

2תפן מועצה מקומית שוהםקומת קרקע' בית הגמלאי חדר פעילות א(בית הגמלאי)מועצה מקומית שוהם 1025308:0022:00השפלה

2תפן מועצה מקומית שוהםקומת קרקע' בית הגמלאי חדר פעילות א(בית הגמלאי)מועצה מקומית שוהם 1025408:0022:00השפלה

אולם קומת קרקעמועדון בית חשמונאי1025508:0022:00השפלה
יישוב קהילתי בית 

חשמונאי
דרך המכבים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

אולם קומת קרקעמועדון בית חשמונאי1025608:0022:00השפלה
יישוב קהילתי בית 

חשמונאי
דרך המכבים

גבעת ברנרקיבוץ גבעת ברנרמועדון חברים קומת קרקעמועדון חברים גבעת ברנר1025708:0022:00השפלה

147אחוזה רעננה1גלריה קומה בית יד לבנים- עיריית רעננה 1025808:0022:00השרון

147אחוזה רעננה1גלריה קומה בית יד לבנים- עיריית רעננה 1025908:0022:00השרון

147אחוזה רעננה1גלריה קומה בית יד לבנים- עיריית רעננה 1026008:0022:00השרון

147אחוזה רעננה1גלריה קומה בית יד לבנים- עיריית רעננה 1026108:0022:00השרון

147אחוזה רעננה1גלריה קומה בית יד לבנים- עיריית רעננה 1026208:0022:00השרון

12גאולה כפר סבא קומת קרקע6' כיתה מסבית תרבות לצעירים1026308:0022:00השרון

12גאולה כפר סבא קומת קרקע6' כיתה מסבית תרבות לצעירים1026408:0022:00השרון

12גאולה כפר סבא קומת קרקע4' כיתה מסבית תרבות לצעירים1026508:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1026608:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1026708:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1026808:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1026908:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1027008:0022:00השרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1027108:0022:00השרון

35שדרות ירושלים כפר סבאקומת קרקע- לובי גדול בכניסה - בית ספיר 1027208:0022:00השרון

67דרך מגדיאל הוד השרוןקומת קרקע- אולם גמלאים גדול המרווה- בית האיכר 1027308:0022:00השרון

67דרך מגדיאל הוד השרוןקומת קרקע- אולם גמלאים גדול המרווה- בית האיכר 1027408:0022:00השרון

67דרך מגדיאל הוד השרוןקומת קרקע- אולם גמלאים גדול המרווה- בית האיכר 1027508:0022:00השרון

67דרך מגדיאל הוד השרוןקומת קרקע- אולם גמלאים גדול המרווה- בית האיכר 1027608:0022:00השרון

67דרך מגדיאל הוד השרוןקומת קרקע- אולם גמלאים גדול המרווה- בית האיכר 1027708:0022:00השרון

3המחתרת רמת השרון-1קומה - אולם גלריה בית יד לבנים 1027808:0022:00השרון

3המחתרת רמת השרון-1קומה - אולם גלריה בית יד לבנים 1027908:0022:00השרון

3המחתרת רמת השרון-1קומה - אולם גלריה בית יד לבנים 1028008:0022:00השרון

11הבנים הרצליהלובי קומת קרקע- מועצת פועלים מועדון הסתדרות מרחב השרון הרצליה1028108:0022:00השרון

11הבנים הרצליהלובי קומת קרקע- מועצת פועלים מועדון הסתדרות מרחב השרון הרצליה1028208:0022:00השרון

11הבנים הרצליהלובי קומת קרקע- מועצת פועלים מועדון הסתדרות מרחב השרון הרצליה1028308:0022:00השרון

11הבנים הרצליהלובי קומת קרקע- מועצת פועלים מועדון הסתדרות מרחב השרון הרצליה1028408:0022:00השרון

11ה "מזאהרצליה1ת קומה "אולם נעמת"בית נעמ1028508:0022:00השרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

11ה "מזאהרצליה1ת קומה "אולם נעמת"בית נעמ1028608:0022:00השרון

11ה "מזאהרצליה1ת קומה "אולם נעמת"בית נעמ1028708:0022:00השרון

חדר ישיבות קומת קרקע- מועצה מקומית כוכב יאיר מרכז מסחרי מועצה מקומית כוכב יאיר1028808:0022:00השרון
מועצה מקומית כוכב 

יאיר
מרכז מסחרי כוכב יאיר

חדר ישיבות קומת קרקע- מועצה מקומית כוכב יאיר מרכז מסחרי מועצה מקומית כוכב יאיר1028908:0022:00השרון
מועצה מקומית כוכב 

יאיר
מרכז מסחרי כוכב יאיר

ארבלאלפי מנשהבגב המועצה- אולם אינקובטור קומת קרקע מועצה מקומית אלפי מנשה1029008:0022:00השרון

84הדר יישוב קהילתי מתן(דרך מרכז מסחרי) 1חדר ישיבות קומה - ועד מקומי מתן (ישוב קהילתי)ועד מקומי מתן 1029108:0022:00השרון

20יצחק רבין חולוןצד דרום קומת קרקע- לובי עליון היכל הספורט קציר1029208:0022:00חולון בת ים

4אורנה פורת חולון בצד שמאל2חדר - קומת קרקע ' אולם פעילות ב(צמוד לבריזה)מרכז פיס גולדה 1029308:0022:00חולון בת ים

4אורנה פורת חולון בצד שמאל2חדר - קומת קרקע ' אולם פעילות ב(צמוד לבריזה)מרכז פיס גולדה 1029408:0022:00חולון בת ים

55ארלוזורוב חולוןקומת קרקע- בית הגמלאי חדר מחשבים מועדון גמלאים- פינה לשבת 1029508:0022:00חולון בת ים

55ארלוזורוב חולוןקומת קרקע- בית הגמלאי חדר מחשבים מועדון גמלאים- פינה לשבת 1029608:0022:00חולון בת ים

33ביאליק חולון(בניין מגורים)בניין גדול קומת קרקע " דקל"לובי  משען דיור מוגן1029708:0022:00חולון בת ים

25גאולים חולוןקומת קרקע - 103' כיתת לימוד מסבית העולה1029808:0022:00חולון בת ים

12 פינת סיגלון 54גאולים חולון קומת קרקע1' לובי חדר מסס נאות שושנים "מתנ1029908:0022:00חולון בת ים

21גבעת התחמושת חולון-1חצר פנימית קומה - לובי תחתון בית שטיינברג1030008:0022:00חולון בת ים
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21גבעת התחמושת חולון-1חצר פנימית קומה - לובי תחתון בית שטיינברג1030108:0022:00חולון בת ים

21גבעת התחמושת חולון-1חצר פנימית קומה - לובי תחתון בית שטיינברג1030208:0022:00חולון בת ים

54ההסתדרות חולוןמועדון תרבות קומת קרקע- אולם ישיבות חולון- הסתדרות מרחב חולון בת ים 1030308:0022:00חולון בת ים

54ההסתדרות חולוןמועדון תרבות קומת קרקע- אולם ישיבות חולון- הסתדרות מרחב חולון בת ים 1030408:0022:00חולון בת ים

27הסנהדרין חולוןחדר ילדודס סוף הלובי ימינהס בית לזרוס"מתנ1030508:0022:00חולון בת ים

27הסנהדרין חולוןחדר ילדודס סוף הלובי ימינהס בית לזרוס"מתנ1030608:0022:00חולון בת ים

7הרב קוק חולוןלובי כניסה צד ימין קומת קרקעמועצה דתית חולון1030708:0022:00חולון בת ים

7הרב קוק חולוןלובי כניסה צד ימין קומת קרקעמועצה דתית חולון1030808:0022:00חולון בת ים

2 כניסה לבניין שבטה 2חצרים חולוןחדר סטודיו קומת קרקעס נאות רחל"מתנ1030908:0022:00חולון בת ים

2 כניסה לבניין שבטה 2חצרים חולוןחדר סטודיו קומת קרקעס נאות רחל"מתנ1031008:0022:00חולון בת ים

16ישעיהו חולוןאולם ספורט קומת קרקעמרכז קהילתי נווה ארזים 1031108:0022:00חולון בת ים

1ירושלים חולוןקומת קרקעמועדון החברה- ויצו 1031208:0022:00חולון בת ים

16פילדלפיה חולון1לובי קומה ס קליין "מתנ1031308:0022:00חולון בת ים

16פילדלפיה חולון1לובי קומה ס קליין "מתנ1031408:0022:00חולון בת ים

29צבי שץ חולון קומת קרקע1' חדר גפן מסס קהילתי וולפסון"מתנ1031508:0022:00חולון בת ים



מספר קלפימרחב
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תחילת 
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שעת סיום 
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29צבי שץ חולון קומת קרקע1' חדר גפן מסס קהילתי וולפסון"מתנ1031608:0022:00חולון בת ים

6קרסל חולון קומת קרקע1' שמאלה מהלובי  מול מרכז פיס חדר מסס בן גוריון "מתנ1031708:0022:00חולון בת ים

6קרסל חולון קומת קרקע1' שמאלה מהלובי  מול מרכז פיס חדר מסס בן גוריון "מתנ1031808:0022:00חולון בת ים

9אורט ישראל בת יםקומת  קרקע (אולם כדורסל)אולם פיס ס הבונים "מתנ1031908:0022:00חולון בת ים

1בילו בת ים בבניין הנהלה1 מסטר שף קומה 5' חדר מסס גורדון "מתנ1032008:0022:00חולון בת ים

5הבנים בת ים קומת קרקע2' לובי חדר מסס עופר"מתנ1032108:0022:00חולון בת ים

7רהב בת ים קומת קרקע10' כיתה מסמכללת בת ים1032208:0022:00חולון בת ים

6הדקל בת יםאולם כדור סל מילטון קרקעאולם פיס מילטון1032308:0022:00חולון בת ים

6הדקל בת יםאולם כדור סל מילטון קרקעאולם פיס מילטון1032408:0022:00חולון בת ים

3ההסתדרות בת יםקומת קרקע- לובי כניסה ראשית מועצת פועלים בת ים1032508:0022:00חולון בת ים

3ההסתדרות בת יםקומת קרקע- לובי כניסה ראשית מועצת פועלים בת ים1032608:0022:00חולון בת ים

3בוטינסקי 'זבת יםחדר יצירה קומת קרקעס כותר הפיס"מתנ1032708:0022:00חולון בת ים

(בניין צהוב) 19ניצנה בת ים קומת קרקע הכניסה מול קופת חולים1חדר סטודיו ס גאולים "מתנ1032808:0022:00חולון בת ים

2פינקס בת יםקומת קרקע (מהלובי חדר בצד ימין)חדר ישיבות מועצה דתית בת ים1032908:0022:00חולון בת ים

2פינקס בת יםקומת קרקע (מהלובי חדר בצד ימין)חדר ישיבות מועצה דתית בת ים1033008:0022:00חולון בת ים



מספר קלפימרחב
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תחילת 
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שעת סיום 
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2פינקס בת יםקומת קרקע (מהלובי חדר בצד ימין)חדר ישיבות מועצה דתית בת ים1033108:0022:00חולון בת ים

4שאול המלך בת יםכניסה ראשית קצה הלובי בצד ימין חדר חדש קומת קרקעס בית צדיק"מתנ1033208:0022:00חולון בת ים

4שאול המלך בת יםכניסה ראשית קצה הלובי בצד ימין חדר חדש קומת קרקעס בית צדיק"מתנ1033308:0022:00חולון בת ים

18יצחק שדה אזורמרכז הפעלה קומת מרתףמועצה מקומית אזור1033408:0022:00חולון בת ים

18יצחק שדה אזורמרכז הפעלה קומת מרתףמועצה מקומית אזור1033508:0022:00חולון בת ים

37ארתור בירם ' דרך דרחיפהכיתת אדריכלות קומת קרקעעמותת בית ספר כל ישראל חברים- בית ספר אליאנס 1033608:0022:00חיפה

37ארתור בירם ' דרך דרחיפהכיתת אדריכלות קומת קרקעעמותת בית ספר כל ישראל חברים- בית ספר אליאנס 1033708:0022:00חיפה

37ארתור בירם ' דרך דרחיפהכיתת אדריכלות קומת קרקעעמותת בית ספר כל ישראל חברים- בית ספר אליאנס 1033808:0022:00חיפה

2חורי חיפהקומת קרקע- אולם כניסה הסתדרות מרחב חיפה1033908:0022:00חיפה

2חורי חיפהקומת קרקע- אולם כניסה הסתדרות מרחב חיפה1034008:0022:00חיפה

2חורי חיפהקומת קרקע- אולם כניסה הסתדרות מרחב חיפה1034108:0022:00חיפה

2חורי חיפהקומת קרקע- אולם כניסה הסתדרות מרחב חיפה1034208:0022:00חיפה

67מוריה חיפה1קומה ת"בית חנה חושי נעמ1034308:0022:00חיפה

67מוריה חיפה1קומה ת"בית חנה חושי נעמ1034408:0022:00חיפה

67מוריה חיפה1קומה ת"בית חנה חושי נעמ1034508:0022:00חיפה
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 בת גלים45העלייה השנייה חיפהחדר סטודיו קומת קרקעמרכז קהילתי וספרית בת גלים1034608:0022:00חיפה

16ל "צהחיפהקומת קרקע- לובי כניסה לאולם אולם ספורט קריית אליעזר1034708:0022:00חיפה

6שושנת הכרמל חיפהקומת קרקע- חדר בכניסה לבית מילר מרכז קהילתי- בית מילר המכללה לניו מדיה לנוער 1034808:0022:00חיפה

71אבא הלל סילבר חיפהאולם קומת קרקעבית אבא חושי  1034908:0022:00חיפה

71אבא הלל סילבר חיפהאולם קומת קרקעבית אבא חושי1035008:0022:00חיפה

71אבא הלל סילבר חיפהאולם קומת קרקעבית אבא חושי1035108:0022:00חיפה

71אבא הלל סילבר חיפהאולם קומת קרקעבית אבא חושי1035208:0022:00חיפה

71אבא הלל סילבר חיפהאולם קומת קרקעבית אבא חושי1035308:0022:00חיפה

48הירקון חיפהנגיש- קומה ראשונה - ספריה יד לבנים1035408:0022:00חיפה

48הירקון חיפהנגיש- קומה ראשונה - ספריה יד לבנים1035508:0022:00חיפה

48הירקון חיפהנגיש- קומה ראשונה - ספריה יד לבנים1035608:0022:00חיפה

48הירקון חיפהנגיש- קומה ראשונה - ספריה יד לבנים1035708:0022:00חיפה

1אלנקווה חיפהקומת קרקע- אולם מועצת פועלים שפרינצק1035808:0022:00חיפה

1אלנקווה חיפהקומת קרקע- אולם מועצת פועלים שפרינצק1035908:0022:00חיפה

1אלנקווה חיפהקומת קרקע- אולם מועצת פועלים שפרינצק1036008:0022:00חיפה
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202דרך הים חיפה קומת קרקע500חדר מנוחה עובדים ליד מחסן ה מחוז ניסויים חיפה"מרכז הפסג1036108:0022:00חיפה

קניון קסטרא - 8פלימן  חיפהMY COFFEחנות ליד בית קפה - מרכז קסטרא 1036208:0022:00חיפה

21התנאים חיפה קומת קרקע1' חדר פעילות מסמרכז קהילתי לתרבות קרית שמואל1036308:0022:00חיפה

41בוטינסקי 'זטירת הכרמלחדר הרצאות קומת קרקעטירת הכרמל- ס מרכז קהילתי "מתנ1036408:0022:00חיפה

41בוטינסקי 'זטירת הכרמלחדר הרצאות קומת קרקעטירת הכרמל- ס מרכז קהילתי "מתנ1036508:0022:00חיפה

41בוטינסקי 'זטירת הכרמלחדר הרצאות קומת קרקעטירת הכרמל- ס מרכז קהילתי "מתנ1036608:0022:00חיפה

41בוטינסקי 'זטירת הכרמלחדר הרצאות קומת קרקעטירת הכרמל- ס מרכז קהילתי "מתנ1036708:0022:00חיפה

26דרך השלום נשרקומת קרקע- סטודיו ס קהילתי נשר"מתנ1036808:0022:00חיפה

26דרך השלום נשרקומת קרקע- סטודיו ס קהילתי נשר"מתנ1036908:0022:00חיפה

26דרך השלום נשרקומת קרקע- סטודיו ס קהילתי נשר"מתנ1037008:0022:00חיפה

ס קהילתי"מתנמועצה מקומית עוספיאחדר קונדיטוריהס קהילתי עוספיא"מתנ1037108:0022:00חיפה

ס קהילתי"מתנמועצה מקומית עוספיאחדר קונדיטוריהס קהילתי עוספיא"מתנ1037208:0022:00חיפה

14בן צבי קריית חייםקומת קרקע- אולם הצריף בית נגלר1037308:0022:00חיפה

14בן צבי קריית חייםקומת קרקע- אולם הצריף בית נגלר1037408:0022:00חיפה

14בן צבי קריית חייםקומת קרקע- אולם הצריף בית נגלר1037508:0022:00חיפה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

' א43הקונגרס קריית חייםקומת קרקע- חדר רפואה סינית בית היינה1037608:0022:00חיפה

24מורדי הגיטאות קריית אתאאולם קומת קרקע מצד ימיןס בית הנוער קרית אתא"מתנ1037708:0022:00חיפה

24מורדי הגיטאות קריית אתאאולם קומת קרקע מצד ימיןס בית הנוער קרית אתא"מתנ1037808:0022:00חיפה

24מורדי הגיטאות קריית אתאאולם קומת קרקע מצד ימיןס בית הנוער קרית אתא"מתנ1037908:0022:00חיפה

11רמז קריית אתאכיתה קומת קרקעש יצחק רבין"מרכז המוסיקה ע1038008:0022:00חיפה

11רמז קריית אתאכיתה קומת קרקעש יצחק רבין"מרכז המוסיקה ע1038108:0022:00חיפה

11רמז קריית אתאכיתה קומת קרקעש יצחק רבין"מרכז המוסיקה ע1038208:0022:00חיפה

11רמז קריית אתאכיתה קומת קרקעש יצחק רבין"מרכז המוסיקה ע1038308:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038408:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038508:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038608:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038708:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038808:0022:00חיפה

41ויצמן קריית ביאליקקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים, מועצת פועלים קרית ביאליק 1038908:0022:00חיפה

2החורש קריית טבעוןחדר ליד נקודת המשטרה של קרית טבעוןאחראי נכסים- מינהל הנדסי 1039008:0022:00חיפה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2החורש קריית טבעוןחדר ליד נקודת המשטרה של קרית טבעוןאחראי נכסים- מינהל הנדסי 1039108:0022:00חיפה

15התבור קריית ים2' כיתה גדולה מסס צפון תבור"מתנ1039208:0022:00חיפה

15התבור קריית ים2' כיתה גדולה מסס צפון תבור"מתנ1039308:0022:00חיפה

18שדרות משה שרת קריית יםקומת קרקע יד לבנים- בכניסה מצד שמאל - אולם ס מנדל"מתנ1039408:0022:00חיפה

18שדרות משה שרת קריית יםקומת קרקע- בכניסה מצד שמאל - אולם ס מנדל"מתנ1039508:0022:00חיפה

18שדרות משה שרת קריית יםקומת קרקע- בכניסה מצד שמאל - אולם ס מנדל"מתנ1039608:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1039708:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1039808:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1039908:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1040008:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1040108:0022:00חיפה

17מורדי הגיטאות קריית מוצקיןאולם קומת קרקעס אלי כהן  "מתנ1040208:0022:00חיפה

1הרב קוק מועצה מקומית רכסיםקומת קרקעבית הקשיש רכסים1040308:0022:00חיפה

 קומת קרקע מצד שמאל1חדר מספר ס פיס צעירים ונוער"מתנ1040408:0022:00חיפה
מועצה מקומית בסמת 

טבעון
33יצחק רבין 

2מועצת פועלים משרד קומה מועצת פועלים דלית אל כרמל1040508:0022:00חיפה
מועצה מקומית דאלית 

אל כרמל
65/6ואדי אל פש רחוב 



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2מועצת פועלים משרד קומה מועצת פועלים דלית אל כרמל1040608:0022:00חיפה
מועצה מקומית דאלית 

אל כרמל
65/6ואדי אל פש רחוב 

17שטראוס ירושליםאולם כינוסים גדולהסתדרות מרחב ירושלים1040708:0022:00ירושלים

17שטראוס ירושליםאולם כינוסים גדולהסתדרות מרחב ירושלים1040808:0022:00ירושלים

3שטרן ירושלים קומת קרקע1' חדר פעילות מסמינהל קהילתי יובלים- ס הסנפלד "מתנ1040908:0022:00ירושלים

3שטרן ירושלים קומת קרקע2' חדר פעילות מסמינהל קהילתי יובלים- ס הסנפלד "מתנ1041008:0022:00ירושלים

10שלום עליכם ירושליםאולם קומת קרקעת"בית החברה נעמ1041108:0022:00ירושלים

7שאול אביגור ירושליםחדר רימון מול הכניסהס קהילתי חומת שמואל"מתנ1041208:0022:00ירושלים

7שאול אביגור ירושליםחדר רימון מול הכניסהס קהילתי חומת שמואל"מתנ1041308:0022:00ירושלים

7שאול אביגור ירושליםחדר רימון מול הכניסהס קהילתי חומת שמואל"מתנ1041408:0022:00ירושלים

2אליעזר הגדול ירושלים-1 קומה 6' חדר מסגוננים- המרכז למוזיקה ומחול 1041508:0022:00ירושלים

2אליעזר הגדול ירושלים-1 קומה 6' חדר מסגוננים- המרכז למוזיקה ומחול 1041608:0022:00ירושלים

2אליעזר הגדול ירושלים-1 קומה 6' חדר מסגוננים- המרכז למוזיקה ומחול 1041708:0022:00ירושלים

13ההגנה ירושליםנישה מצד שמאל קומת קרקע- לובי וחדר הנקיון ס קהילתי הגבעה הצרפתית"מתנ1041808:0022:00ירושלים

14 (גילה)ורדינון ירושליםש מקס גרובמן"אולם קשישים עס קהילתי גילה"מתנ1041908:0022:00ירושלים

14 (גילה)ורדינון ירושליםש מקס גרובמן"אולם קשישים עס קהילתי גילה"מתנ1042008:0022:00ירושלים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

14 (גילה)ורדינון ירושליםש מקס גרובמן"אולם קשישים עס קהילתי גילה"מתנ1042108:0022:00ירושלים

5זכרון יעקב ירושלים3אולם הפרקט סטודיו קומה ס קהילתי רוממה"מתנ1042208:0022:00ירושלים

3יששכר ירושליםמועדון טוניס קהילתי בקעה"מתנ1042308:0022:00ירושלים

3יששכר ירושליםמועדון טוניס קהילתי בקעה"מתנ1042408:0022:00ירושלים

3מגן האלף ירושליםיש מעלית- ' קומה ג - (מרכז גיל הרך)- ר "חדר ישיבות מגס קהילתי אשכולות"מתנ1042508:0022:00ירושלים

135משה דיין ירושלים3קומה  (בשם בית קפה)אולם ריק ס קהילתי פסגת זאב"מתנ1042608:0022:00ירושלים

135משה דיין ירושלים3קומה  (בשם בית קפה)אולם ריק ס קהילתי פסגת זאב"מתנ1042708:0022:00ירושלים

135משה דיין ירושלים3קומה  (בשם בית קפה)אולם ריק ס קהילתי פסגת זאב"מתנ1042808:0022:00ירושלים

135משה דיין ירושלים3קומה  (בשם בית קפה)אולם ריק ס קהילתי פסגת זאב"מתנ1042908:0022:00ירושלים

135משה דיין ירושלים3קומה  (בשם בית קפה)אולם ריק ס קהילתי פסגת זאב"מתנ1043008:0022:00ירושלים

27ארה 'רבי נגירושליםקומת קרקע- אולם פעילות (מיתרים)ס קהילתי גבעת שאול "מתנ1043108:0022:00ירושלים

27ארה 'רבי נגירושליםקומת קרקע- אולם פעילות (מיתרים)ס קהילתי גבעת שאול "מתנ1043208:0022:00ירושלים

13עולי הגרדום ירושלים1סטודיו קומה ז ארמון הנציב"ס קהילתי תלפ"מתנ1043308:0022:00ירושלים

13עולי הגרדום ירושלים1סטודיו קומה ז ארמון הנציב"ס קהילתי תלפ"מתנ1043408:0022:00ירושלים

8ילה 'צירושליםחדר קהילה קומת קרקעמינהל קהילתי יובלים- ס פיליפ לאון "מתנ1043508:0022:00ירושלים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

8ילה 'צירושליםחדר קהילה קומת קרקעמינהל קהילתי יובלים- ס פיליפ לאון "מתנ1043608:0022:00ירושלים

8ילה 'צירושליםחדר קהילה קומת קרקעמינהל קהילתי יובלים- ס פיליפ לאון "מתנ1043708:0022:00ירושלים

10קהילות יעקב ירושלים קומת קרקע2' חדר למידה מסמינהל קהילתי רמת שלמה1043808:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1043908:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044008:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044108:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044208:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044308:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044408:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044508:0022:00ירושלים

1קונדר ירושליםשטח ההסתדרות- ארח 'מועצת פועלים מזרח ירושלים שייח גמועצת פועלים מזרח ירושלים1044608:0022:00ירושלים

6רקנאטי ירושליםמול משרדי המינהלה-מרכז מחשבים והעשרה קומת כניסה מינהל קהילתי רמות1044708:0022:00ירושלים

6רקנאטי ירושליםמול משרדי המינהלה-מרכז מחשבים והעשרה קומת כניסה מינהל קהילתי רמות1044808:0022:00ירושלים

137שדרות הרצל ירושליםאולם הכניסהס קהילתי בית הכרם"מתנ1044908:0022:00ירושלים

137שדרות הרצל ירושליםאולם הכניסהס קהילתי בית הכרם"מתנ1045008:0022:00ירושלים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

40שדרות נווה יעקב ירושליםחדר שעורה מימין לכניסה קומת קרקעמינהל קהילתי נווה יעקב1045108:0022:00ירושלים

91אל תווחיד ירושלים(יש מעלית) 2 קומה 1אולם מרכז מינהל קהילתי בית צפאפא1045208:0022:00ירושלים

91אל תווחיד ירושלים(יש מעלית) 2 קומה 1אולם מרכז מינהל קהילתי בית צפאפא1045308:0022:00ירושלים

16נחל דולב בית שמשחדר כושר  קומת קרקעס גוונים "מתנ1045408:0022:00ירושלים

8סימטת ויצו בית שמשקומת קרקע - 1' סטדיו מסס זינמן"מתנ1045508:0022:00ירושלים

8סימטת ויצו בית שמשקומת קרקע - 1' סטדיו מסס זינמן"מתנ1045608:0022:00ירושלים

8סימטת ויצו בית שמשקומת קרקע - 1' סטדיו מסס זינמן"מתנ1045708:0022:00ירושלים

8סימטת ויצו בית שמשקומת קרקע - 1' סטדיו מסס זינמן"מתנ1045808:0022:00ירושלים

18עם אחד כפר אדומיםמול המשחקיהבית הפסנתר1045908:0022:00ירושלים

2רבי נחמן מברסלב ר עילית"בית(יש מעלית)- 1 קומה 215חדר ר עילית"מרכז קהילתי בית1046008:0022:00ירושלים

מועדון הפיס לנוערתקועליד מגרש הספורט (פניה ראשונה לאחר הכיכר)מועדון הפיס תקוע- מועדון הפיס לנוער 1046108:0022:00ירושלים

מושב מסילת ציוןמושב מסילת ציוןאולם קומת קרקעבית העם מסילת ציון1046208:0022:00ירושלים

מושב כפר אוריהכפר אוריהאולםבית העם כפר אוריה1046308:0022:00ירושלים

כניסה מימין למינימרקט- אולם בית העם קומת קרקע בית העם אדרת1046408:0022:00ירושלים
מושב אדרת עמק 

האלה
אדרת עמק האלה

אולם קומת כניסהמרכז קהילתי קרית ארבע1046508:0022:00ירושלים
מועצה מקומית קרית 

ארבע
1סולם אלדד 



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

קרוואן גדול משמאל לכניסה ראשית (ספריה)אביר יעקב- סית כוכב יעקב "מתנ1046608:0022:00ירושלים
יישוב קהילתי כוכב 

יעקב
1מעלות החוכמה 

מרבד הקסמיםמושב גבעת יעריםאולם גדולבית העם גבעת יערים 1046708:0022:00ירושלים

 במשרדו של יהודה חגי1משרד אגף השירותים העירוניים קומה (בקעת הירדן)מועצה אזורית ערבות הירדן 1046808:0022:00ירושלים
מועצה אזורית ערבות 

הירדן
ערבות הירדן

מרכז פיסאשכולותאולם קומת קרקע- מרכז פיס אגודה שיתופית חקלאית- אשכולות 1046908:0022:00הנגב

חדר קסם קומת קרקעס מעלה אפרים "מתנ1047008:0022:00ירושלים
מועצה מקומית מעלה 

אפרים
1בני אפרים 

חדר חוגים אולם בסוף המסדרוןס קהילתי שריגים ליאון "מתנ1047108:0022:00ירושלים
יישוב קהילתי שריגים 

ליאון
שריגים ליאון

1דוד המלך מועצה מקומית אפרתתירוש' ניתן להכנס מקרקע רח- 2אולם רקפת ריקודים קומה מרכז קהילתי אפרת1047208:0022:00ירושלים

הגבעה הצהובהגוש עציון(יש כניסה מהקרקע)- 1 קומה 6אולם ס גוש עציון "מתנ1047308:0022:00ירושלים

סיפריה ציבורית קומת קרקעסיפרייה- צור הדסה 1047408:0022:00ירושלים
יישוב קהילתי צור 

הדסה
2דפנה 

סיפריה ציבורית קומת קרקעסיפרייה- צור הדסה 1047508:0022:00ירושלים
יישוב קהילתי צור 

הדסה
2דפנה 

10האורן מושב אורהאולםבית ראשונים 1047608:0022:00ירושלים

קומת קרקעמבשרת ציון- בית האמפי 1047708:0022:00ירושלים
מועצה מקומית 

מבשרת ציון

החוצבים פינת רחבת 

העצמאות

( מדרגות5ירידה )כניסה לאולם  - אולם ספורט ס מבשרת ציון"מתנ1047808:0022:00ירושלים
מועצה מקומית 

מבשרת ציון
1הרקפת 

( מדרגות5ירידה )כניסה לאולם  - אולם ספורט ס מבשרת ציון"מתנ1047908:0022:00ירושלים
מועצה מקומית 

מבשרת ציון
1הרקפת 

הכלניתמושב זכריהאולם קומת קרקעמושב זכריה- בית העם 1048008:0022:00ירושלים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

33השלום מועצה מקומית אבו גושירידה עם המעלית - 0מועדון גיל הזהב קומה ס קהילתי אבו גוש"מתנ1048108:0022:00ירושלים

33השלום מועצה מקומית אבו גושירידה עם המעלית - 0מועדון גיל הזהב קומה ס קהילתי אבו גוש"מתנ1048208:0022:00ירושלים

(אדם)סביון יישוב גבע בנימיןמול נקודת משטרה- מועדון ילדודס קומת קרקע מועדון ילדודס1048308:0022:00ירושלים

1מבוא השקד מועצה מקומית הר הדרחדר פנימי קומת קרקעס הר הדר "מתנ1048408:0022:00ירושלים

29צמח השדה מעלה אדומים(אולם ספורט)אולם האורן ס צמח השדה"שלוחת מתנ1048508:0022:00ירושלים

29צמח השדה מעלה אדומים(אולם ספורט)אולם האורן ס צמח השדה"שלוחת מתנ1048608:0022:00ירושלים

29צמח השדה מעלה אדומים(אולם ספורט)אולם האורן ס צמח השדה"שלוחת מתנ1048708:0022:00ירושלים

29צמח השדה מעלה אדומים(אולם ספורט)אולם האורן ס צמח השדה"שלוחת מתנ1048808:0022:00ירושלים

חדר לשכת סגן ראש המועצה קומת קרקע(ליד תחנת משטרה)מועצה מקומית גבעת זאב 1048908:0022:00ירושלים
מועצה מקומית גבעת 

זאב
1התאנה 

חדר משרד הפנים ותברואה קומת קרקע(ליד תחנת משטרה)מועצה מקומית גבעת זאב 1049008:0022:00ירושלים
מועצה מקומית גבעת 

זאב
1התאנה 

חדר לימוד מבנה מתמידים פיס לנוער קומת קרקעמרכז קהילתי בית מתמידים1049108:0022:00ירושלים
מועצה מקומית קריית 

יערים
7ף "הרי

1גולני טבריהקומת קרקע- כיתת לימוד טבריה- הסתדרות מרחב כנרת 1049208:0022:00כנרת

טרומפלדור- בית וגן טבריהקרקע-  מועדון חבר 9חדר מרכז קהילתי גינזבורג1049308:0022:00כנרת

טרומפלדור- בית וגן טבריהקרקע-  מועדון חבר 9חדר מרכז קהילתי גינזבורג1049408:0022:00כנרת

טרומפלדור- בית וגן טבריהקרקע-  מועדון חבר 9חדר מרכז קהילתי גינזבורג1049508:0022:00כנרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

רמת אגוז' שיכון דטבריהקומת קרקע - 5כיתה מספר מרכז קהילתי פירסט1049608:0022:00כנרת

רמת אגוז' שיכון דטבריהקומת קרקע - 5' כיתה מסמרכז קהילתי פירסט1049708:0022:00כנרת

אולם קומת קרקע, מזכירות היישובמזכירות היישוב- גבעת אבני 1049808:0022:00כנרת
יישוב קהילתי גבעת 

אבני
האורנים

חדר גלבועס כפר תבור"מתנ1049908:0022:00כנרת
מועצה מקומית כפר 

תבור
8ההגנה 

מועצה מקומית שיבלימועצה מקומית שיבלי ליד משרד הרווחה2קומה " אלדיואן"חדר מועצה מקומית שיבלי1050008:0022:00כנרת

כפר קמאכפר קמאקומת קרקע (מועצה מקומית)כפר קמא - בית הקשיש 1050108:0022:00כנרת

יבניאלמושבה יבניאלקומת קרקע- חדר ישיבות ס יבניאל"מתנ1050208:0022:00כנרת

בית יד לבנים חדר מרכז עידן קומת קרקעמועצה אזורית עמק הירדן1050308:0022:00כנרת
מועצה אזורית עמק 

הירדן
צומת צמח

נוף הארבלמושבה מגדלקומת קרקע- אולם המועצה מועצה מקומית מגדל1050408:0022:00כנרת

אר'אשכול הפיס מגאר'מגחדר קומת קרקעאר'אשכול הפיס מג1050508:0022:00כנרת

אר'אשכול הפיס מגאר'מגחדר קומת קרקעאר'אשכול הפיס מג1050608:0022:00כנרת

חדר ישיבות קומת קרקעידאת'מועצה מקומית בועיינה נוג1050708:0022:00כנרת
מועצה מקומית 

ידאת'בועיינה נוג

מועצה מקומית בועיינה 

ידאת'נוג

עילבוןמועצה מקומית עילבוןחדר בלט קומת מרתף- אולם ספורט  מועצה מקומית עילבון1050808:0022:00כנרת

מחוץ למבנה בכיוון הגן- מזכירות היישוב בני יהודה מועדון היישוב1050908:0022:00כנרת
יישוב קהילתי בני 

יהודה
בני יהודה

קניון לב קצריןקצרין1מועצת פועלים קצרין קניון לב קצרין קומה מועצת פועלים קצרין 1051008:0022:00כנרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

דל שמס לובי קומת קרקע'מועצה מקומית מגדל שמס'מועצה מקומית מג1051108:0022:00כנרת
דל 'מועצה מקומית מג

שמס
דל שמס'מועצה מקומית מג

מועצה מקומית מסעדהמועצה מקומית מסעדה1קומה - חדר ישיבות במועצה מועצה מקומית מסעדה1051208:0022:00כנרת

קומת קרקע- חדר ישיבות במועצה מועצה מקומית בוקעאתא1051308:0022:00כנרת
מועצה מקומית 

בוקעאתא
מועצה מקומית בוקעאתא

33נשיאי ישראל ' שדכרמיאלקומת קרקע- חדר קפה הסתדרות מרחב כרמיאל1051408:0022:00כרמיאל

33נשיאי ישראל ' שדכרמיאלקומת קרקע- כיתת לימוד הסתדרות מרחב כרמיאל1051508:0022:00כרמיאל

33נשיאי ישראל ' שדכרמיאלקומת קרקע- כיתת לימוד הסתדרות מרחב כרמיאל1051608:0022:00כרמיאל

1חבצלת כרמיאלקומת קרקע- אולם כניסה ת "נעמ1051708:0022:00כרמיאל

1חבצלת כרמיאלקומת קרקע- אולם כניסה ת "נעמ1051808:0022:00כרמיאל

1חבצלת כרמיאלקומת קרקע- אולם כניסה ת "נעמ1051908:0022:00כרמיאל

1חבצלת כרמיאלקומת קרקע- אולם כניסה ת "נעמ1052008:0022:00כרמיאל

מועצה אזורית משגבמועצה אזורית משגבחד דיונים קומת קרקעמועצה אזורית משגב1052108:0022:00כרמיאל

נחף כביש ראשימועצה מקומית נחףאולם ספורט ליד מגרש כדורגלאולם ספורט נחף1052208:0022:00כרמיאל

אולם קטן קומת קרקעד אלכרום'ס מג"מתנ1052308:0022:00כרמיאל
ד 'מועצה מקומית מג

אלכרום
ד אלכרום'מג

חדר בלט קומת קרקעס דיר אל אסד"מתנ1052408:0022:00כרמיאל
מועצה מקומית דיר אל 

אסד
דיר אל אסד

בענהמועצה מקומית בענהקומת קרקע - 1' חדר מסס  בענה"מתנ1052508:0022:00כרמיאל



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1חבי 'ביר אלגירכא קומת קרקע1' מועדון הגמלאים חדר מסהסתדרות מרחב מרכז הגליל  ירכא1052608:0022:00מרכז הגליל

ולס'ס ג"מתנולס'גסטודיו התעמלות קומת קרקע(מועצה מקומית)ולס 'ס  ג"מתנ1052708:0022:00מרכז הגליל

כביש ראשייאנוחקומת קרקע - 2' חדר מסמועצת פועלים יאנוח1052808:0022:00מרכז הגליל

ת'בית הקשיש ג(ת יאנוח'ג)ת  'גקומת קרקע(ת'מועצה מקומית יאנוח ג) (יאנוח)ת 'בית הקשיש ג1052908:0022:00מרכז הגליל

מועצה המקומית כסרא סמיעכסראקומת כניסה- מועדון נעורים בניין המועצה מועצה מקומית כסרא סמיע סיפריה1053008:0022:00מרכז הגליל

בית העםסמיע קומת קרקע1' בית העם חדר מסבית העם סמיע מועצה מקומית כסרא סמיע1053108:0022:00מרכז הגליל

ור'מרכז קהילתי סאגור'סאגאולם הרצאות בלובי קומת קרקעור'מועצה מקומית סג)ור 'מרכז קהילתי סאג1053208:0022:00מרכז הגליל

מועדון בית הקשישמעיליאמועדון קומת קרקע(מועצה מקומית מעיליא)מועדון בית הקשיש מעיליא  1053308:0022:00מרכז הגליל

בית הקשיש חורפישחורפישבית הקשיש קומת קרקע (מועצה מקומית חורפיש)בית הקשיש 1053408:0022:00מרכז הגליל

ראיף חמזהאן'בית ג(חדר משמאל למעלית) 2בניין רפיק חמזה קומה בניין רפיק חמזה 1053508:0022:00מרכז הגליל

בית הקשיש רחוב ראשיאבו סנאן קומת קרקע1' חדר מס(מועצה מקומית אבו סנאן)בית הקשיש 1053608:0022:00מרכז הגליל

4יחיא בן עדי פסוטהקומת קרקע- חדר בלט (מועצה מקומית פסוטה)מרכז קהילתי פסוטה 1053708:0022:00מרכז הגליל

כפר פקיעיןפקיעין2'  חדר מס1מועדונית קומה מועצה מקומית פקיעין  (ליד בית העם)מועדונית 1053808:0022:00מרכז הגליל

מרכז הנוער ראמהראמהחדר צמוד למזכירה (מועצה מקומית ראמה)מרכז הנוער ראמה 1053908:0022:00מרכז הגליל

וליה'לג'מועצה מקומית ג1054008:0022:00משולש דרומי
כיתת לימוד - וליה 'לג'חטיבה ארצית ג- מול המועצה מול הדואר 

(גנים) 1מספר 
וליה'לג'מועצה מקומית גוליה'לג'ג



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

טייבהטייבהטיפת חלב קומת קרקע(ח כללית"קופ)מרכז הילד גשר השלום 1054108:0022:00משולש דרומי

אלקינהטייבהאולם גלישה חופשית צמוד למטבחה"ס להב"מתנ1054208:0022:00משולש דרומי

מחמוד דרוויש צפוניטייבהאולם ישיבותהסתדרות מרחב משולש דרומי טייבה1054308:0022:00משולש דרומי

מחמוד דרוויש צפוניטייבהאולם ישיבותהסתדרות מרחב משולש דרומי טייבה1054408:0022:00משולש דרומי

1אבו בקר טירהחדר אומנות קומת קרקעאשכול פיס1054508:0022:00משולש דרומי

1אבו בקר טירהחדר אומנות קומת קרקעאשכול פיס1054608:0022:00משולש דרומי

7עכו כפר בראחדר פעילות מול המזכירות בכניסה קרקעעמותת אבן סינא- ס כפר ברא "מתנ1054708:0022:00משולש דרומי

כפר קאסםכפר קאסםאולם גדול קומת קרקעחברת גנאן אבנאא אלמוסתקבל- מרכז קהילתי עירוני 1054808:0022:00משולש דרומי

כפר קאסםכפר קאסםאולם גדול קומת קרקעחברת גנאן אבנאא אלמוסתקבל- מרכז קהילתי עירוני 1054908:0022:00משולש דרומי

קלנסואהקלנסווה קומת קרקע8' חדר פעילות מסמרכז קהילתי קלנסווה- ס "מתנ1055008:0022:00משולש דרומי

קלנסואהקלנסווה קומת קרקע7' חדר פעילות מסמרכז קהילתי קלנסווה- ס "מתנ1055108:0022:00משולש דרומי

מועצת פועליםבאקה אל גרביהאולם גדול קומת קרקעמועצת פועלים באקה אל גרביה1055208:0022:00משולש צפוני

מועצת פועליםבאקה אל גרביהאולם גדול קומת קרקעמועצת פועלים באקה אל גרביה1055308:0022:00משולש צפוני

בית הקשישת'גאולם קומת קרקעמועדון גיל הזהב (ת'מועצה מקומית ג)בית הקשיש 1055408:0022:00משולש צפוני

מועצת פועלים זמרזמראמצע הפרקט בסוף המסדרוןצמוד למועצה- ס זמר "מתנ- מועצה מקומית זמר 1055508:0022:00משולש צפוני



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

מועצה מקומית בסמייהה"ברטע בסמבכניסה מימין במשרד לפניות הציבור קומת קרקעה"מועצה מקומית בסמ1055608:0022:00משולש צפוני

מועצת פועלים כפר קרעכפר קרעאולם ישיבות קומת קרקעהסתדרות מרחב משולש צפוני כפר קרע1055708:0022:00משולש צפוני

מועצת פועלים כפר קרעכפר קרעאולם ישיבות קומת קרקעהסתדרות מרחב משולש צפוני כפר קרע1055808:0022:00משולש צפוני

סאלם ליד בניין המועצהמעלה עירוןבכניסה לאולם הספורט מצד שמאל החדר האחרוןס מעלה עירון"מתנ- מועצה מקומית מעלה עירון 1055908:0022:00משולש צפוני

ערערהערערה16חדר מספר - חדר פעילות ס טאהא חוסיין ערערה צמוד לבית ספר"מתנ1056008:0022:00משולש צפוני

ערערהערערה16חדר מספר - חדר פעילות ס טאהא חוסיין ערערה צמוד לבית ספר"מתנ1056108:0022:00משולש צפוני

74הגפן חרישאולם רב תכליתי קומת קרקעמועצה מקומית חריש1056208:0022:00משולש צפוני

74הגפן חרישאולם רב תכליתי קומת קרקעמועצה מקומית חריש1056308:0022:00משולש צפוני

אנה'שכונת מחגאום אל פאחםאולם קומת קרקעמועצת פועלים אום אל פאחם1056408:0022:00משולש צפוני

אנה'שכונת מחגאום אל פאחםאולם קומת קרקעמועצת פועלים אום אל פאחם1056508:0022:00משולש צפוני

אנה'שכונת מחגאום אל פאחםאולם קומת קרקעמועצת פועלים אום אל פאחם1056608:0022:00משולש צפוני

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1056708:0022:00נגב מרכזי

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1056808:0022:00נגב מרכזי

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1056908:0022:00נגב מרכזי

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1057008:0022:00נגב מרכזי



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1057108:0022:00נגב מרכזי

11המעפילים ' מדדימונהלובי כניסה קומת קרקעהיכל התרבות 1057208:0022:00נגב מרכזי

5נחל אילה פינת אלכסנדר ' רחמצפה רמוןקומת קרקע- משרד הנוער העובד והלומד- התיכון החברתית 1057308:0022:00נגב מרכזי

918צבי ברונשטיין ירוחםלובי קומת קרקעהיכל התרבות1057408:0022:00נגב מרכזי

918צבי ברונשטיין ירוחםלובי קומת קרקעהיכל התרבות1057508:0022:00נגב מרכזי

קיבוץ טלליםקיבוץ טללים(ליד הצרכניה)קומת קרקע - חדר אוכל -קיבוץ טללים 1057608:0022:00נגב מרכזי

ס כסייפה"מתנכסייפהאולם גדול קומת קרקעס כסייפה"מתנ1057708:0022:00נגב מרכזי

מדרשת שדה בוקרשדה בוקרחדר אוכל גדול קומת קרקעמדרשת שדה בוקר1057808:0022:00נגב מרכזי

מועצה אזורית תמרמועצה אזורית תמר7חדר ישיבות קומה מועצה אזורית תמר1057908:0022:00נגב מרכזי

מועצה מקומית ערערהערערה בנגבקומת קרקע- חדר מנהל גביה 6192. מועצה מקומית ערערה בנגב תד1058008:0022:00נגב מרכזי

28בן יאיר ערדאולם שקד קומת קרקעמרכז תרבות1058108:0022:00נגב מרכזי

28בן יאיר ערדאולם שקד קומת קרקעמרכז תרבות1058208:0022:00נגב מרכזי

6ח "פלמערדחדר חרמון קומת קרקעעיריית ערד1058308:0022:00נגב מרכזי

מועצת פועלים נצרתנצרת קומת קרקע7חדר הסתדרות מרחב נצרת1058408:0022:00נצרת

מועצת פועלים נצרתנצרתמועדון הקשיש קומת קרקעהסתדרות מרחב נצרת1058508:0022:00נצרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

מרכז הילד ומשפחתו נצרתנצרתמרכז הילד ומשפחתו נצרתמרכז הילד ומשפחתו1058608:0022:00נצרת

נצרתנצרתקומת קרקע- אולם פעילות מועדון הנוער העובד והלומד1058708:0022:00נצרת

ש דרוויש"מרכז תרבות ענצרתכיתה ראשונה כניסה למרכז קומת קרקעש מחמוד דרוויש"מרכז תרבות ע1058808:0022:00נצרת

בניין בית ספר יסודינצרתמועדון  קומת קרקע(בנין בית ספר יסודי)ד 'מועדון אלמג1058908:0022:00נצרת

מרכז קהילתי אבן עאמרנצרתקומת קרקע- אולם רב תכליתי מרכז קהילתי אבן עאמר1059008:0022:00נצרת

עילוטעילוט קומת קרקע1לובי כניסה חדר בית הקשיש עילוט1059108:0022:00נצרת

44אל קודס עין מאהלמשרד מרכז הצעירים קומת קרקעס עין מאהל"מתנ1059208:0022:00נצרת

משהדמשהדאולם מול הכניסה קומת קרקעמועדון קשישים משהד1059308:0022:00נצרת

מרכז קהילתי יפיעיפיעאולם תאטרון קומת קרקעמרכז קהילתי יפיע1059408:0022:00נצרת

מועצה מקומית כפר כנאכפר כנאמשרד אחראי נקיון קומת קרקעמועצה מקומית כפר כנא1059508:0022:00נצרת

כפר מנדאכפר מנדאאולם ישיבות קומת קרקעמועצה מקומית כפר מנדא1059608:0022:00נצרת

ריינהריינהכתה מול הכניסה קומת קקע(ספרייה)ס פיס "מתנ1059708:0022:00נצרת

4אל נרגייס טורעאןאולם קומת קרקעמועצה מקומית טורעאן יחידת קידום הנוער 1059808:0022:00נצרת

60יוסף אהרונוביץ נתניהאולם גדול ליד בית הכנסת(ש יהודה לביא"ליד בית כנסת ע)מרכז קהילתי תורני 1059908:0022:00נתניה

13השר ישראל בר יהודה נתניהמשרד ראשון מימין קומת קרקעהנוער העובד והלומד1060008:0022:00נתניה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

6בני ברמן נתניהלובי מבואה קומת קרקעס פולג עיר ימים "מתנ1060108:0022:00נתניה

6בני ברמן נתניהלובי מבואה קומת קרקעס פולג עיר ימים "מתנ1060208:0022:00נתניה

1האוניברסיטה נתניהלובי אולם תשובה בכניסה קומת קרקעהמכללה האקדמית נתניה1060308:0022:00נתניה

1האוניברסיטה נתניהלובי אולם תשובה בכניסה קומת קרקעהמכללה האקדמית נתניה1060408:0022:00נתניה

1האוניברסיטה נתניהלובי אולם תשובה בכניסה קומת קרקעהמכללה האקדמית נתניה1060508:0022:00נתניה

23אריה מוצקין נתניהמול הכניסה- קומת קרקע בחנות מקסי מרקט- מרכז מסחרי 1060608:0022:00נתניה

23אריה מוצקין נתניהמול הכניסה- קומת קרקע בחנות מקסי מרקט- מרכז מסחרי 1060708:0022:00נתניה

בית יפה לגיל הזהב ניהול ושירותים1060808:0022:00נתניה
אופציה לכניסה נפרדת )- 1קומה  (מחלקת קשישים ישנה)לובי גדול 

(מסביב
25הרצוג נתניה

בית יפה לגיל הזהב ניהול ושירותים1060908:0022:00נתניה
אופציה לכניסה נפרדת )- 1קומה  (מחלקת קשישים ישנה)לובי גדול 

(מסביב
25הרצוג נתניה

2חביבה רייק נתניהמשרד מול הכניסה קומת קרקעבית בורוכוב1061008:0022:00נתניה

26מקדונלד נתניהצמוד לחדר של אסתר קומת קרקע- לובי מתחת לשעון ת עמותת מורשת יהדות תוניסיה"מועדון עמי1061108:0022:00נתניה

35נחום נתניהלובי אולם קומת קרקעס דורה"מתנ1061208:0022:00נתניה

35נחום נתניהלובי אולם קומת קרקעס דורה"מתנ1061308:0022:00נתניה

13דוד רמז נתניהאולם ישיבותהסתדרות מרחב נתניה1061408:0022:00נתניה

13דוד רמז נתניהאולם ישיבותהסתדרות מרחב נתניה1061508:0022:00נתניה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

13דוד רמז נתניהאולם ישיבותהסתדרות מרחב נתניה1061608:0022:00נתניה

12שמעון ברכה נתניה1חדר מועדון קומה מרכז קהילתי נאות הרצל- מוסדות חינוך ותרבות נתניה 1061708:0022:00נתניה

דרך הכפרכפר ויתקיןאולם קומת קרקעבית יד לבנים כפר ויתקין 1061808:0022:00נתניה

14רחבת הבנים בית יצחקאולם קטן מצד ימין קומת קרקעצמוד לועד מקומי בית יצחק- בית  העם 1061908:0022:00נתניה

46הדקל תל מונדקומת קרקע- משרד בכניסה מועצת פועלים תל מונד1062008:0022:00נתניה

46הדקל תל מונדקומת קרקע- משרד בכניסה מועצת פועלים תל מונד1062108:0022:00נתניה

הלוחמים פינת ההדריםאבן יהודהאולם קומת קרקעמועדון בית ולדמן1062208:0022:00נתניה

61שדרות בן צבי קדימהצד שמאל- לובי מבואה היכל התרבות מרכז קהילתי קדימה1062308:0022:00נתניה

דרך לב השרוןצורןמבואה בלובי קומת קרקעקונסרבטוריון ומרכז לאומניות הבמה1062408:0022:00נתניה

מרכז קהילתי בת חפרבת חפר1חדר ישיבות קומה ועד מקומי בת חפר- מרכז קהילתי בת חפר 1062508:0022:00נתניה

2שלום שבזי פרדסיהמועדון קומת קרקעמועצה מקומית פרדסיה- מועדון האפרסק 1062608:0022:00נתניה

20שדרות בגין כפר יונהפטיו אתר ההנצחהמרכז קהילתי כפר יונה1062708:0022:00נתניה

20שדרות בגין כפר יונהפטיו אתר ההנצחהמרכז קהילתי כפר יונה1062808:0022:00נתניה

20שדרות בגין כפר יונהפטיו אתר ההנצחהמרכז קהילתי כפר יונה1062908:0022:00נתניה

8אורנים נוף הגליל קומת קרקע112' משרד יועצת משפטים  מסהסתדרות מרחב עמקים צפוני נוף הגליל1063008:0022:00עמקים צפוני



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

8אורנים נוף הגליל קומת קרקע111' משרד גמלאים מסהסתדרות מרחב עמקים צפוני נוף הגליל1063108:0022:00עמקים צפוני

7יקינטון נוף הגלילאולם סדנאות קומת קרקעס יקינטון"מתנ1063208:0022:00עמקים צפוני

'א7השקמה נוף הגלילאולם חוגים קומת קרקעס גורדון"מתנ1063308:0022:00עמקים צפוני

'א7השקמה נוף הגלילאולם חוגים קומת קרקעס גורדון"מתנ1063408:0022:00עמקים צפוני

4האלה מגדל העמק1אגף הקליטה אולם כנסים קומה עיריית מגדל העמק1063508:0022:00עמקים צפוני

4האלה מגדל העמק1אגף הקליטה אולם כנסים קומה עיריית מגדל העמק1063608:0022:00עמקים צפוני

4האלה מגדל העמק1אגף הקליטה אולם כנסים קומה עיריית מגדל העמק1063708:0022:00עמקים צפוני

48הארז רמת ישיקומת קרקע- חדר פסנתר ס רמת ישי"מתנ1063808:0022:00עמקים צפוני

51ארלוזורוב פתח תקוה1קומה - אולם ת"מרכז קהילתי נעמ1063908:0022:00פתח תקוה

51ארלוזורוב פתח תקוה1קומה -אולם ת"מרכז קהילתי נעמ1064008:0022:00פתח תקוה

51ארלוזורוב פתח תקוה1קומה -אולם ת"מרכז קהילתי נעמ1064108:0022:00פתח תקוה

51ארלוזורוב פתח תקוה1קומה - אולם ת "מרכז קהילתי נעמ1064208:0022:00פתח תקוה

47הבעל שם טוב פתח תקוה1קומה - עולם הלחימה  (אולם)חדר סטודיו ס לזרוס"מתנ1064308:0022:00פתח תקוה

19ההסתדרות פתח תקוהקומת קרקע- לובי הסתדרות מרחב פתח תקוה1064408:0022:00פתח תקוה

19ההסתדרות פתח תקוהקומת קרקע- לובי הסתדרות מרחב פתח תקוה1064508:0022:00פתח תקוה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

19ההסתדרות פתח תקוהקומת קרקע- לובי הסתדרות מרחב פתח תקוה1064608:0022:00פתח תקוה

5המכבים פתח תקוה1קומה - גלריה - אולם פסנתר היכל התרבות1064708:0022:00פתח תקוה

5המכבים פתח תקוה1קומה - גלריה - אולם פסנתר היכל התרבות1064808:0022:00פתח תקוה

5המכבים פתח תקוה1קומה - גלריה - אולם פסנתר היכל התרבות1064908:0022:00פתח תקוה

5המכבים פתח תקוה1קומה - גלריה - אולם פסנתר היכל התרבות1065008:0022:00פתח תקוה

5המכבים פתח תקוה1קומה - גלריה - אולם פסנתר היכל התרבות1065108:0022:00פתח תקוה

18הפורצים פתח תקוהאולם גדול קרקע- מועדון גמלאים ס רמת וורבר "מתנ1065208:0022:00פתח תקוה

18הפורצים פתח תקוהאולם גדול קרקע- מועדון גמלאים ס רמת וורבר "מתנ1065308:0022:00פתח תקוה

18הפורצים פתח תקוהאולם גדול קרקע- מועדון גמלאים ס רמת וורבר "מתנ1065408:0022:00פתח תקוה

11פוחס דוד פתח תקוהקומת קרקע- כניסה מצד שמאל - חדר מחול מרכז ספורט אמיר1065508:0022:00פתח תקוה

11פוחס דוד פתח תקוהקומת קרקע- כניסה מצד שמאל - חדר מחול מרכז ספורט אמיר1065608:0022:00פתח תקוה

1שולמית פתח תקוהביציאה מהמעלית שמאלה - 1 קומה 111חדר ס שערים"מתנ1066008:0022:00פתח תקוה

1שולמית פתח תקוהביציאה מהמעלית שמאלה - 1 קומה 111חדר ס שערים"מתנ1066108:0022:00פתח תקוה

39שפרינצק פתח תקוה1קומה  (אלקטרוניקה) 1חדר פעילות ס אחדות"מתנ1066208:0022:00פתח תקוה

39שפרינצק פתח תקוה1קומה  (אלקטרוניקה) 1חדר פעילות ס אחדות"מתנ1066308:0022:00פתח תקוה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

הברבור וגבעת הסלעיםראש העיןקומת קרקע- מצד שמאל -אולם קטן מרכז קהילתי לב הגבעה1066408:0022:00פתח תקוה

1הזית בית אריהאולם גמלאיםמועדון גמלאים- מועצה מקומית בית אריה עופרים  1066508:0022:00פתח תקוה

1הזית בית אריהאולם גמלאיםמועדון גמלאים- מועצה מקומית בית אריה עופרים  1066608:0022:00פתח תקוה

61הנגב אריאלאולם כנסים צד ימין קרקעבית הנוער אריאל1066708:0022:00פתח תקוה

61הנגב אריאלאולם כנסים צד ימין קרקעבית הנוער אריאל1066808:0022:00פתח תקוה

61הנגב אריאלאולם כנסים צד ימין קרקעבית הנוער אריאל1066908:0022:00פתח תקוה

הבקתה שערי תקוהשערי תקוה(כניסה מהשער הכחול)כיתה ראשונה צד ימין ועד מקומי שערי תקוה- איחוד חקלאי  1067008:0022:00פתח תקוה

הבקתה שערי תקוהשערי תקוה(כניסה מהשער הכחול)כיתה ראשונה צד ימין ועד מקומי שערי תקוה- איחוד חקלאי  1067108:0022:00פתח תקוה

1מבצע דני ראש העיןקומת קרקע- סטודיו בית העין מרכז הגיל הרך1067208:0022:00פתח תקוה

28מיכאל גרמה ראש העיןמימין-  קומת קרקע 1חדר מועצת פועלים ראש העין1067308:0022:00פתח תקוה

10מרבד הקסמים ראש העיןקומת קרקע- סטודיו למחול ס קהילתי לב העיר"מתנ1067408:0022:00פתח תקוה

10מרבד הקסמים ראש העיןקומת קרקע- סטודיו למחול ס קהילתי לב העיר"מתנ1067508:0022:00פתח תקוה

10מרבד הקסמים ראש העיןקומת קרקע- סטודיו למחול ס קהילתי לב העיר"מתנ1067608:0022:00פתח תקוה

9רבי חייא אלעד1אולם רב תכליתי קומה מרכז קהילתי אבטליון - ס אלעד "מתנ1067708:0022:00פתח תקוה

9רבי חייא אלעד1אולם רב תכליתי קומה מרכז קהילתי אבטליון - ס אלעד "מתנ1067808:0022:00פתח תקוה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

3פינת הרב גורן /יגאל אלוןראש העין1קומה  - 2חדר 908ס חדשנות "מתנ1067908:0022:00פתח תקוה

3פינת הרב גורן /יגאל אלוןראש העין1קומה  - 2חדר 908ס חדשנות "מתנ1068008:0022:00פתח תקוה

3פינת הרב גורן /יגאל אלוןראש העין1קומה  - 2חדר 908ס חדשנות "מתנ1068108:0022:00פתח תקוה

2רחבעם זאבי קרני שומרוןקומת קרקע - 1' חדר מס(מרכז קהילתי קרני שומרון)מועדון גיל הזהב 1068208:0022:00פתח תקוה

30יגאל אלון ראשון לציוןקומת קרקע- אולם ספורט מול הכניסה מרכז קהילתי יגאל אלון1068308:0022:00ראשון לציון

5ההרדוף ראשון לציוןחדר לימוד קומת קרקע- כיתת יום הולדת מרכז קהילתי קריית ראשון 1068408:0022:00ראשון לציון

9תמר אבן ראשון לציוןחדר חוגים קומת כניסההיכל הספורט גן נחום 1068508:0022:00ראשון לציון

7דרור ראשון לציון'אולם ישיבות קומה אמועצה דתית ראשון לציון 1068608:0022:00ראשון לציון

21בלקינד ראשון לציון כניסה בסוף המסדרון1חדר פעילות מרכז קהילתי עלומים1068708:0022:00ראשון לציון

21בלקינד ראשון לציון כניסה בסוף המסדרון1חדר פעילות מרכז קהילתי עלומים1068808:0022:00ראשון לציון

2היין ראשון לציוןאחרי הכניסה הראשית קומת קרקע - 1כיתה מרכז קהילתי כרמים1068908:0022:00ראשון לציון

2היין ראשון לציוןאחרי הכניסה הראשית קומת קרקע - 1כיתה מרכז קהילתי כרמים1069008:0022:00ראשון לציון

14אביעזר ילין ראשון לציוןקומת קרקע - 1סטודיו מרכז קהילתי גני ראשון 1069108:0022:00ראשון לציון

14אביעזר ילין ראשון לציוןכיתת חוגים קומת קרקעמרכז קהילתי גני ראשון 1069208:0022:00ראשון לציון

30אברבנאל ראשון לציון כניסות קומת קרקע2- חדר צהרון מרכז קהילה רוזן1069308:0022:00ראשון לציון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

30אברבנאל ראשון לציון כניסות קומת קרקע2- חדר צהרון מרכז קהילה רוזן1069408:0022:00ראשון לציון

5אחים זיגר ראשון לציוןקומת קרקע- דלת שניה מימין - חדר גמלאים מועדון גמלאי בזק1069508:0022:00ראשון לציון

5אחים זיגר ראשון לציוןקומת קרקע- דלת שניה מימין - חדר גמלאים מועדון גמלאי בזק1069608:0022:00ראשון לציון

22מרגולין ראשון לציוןקומת קרקע- חדר פעילות סגול הנוער העובד והלומד- מרכז נוער ותנועה 1069708:0022:00ראשון לציון

22מרגולין ראשון לציוןקומת קרקע- חדר פעילות סגול הנוער העובד והלומד- מרכז נוער ותנועה 1069808:0022:00ראשון לציון

18אושה ראשון לציון107כיתה מרכז קהילתי קריית גנים 1069908:0022:00ראשון לציון

18אושה ראשון לציון107כיתה מרכז קהילתי קריית גנים 1070008:0022:00ראשון לציון

4מרים ראשון לציוןאולם ספורט קומת קרקעאולם ספורט נווה עוז1070108:0022:00ראשון לציון

4מרים ראשון לציוןאולם ספורט קומת קרקעאולם ספורט נווה עוז1070208:0022:00ראשון לציון

37העצמאות ראשון לציוןקומת קרקע- לובי כניסה ראשית נחלת יהודה-ש ספי ריבלין " ע360מרכז ספורט נחלת 1070308:0022:00ראשון לציון

2אבא הלל סילבר ראשון לציון בכניסה מצד שמאל קומת קרקע1' חדר מסס רמת אליהו"מתנ1070408:0022:00ראשון לציון

2אבא הלל סילבר ראשון לציון בכניסה מצד שמאל קומת קרקע1' חדר מסס רמת אליהו"מתנ1070508:0022:00ראשון לציון

2אבא הלל סילבר ראשון לציון בכניסה מצד שמאל קומת קרקע1' חדר מסס רמת אליהו"מתנ1070608:0022:00ראשון לציון

41שדרות יעקב ראשון לציון קומת קרקע2כיתה בית אברוצקי1070708:0022:00ראשון לציון

41שדרות יעקב ראשון לציון קומת קרקע2כיתה בית אברוצקי1070808:0022:00ראשון לציון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

41שדרות יעקב ראשון לציון קומת קרקע2כיתה בית אברוצקי1070908:0022:00ראשון לציון

62רוטשילד ראשון לציוןאולם ספורטבית הפועל ראשון לציון 1071008:0022:00ראשון לציון

62רוטשילד ראשון לציוןאולם ספורטבית הפועל ראשון לציון 1071108:0022:00ראשון לציון

62רוטשילד ראשון לציוןאולם ספורטבית הפועל ראשון לציון 1071208:0022:00ראשון לציון

62רוטשילד ראשון לציוןאולם ספורטבית הפועל ראשון לציון 1071308:0022:00ראשון לציון

62רוטשילד ראשון לציוןאולם ספורטבית הפועל ראשון לציון 1071408:0022:00ראשון לציון

5חיל הצנחנים ראשון לציון1חדר אגם קומה מרכז קהילתי נווה חוף1071508:0022:00ראשון לציון

42מנחם בגין בית דגןחדר מועצת הנוער קומת קרקעמועדון פיס לקשיש1071608:0022:00ראשון לציון

13הרב עוזיאל באר יעקבקומת קרקע- דו ' גו1' חדר מסס באר יעקב"מתנ1071708:0022:00ראשון לציון

13הרב עוזיאל באר יעקבקומת קרקע- דו ' גו1' חדר מסס באר יעקב"מתנ1071808:0022:00ראשון לציון

13הרב עוזיאל באר יעקבקומת קרקע- דו ' גו1' חדר מסס באר יעקב"מתנ1071908:0022:00ראשון לציון

70490עמק סורק . נ.דעיינותקרקע- אודיטוריום מועצה אזורית גן רווה1072008:0022:00ראשון לציון

20גבריאלוב רחובות קומת קרקע1' חדר מסס משה"מתנ1072108:0022:00רחובות

20גבריאלוב רחובות קומת קרקע1' חדר מסס משה"מתנ1072208:0022:00רחובות

23דוד אלעזר רחובותחדר נוערכפר גבירול- ס בית לגדול טוב "מתנ1072308:0022:00רחובות



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

20החבורה רחובותקומת קרקע- חדר מחול ס אושיות"מתנ1072408:0022:00רחובות

20החבורה רחובותקומת קרקע- חדר מחול ס אושיות"מתנ1072508:0022:00רחובות

20החבורה רחובותקומת קרקע- חדר מחול ס אושיות"מתנ1072608:0022:00רחובות

20החבורה רחובותקומת קרקע- חדר מחול ס אושיות"מתנ1072708:0022:00רחובות

108הרצל רחובותמול הכניסה קפיטריה ישנה- חדר חדש קומת קרקע ס תקוותנו"מתנ1072808:0022:00רחובות

108הרצל רחובותמול הכניסה קפיטריה ישנה- חדר חדש קומת קרקע ס תקוותנו"מתנ1072908:0022:00רחובות

108הרצל רחובותמול הכניסה קפיטריה ישנה- חדר חדש קומת קרקע ס תקוותנו"מתנ1073008:0022:00רחובות

24לוין אפשטיין רחובות-1מרתף מועצת פועלים קומה הסתדרות מרחב רחובות1073108:0022:00רחובות

24לוין אפשטיין רחובות-1מרתף מועצת פועלים קומה הסתדרות מרחב רחובות1073208:0022:00רחובות

24לוין אפשטיין רחובות-1מרתף מועצת פועלים קומה הסתדרות מרחב רחובות1073308:0022:00רחובות

52סירני רחובות2 קומה 3' חדר למידה מסס שוויץ"מתנ1073408:0022:00רחובות

52סירני רחובות2 קומה 3' חדר למידה מסס שוויץ"מתנ1073508:0022:00רחובות

52סירני רחובות2 קומה 3' חדר למידה מסס שוויץ"מתנ1073608:0022:00רחובות

1קרונוברג רחובות2חדר עיון קומה ס אזורים "ס שוויץ רחובות החדשה מתנ"מתנ1073708:0022:00רחובות

בית יד בנים - עיריית נס ציונה 1073808:0022:00רחובות
בכניסה מצד ימין אחרי שעוברים את המטבח בפתח - בית יד לבנים 

צד ימין במבואה
9הבנים נס ציונה



מספר קלפימרחב
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הצבעה
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

9הבנים נס ציונהאולם בית יד לבניםבית יד בנים - עיריית נס ציונה 1073908:0022:00רחובות

9הבנים נס ציונהאולם בית יד לבניםבית יד בנים - עיריית נס ציונה 1074008:0022:00רחובות

48נורדאו נס ציונה1חדר - מבנה קן הנוער העובד הנוער העובד והלומד 1074108:0022:00רחובות

48נורדאו נס ציונה2חדר - מבנה קן הנוער העובד הנוער העובד והלומד 1074208:0022:00רחובות

6כהנים בני עיישאולם ישיבות- מבנה קופת חולים מאוחדת מועצה מקומית בני עייש1074308:0022:00רחובות

44הרצל קריית עקרוןאולם דבורה עומר קומת קרקעספרייה עירונית 1074408:0022:00רחובות

44הרצל קריית עקרוןאולם דבורה עומר קומת קרקעספרייה עירונית 1074508:0022:00רחובות

ספרייה- מועצה מקומית גדרה 1074608:0022:00רחובות
ישנה כניסה גם מהקומה התחתנוה - סיפריה לובי  קומה תחתונה 

למוגבלים
63ויצמן פינת לילינבלום גדרה

63ויצמן פינת לילינבלום גדרה(קומה תחתונה)סיפריה לובי קומת קרקע ספרייה- מועצה מקומית גדרה 1074708:0022:00רחובות

63ויצמן פינת לילינבלום גדרה(קומה תחתונה)סיפריה לובי קומת קרקע ספרייה- מועצה מקומית גדרה 1074808:0022:00רחובות

2שדרות אליהו מזכרת בתיהחדר ענבר קומת קרקע- ס קהילתי מפגשים מזכרת בתיה "מתנ1074908:0022:00רחובות

2שדרות אליהו מזכרת בתיהחדר ענבר קומת קרקע- ס קהילתי מפגשים מזכרת בתיה "מתנ1075008:0022:00רחובות

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןלובי קומת קרקערמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075108:0022:00רמת גן בני ברק

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןלובי קומת קרקערמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075208:0022:00רמת גן בני ברק

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןלובי קומת קרקערמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075308:0022:00רמת גן בני ברק



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןלובי קומת קרקערמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075408:0022:00רמת גן בני ברק

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןלובי קומת קרקערמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075508:0022:00רמת גן בני ברק

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןבכניסה ללובי מצד שמאל- משרד רמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075608:0022:00רמת גן בני ברק

7רמת עמידר /המחתרתרמת גןקומת קרקע- לובי רמת גן  גימלאים- הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075708:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075808:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1075908:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1076008:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1076108:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1076208:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןלובי קומת קרקערמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1076308:0022:00רמת גן בני ברק

6קרניצי רמת גןכניסה מצד שמאל- מבואה קומת קרקע רמת גן    - הסתדרות מרחב רמת גן בני ברק 1076408:0022:00רמת גן בני ברק

55המכבים בני ברק1חדר - חדר כושר ישן חדר כושר ישן  המכבים- מועדון קהילתי 1076508:0022:00רמת גן בני ברק

55המכבים בני ברק1חדר - חדר כושר ישן חדר כושר ישן  המכבים- מועדון קהילתי 1076608:0022:00רמת גן בני ברק

55המכבים בני ברק1חדר - חדר כושר ישן חדר כושר ישן  המכבים- מועדון קהילתי 1076708:0022:00רמת גן בני ברק

57המכבים בני ברקגן ילדים כניסה ראשית קומת קרקעכניסה ראשית קומת קרקע- גן ילדים 1076808:0022:00רמת גן בני ברק



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

57המכבים בני ברקגן ילדים כניסה ראשית קומת קרקעכניסה ראשית קומת קרקע- גן ילדים 1076908:0022:00רמת גן בני ברק

 פינת רוטשילד47הנשיא חדרהקומת קרקע- אולם ת "נעמ1077008:0022:00שומרון

 פינת רוטשילד47הנשיא חדרהקומת קרקע- אולם ת "נעמ1077108:0022:00שומרון

 פינת רוטשילד47הנשיא חדרהקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים- חדרה  - הסתדרות מרחב שומרון 1077208:0022:00שומרון

 פינת רוטשילד47הנשיא חדרהקומת קרקע- אולם מועדון גמלאים- חדרה  - הסתדרות מרחב שומרון 1077308:0022:00שומרון

1077408:0022:00שומרון
מועצה מקומית - סיפריה - ס מרכז צעירים פיס "מתנ

פורדיס
מרכז  צעירים פיספרדיסחדר פעילות קומת קרקע

קיבוץ עין כרמלקיבוץ עין כרמל2חדר ישיבות קומה מועצה אזורית חוף הכרמל1077508:0022:00שומרון

מועצה אזורית מנשהמועצה אזורית מנשהמשרד קומת קרקעמועצה אזורית מנשה1077608:0022:00שומרון

מועצה אזורית עמק חפרעמק חפרחדר ישיבות גדול מירוןמועצה אזורית עמק חפר1077708:0022:00שומרון

אלבחרסר זרקא'גקומת קרקע- משרד סר זרקא'מועצת פועלים ג1077808:0022:00שומרון

אלבחרסר זרקא'גקומת קרקע- משרד סר זרקא'מועצת פועלים ג1077908:0022:00שומרון

16חטיבת גולני חדרהחדר פעילות קומת קרקעס אופקים"מתנ1078008:0022:00שומרון

16חטיבת גולני חדרהחדר פעילות קומת קרקעס אופקים"מתנ1078108:0022:00שומרון

המגניםחדרה קומת קרקע6' חדר מסס רעים"מתנ1078208:0022:00שומרון

המגניםחדרה קומת קרקע6' חדר מסס רעים"מתנ1078308:0022:00שומרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

51המייסדים זכרון יעקבמשרד קומת קרקעמועצת פועלים  זכרון יעקב1078408:0022:00שומרון

51המייסדים זכרון יעקבמשרד קומת קרקעמועצת פועלים  זכרון יעקב1078508:0022:00שומרון

11הראשונים חדרהקומה שניה- חדר בישול ואומנות ס גבעת אולגה"מתנ1078608:0022:00שומרון

11הראשונים חדרהקומה שניה- חדר בישול ואומנות ס גבעת אולגה"מתנ1078708:0022:00שומרון

6השיזף חדרהחדר מוסיקה קומת קרקעס בית אליעזר"מתנ1078808:0022:00שומרון

6השיזף חדרהחדר מוסיקה קומת קרקעס בית אליעזר"מתנ1078908:0022:00שומרון

דרך הבניםפרדס חנהקומת קרקעבית יד לבנים1079008:0022:00שומרון

דרך הבניםפרדס חנהקומת קרקעבית יד לבנים1079108:0022:00שומרון

דרך הבניםפרדס חנהקומת קרקעבית יד לבנים1079208:0022:00שומרון

דרך הבניםפרדס חנהקומת קרקעבית יד לבנים1079308:0022:00שומרון

3קרן היסוד בנימינהחדר ישיבות קומת קרקעמועצה מקומית בנימינה1079408:0022:00שומרון

820עליזה יאנסן אור עקיבאאולם קומת קרקעמרכז הצעירים אור עקיבא1079508:0022:00שומרון

820עליזה יאנסן אור עקיבאאולם קומת קרקעמרכז הצעירים אור עקיבא1079608:0022:00שומרון

35שבזי אליכיןחדר ישיבות קומת קרקעמועצה מקומית אליכין1079708:0022:00שומרון

64הזית עתליתמשרד קומת קרקעעתלית- בית טורקיז 1079808:0022:00שומרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

93ארלוזורוב תל אביב יפושמאלה מהלובי- קומת קרקע , משרד הגמלאים - 38חדר ועד הפועל בית ההסתדרות תל אביב 1079908:0022:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב תל אביב יפו קומת קרקע1' חדר מס'בניין ג- הסתדרות מרחב תל אביב יפו 1080008:0022:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב תל אביב יפו קומת קרקע5' חדר מס'בניין ג- הסתדרות מרחב תל אביב יפו 1080108:0022:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב תל אביב יפו קומת קרקע8' חדר מס'בניין ג- הסתדרות מרחב תל אביב יפו 1080208:0022:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב תל אביב יפוחצר ארכיון קומת קרקע'בניין ג- הסתדרות מרחב תל אביב יפו 1080308:0022:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב תל אביב יפו5חדר - קומת קרקע - חדר אוכל ' בניין א- משען 1080408:0022:00תל אביב יפו

9בית אורן יד אליהו תל אביב יפומועדון פעילות נפגעי איבה קומת קרקעארגון נפגעי פעולות איבה1080508:0022:00תל אביב יפו

9בית אורן יד אליהו תל אביב יפומועדון פעילות נפגעי איבה קומת קרקעארגון נפגעי פעולות איבה1080608:0022:00תל אביב יפו

9בית אורן יד אליהו תל אביב יפומועדון פעילות נפגעי איבה קומת קרקעארגון נפגעי פעולות איבה1080708:0022:00תל אביב יפו

9בית אורן יד אליהו תל אביב יפומועדון פעילות נפגעי איבה קומת קרקעארגון נפגעי פעולות איבה1080808:0022:00תל אביב יפו

68ברודצקי תל אביב יפואולם גפן לובי כניסה קומת קרקענאות אביבים- משען 1080908:0022:00תל אביב יפו

68ברודצקי תל אביב יפואולם גפן לובי כניסה קומת קרקענאות אביבים- משען 1081008:0022:00תל אביב יפו

68ברודצקי תל אביב יפואולם גפן לובי כניסה קומת קרקענאות אביבים- משען 1081108:0022:00תל אביב יפו

200דיזינגוף תל אביב יפובית המהנדס חדר ישיבות אגף הספורט קומת קרקעאביב בית המהנדס-עיריית תל1081208:0022:00תל אביב יפו

6ששת הימים תל אביב יפומגרש קט רגל- אולם ספורט מרכז קהילתי נווה אליעזר 1081308:0022:00תל אביב יפו



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

6ששת הימים תל אביב יפומגרש קט רגל- אולם ספורט מרכז קהילתי נווה אליעזר 1081408:0022:00תל אביב יפו

6ששת הימים תל אביב יפומגרש קט רגל- אולם ספורט מרכז קהילתי נווה אליעזר 1081508:0022:00תל אביב יפו

6ששת הימים תל אביב יפומגרש קט רגל- אולם ספורט מרכז קהילתי נווה אליעזר 1081608:0022:00תל אביב יפו

8הארבעה תל אביב יפו3חדר ישיבות קומה הפועל1081708:0022:00תל אביב יפו

35הבעל שם טוב יפוקומת קרקע- לובי ראשי חצר נשית1081808:0022:00תל אביב יפו

35הבעל שם טוב יפוקומת קרקע- לובי ראשי חצר נשית1081908:0022:00תל אביב יפו

35הבעל שם טוב יפוקומת קרקע- לובי ראשי חצר נשית1082008:0022:00תל אביב יפו

35הבעל שם טוב יפוקומת קרקע- לובי ראשי חצר נשית1082108:0022:00תל אביב יפו

19התקווה חנוך ' שכתל אביב יפולובי קומת קרקעה סטודיו לאומנויות התאטרון"סל1082208:0022:00תל אביב יפו

19התקווה חנוך ' שכתל אביב יפולובי קומת קרקעה סטודיו לאומנויות התאטרון"סל1082308:0022:00תל אביב יפו

 רמת אביב4פיכמן תל אביב יפוחדר אומנות קומת קרקעמשען רמת אביב1082608:0022:00תל אביב יפו

120קיבוץ גלויות תל אביב יפו-חצר צפונית הנוער העובד והלומד1082708:0022:00תל אביב יפו

120קיבוץ גלויות תל אביב יפו-חצר צפונית הנוער העובד והלומד1082808:0022:00תל אביב יפו

 נווה שרת5רמה תל אביב יפו קומת קרקע7' חדר פעילות מסמרכז יד לקשיש1082908:0022:00תל אביב יפו

 נווה שרת5רמה תל אביב יפו קומת קרקע7' חדר פעילות מסמרכז יד לקשיש1083008:0022:00תל אביב יפו



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

6שלונסקי תל אביב יפוקומת קרקע- חדר חוגים , בניין גפןמשען נאות אפקה1083108:0022:00תל אביב יפו

6שלונסקי תל אביב יפוקומת קרקע- חדר חוגים , בניין גפןמשען נאות אפקה1083208:0022:00תל אביב יפו

ראיף חמזהאן'בית ג(חדר משמאל למעלית) 2בניין רפיק חמזה קומה בניין רפיק חמזה 1083308:0022:00מרכז הגליל

א"בניין מתירהט17' שכונה מסמרכז תמיכה ישובי אזור רהט1083408:0022:00הנגב

מועצת פועלים סחניןסחניןקומת קרקע- אולם גמלאים מועצת פועלים סחנין1083508:0022:00גליל מרכזי

מועצת פועלים טמרהטמרה-משרד קומה קרקע טמרה- מועצת פועלים 1083608:0022:00גליל מרכזי

11פוחס דוד פתח תקוהקומת קרקע- כניסה מצד שמאל - חדר מחול מרכז ספורט אמיר1083708:0022:00פתח תקוה

11פוחס דוד פתח תקוהקומת קרקע- כניסה מצד שמאל - חדר מחול מרכז ספורט אמיר1083808:0022:00פתח תקוה

47הבעל שם טוב פתח תקוה1קומה - עולם הלחימה  (אולם)חדר סטודיו ס לזרוס"מתנ1083908:0022:00פתח תקוה

כניסה לעיר צד שמאלאילתמשרד קומת קרקעמקורות2000107:0016:00אילת

15האורגים אשדודחדר אוכל ישן בתוך שטח העבודהחברת חשמל2000207:0019:30אשדוד

3הבושם אשדודחדר אוכלשופרסל דיל הרצל2000307:3016:30אשדוד

3הבושם אשדודקומת קרקע (מטבח)חדר ישיבות דואר מיון 2000407:0019:00אשדוד

21היוזמה אשדוד2חדר ועד קומה מ"אקשרטיין תעשייה בע2000507:0016:00אשדוד

 אזור תעשיה צפוני10העוגן אשדודחדר ישיבות קומת כניסהמקסימה מרכז להפרדת אויר2000608:0017:00אשדוד



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2השיטה גן יבנה קומת קרקע7-11חדר כפר נוער בית אפל2000707:0017:00אשדוד

39רמז דוד אשקלוןחדר אוכלשופרסל רמז2000808:0019:00אשקלון

חשווןקרית גתחדר אוכלשלאון2000907:3018:00אשקלון

שדרות מקורות השמחהשדרותחדר הדרכהמקורות תחנת שמחה2001007:0016:00אשקלון

כפר עזהקיבוץ כפר עזהד קומת קרקע"ממכפרית תעשיות 2001106:0017:30אשקלון

אזור תעשיה צפונינהריהחדר ישיבותחוגלה קימברלי2001205:0019:00גליל מערבי

שבי ציוןשבי ציוןחניון מקום העבודהשצפ2001307:0017:30גליל מערבי

1החשמל עכוחניון מקום העבודהשטראוס גרופ2001405:0019:00גליל מערבי

6העמל  עכוחניון מקום העבודהמ"המשקם בע2001506:0016:00גליל מערבי

68העצמאות עכוחניון מקום העבודהקופת חולים מרכז בריאות האישה2001607:3017:00גליל מערבי

אזור תעשיה אכזיבנהריהחניון מקום העבודהמילו פרי2001708:0018:00גליל מערבי

קיבוץ כבריקיבוץ כבריחניון מקום העבודהח"ברמד כברי אגש2001807:3017:00גליל מערבי

11רמז עכוחניון מקום העבודהאיגוד ערים כיבוי אש  2001906:0019:00גליל מערבי

אזור תעשיה תפןמגדל תפןחניון מקום העבודהסטפאק2002007:3016:00גליל מערבי

אזור תעשיה צפוניקריית שמונהחדר אוכל מקום העבודהמ"סימת סבקו תעשיות בע2002107:0016:30גליל עליון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

אזור תעשיה צפתצפתחדר ישיבותשטראוס גרופ עלית קפה נמס2002207:0018:30גליל עליון

אזור תעשיה צפתצפתחדר אוכל בתוך מקום העבודהחברת חשמל2002307:0019:00גליל עליון

כפר סולדכפר סולדקפיטריה בשטח מקום העבודהלורדן2002408:0016:00גליל עליון

מחצבות כפר גלעדיקריית שמונהר ועד"חדר יומחצבות כפר גלעדי קרית שמונה2002507:0016:30גליל עליון

563בסיס בינוי בין חצרים לבאר שבעג"חדר ליד החנייה מול הש563בסיס בינוי - ל "עובדי צה2002607:0016:00הנגב

בסיס חתירהבסיס חתירהמועדון חדר אוכלבסיס חתירה2002707:0016:00הנגב

יצחק בן צביבאר שבע -2כניסה קומה המשביר לצרכן קניון הנגב2002808:0018:00הנגב

2יצחק הנפח באר שבעחדר אוכל קומת קרקעמקורות2002907:0017:30הנגב

בית שאןפטיו קטן- חדר אוכל בקר תנובה אדום אדום2003008:0018:30העמקים
מפעלי אזוריים מועצה אזורית 

המעיינות

עין חרוד איחודקיבוץ עין חרוד איחודמטבחפלבם מפעלי מתכת עין חרוד2003107:3016:00העמקים

מועצה אזורית חוף השרוןחוף השרוןחדר ישיבותמועצה אזורית חוף השרון2003308:0018:00השרון

5הצורף חולון'ליד המעליות בניין אמס הכנסה חקירות2003407:0016:00חולון בת ים

 מול טירת הכרמל4כביש כפר גליםחניון מקום העבודהכפר גלים כפר הנוער2003508:0017:00חיפה

כפר חסידים כפר הנוערכפר חסידיםחניון מקום העבודהכפר הנוער הדתי חסידים2003608:0016:30חיפה

מפעל נשרנשרחניון מקום העבודה נשר מלט2003705:3017:00חיפה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

אתר ספירטבריהאולם הסברה אתר הסטוריאתר ספיר- מקורות 2003807:0019:30כנרת

מחלבות רמת הגולןקצריןחדר אוכל קומת קרקעמחלבות רמת הגולן קצרין2003906:3018:00כנרת

מרום גולןקיבוץ מרום גולןחדר אוכל- מרום גולן מרכז מועצה אזורית מרום גולן2004008:0016:00כנרת

עילית המשורטבריה עיליתבכניסה בתוך שטח העבודה בכניסה לאנגרמ"המשקם בע2004108:0016:00כנרת

צומת גולניצומת גולניחדר ישיבותמחצבת גולני- מ "תעשיות אבן וסיד בע2004208:0016:00כנרת

1ספיר ' שדטבריהחנייה ליד השערכיבוי אש2004306:3017:00כנרת

16החרושת כרמיאלחניון מקום העבודהחברת חשמל כרמיאל2004406:0018:00כרמיאל

1הנפח כרמיאל1קומה - חדר מנהל אגד כרמיאל2004505:0018:00כרמיאל

35מבצע עובדה כרמיאלחניון מקום העבודהרבין - מעון חופית  2004608:0016:00כרמיאל

YELLOWליד תחנת דלק כרמיאלבתוך תחנת ההסעות(ליד תחנת דלק)כפר הילדים 2004708:0016:30כרמיאל

15משעול דולב כרמיאלחניון מקום העבודהבית ספר  האיריסים2004808:0020:30כרמיאל

49צור כרמיאלחדר ועד קומת קרקעמ"שטראוס סלטים בע2004906:0017:00כרמיאל

מ"מתפרות עאיק בעירכאחדר מנהל בכניסה למתפרהמ"מתפרות אעיק נוהאד בע2005008:0016:00מרכז הגליל

ים המלחים המלח-1חדר אוכל עובדים קומה ה'מלון לאונרדו פלאז2005107:0018:00נגב מרכזי

3המחצבות נצרתחדר הדרכההמוסד לביטוח לאומי2005208:0017:00נצרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

42הקדר נתניההקדדר' חניון בית שקד רחדואר דוורים2005307:0017:00נתניה

1הרכבת נתניהחניון מקום העבודהכיבוי אש 2005406:3017:30נתניה

2הקדר נתניהחדר אוכל עובדיםשופרסל הדרים2005508:0016:00נתניה

7המגשימים פתח תקוה2קומה - חדר ישיבות מ"פיברו בריאות בעלי חיים בע2005607:0018:00פתח תקוה

2אזור תעשיה היוצר באר יעקבחדר המתנה מוסךהילוך שישי מוסך באר יעקב2005706:3017:30ראשון לציון

1מוטי קינד רחובותרחבה של המחסןמרכז לוגיסטיקה- עיריית רחובות 2005805:3016:30רחובות

4מוטי קינד רחובותחדר אוכל קומת קרקעדואר ישראל2005906:0016:00רחובות

16נימין רחובות2חדר ישיבות קומה חברת חשמל2006006:3016:00רחובות

דרך היין מעלה ראשוניםזכרון יעקבחניון מקום העבודהאגודת הכורמים 2006108:0016:30שומרון

1רוטשילד קסריהחניון מקום העבודהמלון דן קיסריה2006207:0017:00שומרון

2חיים לבנון תל אביב יפו1קומה - אולם נופים בניין האודיטוריום מוזיאון ארץ ישראל2006307:0016:00תל אביב יפו

שדרות רוקח משרדיםתל אביב יפוחדר מנהל פרוייקטיםגני יהושע משרדים 2006408:0016:00תל אביב יפו

מלון מצפה הימיםצפתחדר גלריהמ"מלון מצפה הימים בע2006508:0017:00גליל עליון

14היצירה רעננה1חדר ישיבות קומה עיריית רעננה בינוי רכש ולוגיסטיקה2006607:0016:00השרון

21העצמאות חדרהחניון מקום העבודהמגה בעיר יינות ביתן2006708:0017:30שומרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

דרך הערבהאילתחדר אוכל עובדיםמלון קלאב הוטל3000107:0017:00אילת

דרך יותםאילתחדר מומיניםבית חולים יוספטל 3000205:0022:00אילת

3000407:0018:00אילת
מלון אמבסדור )מלון  ישרוטל ים סוף החוף הדרומי 

(מ "בע
החוף הדרומיאילתחדר עובדים

החוף הצפוניאילתחדר אוכל עובדיםרויאל  ביץ חוף צפוני3000507:0018:00אילת

החוף הצפוניאילת-1חדר אוכל עובדים קומה מלון רויאל גרדן החוף הצפוני3000607:0018:00אילת

החוף הצפוניאילתחדר אוכל עובדים קומת קרקעמלון קיסר פרימייר3000707:0017:00אילת

חטיבת גולניאילתקומת קרקע- משרד של מירי ע"שפ' מח- עיריית אילת 3000807:0017:00אילת

11חטיבת הנגב אילתלובי קומת קרקע- בניין ישן אגף מינהלה עיריית אילת בניין ישן אגף מינהלה3000907:0017:00אילת

5הפתן אילת משרד של הדס ליד שעון הנוכחות1קומה עיריית אילת בית ארז3001007:0017:00אילת

מועצה אזורית חבל אילותאילתחדר ישיבות קטןמועצה אזורית חבל אילות3001108:0017:00אילת

נמל אילתאילתחדר ועד קומת קרקענמל אילת3001208:0017:00אילת

25שדרות התמרים אילתסיטי סנטר משרד קומת קרקעסיטי סנטר- עיריית אילת מנהל חינוך 3001307:0017:00אילת

56שדרות התמרים אילתחדר מתנדביםמגן דוד אדום 3001407:0018:00אילת

מושב באר טוביה2חדר ועד קומה מרלוג- תנובה 3001505:0016:00אשדוד
' אזור תעשיה באר טוביה רח

עומר

2מועדון תעמת קומה תנובה תעמת 3001608:0019:00אשדוד
מועצה אזורית באר 

טוביה

אזור תעשיה מועצה אזורית 

באר טוביה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

אשדוד מסוף מטעניםאשדודחדר אוכל קומת קרקע/חדר הדרכהמיון אשדוד- מסוף מטענים - רכבת 3001706:0022:00אשדוד

25נתן אלבז אשדודקומת קרקע - 1חדר ס בית לברון"מתנ3001808:0019:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3001908:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החילבית יד לבנים3002008:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002108:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002208:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002308:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002408:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002508:0020:00אשדוד

1דרך ארץ אשדודאולם בית החיל בית יד לבנים3002608:0020:00אשדוד

29האורגים אשדוד2 קומה 1' כיתת הדרכה מס- פלאפון 3002708:0017:00אשדוד

8האשלג אשדודחדר ישיבות חיטהמ"אדמה אגן בע3002805:3017:00אשדוד

7הבושם אשדוד(כניסה ראשית פניה ימינה מעלית)- 1חדר הרצאות קומה שופרסל דיל אקסטרה3002908:0022:00אשדוד

3הבנאים אשדוד1 קומה 45חדר רן.ע.מ ס"מכס בע3003007:3016:00אשדוד

4הבנאים אשדוד(מעלית)קומה שנייה - ברחבה הגדולה גמלאי חברת החשמל- בית העובד 3003108:0016:00אשדוד



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

24החרושת קריית מלאכיקומת קרקע- חדר ישיבות קטן פקר מרכז שרותי פלדה3003208:0016:00אשדוד

41היוזמה אשדודמחסן מקלחונים חדר פנימי קומת קרקעמ"חמת ארמטורות ויציקות בע3003308:0016:00אשדוד

1הירמוך יבנהחדר אוכל קומת קרקעשופרסל און ליין 3003408:0016:00אשדוד

1הנפט אשדודקומת קרקע- חדר הדרכה מ"פז בית זיקוק אשדוד בע3003508:0022:00אשדוד

1הנרייטה סולד אשדודאשדוד - 2קומה - אולם מועצה דתית3003608:0016:00אשדוד

7הרב ניסים אשדודחדר ריפוי ועיסוקעמותת בית אבות3003708:0016:00אשדוד

7הרפואה אשדודלובי כניסה ברחבה הגדולה מצד שמאלבית חולים אסותא3003805:0022:00אשדוד

7הרפואה אשדודלובי כניסה ברחבה הגדולה מצד שמאלבית חולים אסותא3003905:0022:00אשדוד

6הרצל גן יבנה1חדר ישיבות קומה מועצה מקומית גן יבנה3004008:0018:00אשדוד

ח מכבי" ליד קופ14השייטים אשדוד(בחניה הגדולה)ליד קופת חולים מכבי - חדר סטודיו קומת קרקע גמלאים- גמלאי עיריית אשדוד 3004108:0016:00אשדוד

ח מכבי" ליד קופ14השייטים אשדוד(בחניה הגדולה)ליד קופת חולים מכבי - חדר סטודיו קומת קרקע גמלאים- גמלאי עיריית אשדוד 3004208:0016:00אשדוד

ח מכבי" ליד קופ14השייטים אשדוד(בחניה הגדולה)ליד קופת חולים מכבי - חדר סטודיו קומת קרקע גמלאים- גמלאי עיריית אשדוד 3004308:0016:00אשדוד

ח מכבי" ליד קופ14השייטים אשדוד(בחניה הגדולה)ליד קופת חולים מכבי - חדר סטודיו קומת קרקע גמלאים- גמלאי עיריית אשדוד 3004408:0016:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3004507:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3004607:3019:00אשדוד
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100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3004707:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3004807:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3004907:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005007:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005107:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005207:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005307:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005407:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005507:3019:00אשדוד

100יצחק הנשיא אשדודצמוד לאודיטוריום (מרכזי)אוהל גדול אלתא3005607:3019:00אשדוד

5מבוא הימים אשדודקומת קרקע- חדר הדרכה מ"אוברסיז קומרס בע3005707:3017:00אשדוד

5מבוא הימים אשדודקומת קרקע- חדר הדרכה מ"אוברסיז קומרס בע3005807:3017:00אשדוד

5מבוא הימים אשדודקומת קרקע- חדר הדרכה מ"אוברסיז קומרס בע3005907:3017:00אשדוד

5מבוא הימים אשדודקומת קרקע- חדר סובול מ"אוברסיז קומרס בע3006007:3017:00אשדוד

מועדון קהילתי במועצהמועצה אזורית באר טוביה3006108:0020:00אשדוד
מועצה אזורית באר 

טוביה
מועצה אזורית באר טוביה
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מרכז גרעיני שורקיבנהבכניסה לאתר קומת קרקע- ס "חדר בלממרכז גרעיני שורק - ג .מ.מ3006208:0016:00אשדוד

8קרן היסוד אשדודד תת קרקעי"ממקופת חולים מאוחדת קרן היסוד3006308:0017:00אשדוד

1אזור תעשיה פריז שדרותחדר אוכל קומת קרקעמ"אסם השקעות בע3006405:3019:00אשקלון

איזור תעשיה דרומיאשקלוןחדר ועד קומת קרקעא אשקלון .צ.א.חברת ק3006507:3018:00אשקלון

12האבץ קרית גת2חדר הדרכה פקולטה לסלטים קומה אסם השקעות - סלטי צבר 3006608:0020:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3006708:0022:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3006808:0022:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3006908:0022:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3007008:0022:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3007108:0022:00אשקלון

7הגבורה אשקלוןקומת קרקע- אולם בית יד לבנים- עיריית אשקלון 3007208:0022:00אשקלון

7החרושת קרית גתחדר פינת קפה קומת קרקעור'מ בנוז"אסם השקעות בע3007306:0019:00אשקלון

1החשוון קרית גתחדר ועד קומת קרקעעיריית קריית גת3007408:0020:00אשקלון

2הסתדרות אשקלוןפנייה שמאלה החדר בצד ימין-  חדר הרצאות בניין שילב קומת קרקע (בניין של המסעדות וחנויות)בניין שילב - בית חולים ברזילי 3007507:3019:00אשקלון

2הסתדרות אשקלון.לפני הכניסה לחדר אוכל (MRIאחרי בניין )חדר אוכל בית חולים ברזילי3007607:0019:00אשקלון
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בית חולים ברזיל3007708:0019:00אשקלון
בניין עובדים . כניסה שער מזרחי פנייה שמאלה- חדר ועד קומת קרקע

טכניים
2הסתדרות אשקלון

חוות זרעחווה חקלאית ברוריםמהשער יש לפנות ימינה- חדר ראשונים קומת קרקע חוות זרע סידס3007808:0017:00אשקלון

מועצה אזורית יואבמועצה אזורית יואבחדר ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית יואב3007908:0016:00אשקלון

(נמצא במועצה מקומית שער הנגב)- 1חדר ישיבות (מלוחים)שטראוס פריטו  3008007:0022:00אשקלון
מועצה אזורית שער 

הנגב
מועצה אזורית שער הנגב

חדר ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית שער הנגב3008208:0017:00אשקלון
מועצה אזורית שער 

הנגב
מועצה אזורית שער הנגב

1 קומה 2112 חדר 2בניין המכללה האקדמית ספיר3008308:0016:00אשקלון
מועצה אזורית שער 

הנגב
פנחס ספיר/מכללת הנגב

178מלכי ישראל קרית גת17מחסן קופה שופרסל קרית גת מלכי ישראל3008408:0021:00אשקלון

צומת סילבראשקלון(מינוס)- מקלט קומה שופרסל שלי סילבר3008508:0020:00אשקלון

5רחבת אייר קרית גתחדר אוכל קומת קרקעחד אסף מתכות3008608:0019:00אשקלון

5שדרות חיים בר לב אשקלוןחדר מרכז מבקרים קומת קרקעמבשלות בירה קלסברג3008706:0018:00אשקלון

תחנת כח רוטנברגאשקלוןחדר אוכל  קומת קרקעחברת חשמל  תחנת כח רוטנברג3008808:0017:00אשקלון

4אלטלף יהוד שמאלה במדרגות דלת ראשונה צד ימין1חדר הדרכות קומה שופרסל אזור תעשיה יהוד3008908:0017:00גבעתיים בקעת אונו

120אליהו סעדון אור יהודהלובי קומת קרקעעיריית אור יהודה3009008:0016:00גבעתיים בקעת אונו

87אליהו סעדון אור יהודהקומת קרקע - 1חדר מספר מכללת אור יהודה3009108:0016:00גבעתיים בקעת אונו

24בן גוריון גבעת שמואל1קומה - אולם שטדה חדר ישיבות עיריית גבעת שמואל3009208:0016:00גבעתיים בקעת אונו
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48הגליל גני תקוה1קומה - חדר ישיבות מועצה מקומית גני תקוה3009308:0022:00גבעתיים בקעת אונו

8השיקמה סביוןקומת קרקע- חדר ישיבות מועצה מקומית סביון3009408:0017:00גבעתיים בקעת אונו

4יוני נתניהו אור יהודה1חדר ועד קומה עיריית אור יהודה3009508:0017:00גבעתיים בקעת אונו

' ג1יוני נתניהו אור יהודהקומת קרקע- ג 1לובי בניין שטראוס מים3009608:0017:00גבעתיים בקעת אונו

' ג1יוני נתניהו אור יהודהקומת קרקע- ג 1לובי בניין שטראוס מים3009708:0017:00גבעתיים בקעת אונו

32יצחק רבין קריית אונו1קומה - כיתת לימוד בית השחמט08:0016:00 30098גבעתיים בקעת אונו

32יצחק רבין קריית אונו1קומה - כיתת לימוד בית השחמט08:0016:00 30099גבעתיים בקעת אונו

41יצחק רבין קריית אונומכניסה ימינה ושוב ימינה- חדר ישיבות מוצה קומה קרקע עיריית קריית אונו08:0019:00 30100גבעתיים בקעת אונו

1כורזין גבעתיים5קפיטריה קומה - בית מולדבסקי ל.א.כ3010107:3017:00גבעתיים בקעת אונו

9מצולות ים גבעתיים'קומה ב- חדר הרצאות ישיבות משען גבעתיים3010208:0022:00גבעתיים בקעת אונו

10פנקס קריית אונוקומת קרקע- כיתת לימוד אפור ס קריית אונו"מתנ3010308:0016:00גבעתיים בקעת אונו

3אריאל שרון ' שדאור יהודה1קומה -  קפיטריה 103חדר נתיבי ישראל החברה הלאומית3010408:0017:00גבעתיים בקעת אונו

2שדרות הארזים רמת גןאולם תרבות מבנה סעודי קומת קרקע(רמת אפעל)משען אפעל 3010508:0017:00גבעתיים בקעת אונו

2שדרות הארזים רמת גןשמאלה מהמעלית - 2המחלקה הסיעודית קומה (רמת אפעל)משען אפעל 3010608:0017:00גבעתיים בקעת אונו

13תפוצות ישראל גבעתיים3בניים קומה - חדר גפן ל.א.כ3010707:3017:00גבעתיים בקעת אונו
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13תפוצות ישראל גבעתייםבניין הדרכה- חדר ספיר ל.א.כ3010807:3017:00גבעתיים בקעת אונו

13תפוצות ישראל גבעתיים2בניים קומה - חדר ברוש ל.א.כ3010907:3017:00גבעתיים בקעת אונו

1תעשיה היוצרים .אנהריה1קפיטריה קומה מ"אגמו ורגוס בע3011007:0018:00גליל מערבי

אזור תעשיה בר לבמושב אחיהודחדר ישיבות תפעול והנדסהשטראוס מחלבות3011107:0018:00גליל מערבי

אזור תעשיה מילואותעכומבנה ליד המשרדים קומת קרקעיציר כפיים3011207:0019:00גליל מערבי

אזור תעשיה קרית הפלדהעכוחדר הרצאות קומת קרקעחוד אסף3011307:0018:00גליל מערבי

אזור תעשיה תפןאזור תעשיה תפןכניסה למפעל קומת קרקעמ"ק אירופוילס בע'טקג3011407:0018:00גליל מערבי

אזור תעשיה תפןאזור תעשיה תפןלובי כניסה למפעלמ"ישקר בע-טכנולוגיות להבים 3011507:0020:00גליל מערבי

אזור תעשיה תפןאזור תעשיה תפןמקלט קומת קרקעט'טורבין ג3011607:0019:00גליל מערבי

1בן גוריון מעלותלובי קומת קרקעעיריית מעלות תרשיחא3011708:0019:00גליל מערבי

33דוד גאון נהריהחדר ועד קומת קרקענהריה-טכנולוגיות להבים 3011807:0019:00גליל מערבי

1החרושת עכו3חדר הדרכות עליון קומה מ"גלידות שטראוס בע3011907:0020:00גליל מערבי

35וייצמן עכוכניסה לעירייה- לובי קומת קרקע עיריית עכו3012008:0019:00גליל מערבי

35וייצמן עכוכניסה לעירייה- לובי קומת קרקע עיריית עכו3012108:0019:00גליל מערבי

מושב רגבהמושב רגבהחדר אוכל קומת קרקעמ"בע (1992)רהיטי רגבה 3012208:0018:00גליל מערבי
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קיבוץ חניתהקיבוץ חניתהקומת קרקעמ"מפעל מתכת חניתה בע3012307:0018:00גליל מערבי

קיבוץ לוחמי הגיטאותקיבוץ לוחמי הגיטאותקומת קרקע- מקלט תחתון מ"אסם טבעול בע3012407:0017:00גליל מערבי

אגמון מרקט אגמון החולהאגמון מרקטקומת קרקע- חדר עגול מול הכניסה כפר גלעדי (עין החולה)מלון גליליון 3012508:0017:00גליל עליון

אזור תעשיה דרומיקריית שמונהפרגולה- מחוץ למאפייה מאפייה מרחבית3012607:0018:00גליל עליון

אזור תעשיה צפתצפתקומת קרקע- לובי יוניליוור- ורד הגליל תעשיות שוקולוד 3012705:0019:00גליל עליון

ר"איזור תעשיה צחראש פינהחדר הועדמ"אקרשטיין תעשיות בע3012807:0020:00גליל עליון

(צפוני. ת.א) 1אלי הורוביץ קריית שמונהחדר ישיבות קומת קרקעמ"מונפורט מדיקל סימפליוויה בע3012907:0018:00גליל עליון

גן תעשייה תל חיקריית שמונהחדר ישיבות קומת קרקעאלביט מערכות תקשוב וסייבר3013007:0017:00גליל עליון

37הרצל קריית שמונהחדדר ועדעיריית קריית שמונה3013108:0017:00גליל עליון

1יצחק שמיר חצור הגליליתקומת קרקע- חדר ישיבות מועצה מקומית חצור הגלילית3013208:0022:00גליל עליון

כפר הנשיאכפר הנשיאקומת קרקע- חדר הוועד הבונים ברזים ומפעילים לתעשיה3013307:0021:00גליל עליון

מכללת תל חיקריית שמונה קמפוס מערב4קרוואן המכללה האקדמאית תל חי 3013408:0017:00גליל עליון

מרכז ביג מפעל עוףקריית שמונהחדר ועד  קרקעעוף הגליל קרית שמונה3013707:0019:00גליל עליון

פרי גליל חצור הגליליתחצור הגליליתחדר אוכל קומת קרקעמ"פרי הגליל בע3013807:0019:00גליל עליון

קיבוץ נאות מרדכינאות מרדכיקומת קרקע- חדר מחשבים נעלי נאות אגוש3014008:0017:00גליל עליון
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

קיבוץ עמירקיבוץ עמירל"חדר מנכDPLמוצרים חד פעמיים 3014108:0022:00גליל עליון

שדה נחמיהשדה נחמיהחדר ועד קומת קרקעחוליות תעשיות פלסטיקה 3014208:0020:00גליל עליון

1קומה - משרד מערכות מידע מועצה אזורית דרום הר חברון 3014308:0018:00הנגב
מועצה אזורית הר 

חברון
אזור תעשיה מיתרים

אזור תעשיה נועםנתיבותחדר בידוק כניסה למבנה הנהלת המפעל(קוקה קולה) (מילנקו)טרה 3014407:0017:00הנגב

12אלפסי באר שבע-1סיפריה קומה משען באר שבע3014508:0022:00הנגב

בין אופקים לנתיבותאופקיםחדר ישיבותתנובה מרלוג מזון דרום 3014605:0017:00הנגב

בית קמהקיבוץ בית קמהחדר ועד קומת קרקעמ"דע בע"קמה3014705:3016:00הנגב

בסיס תובלה משמר הנגבצומת משמר הנגבמועדון מוביליםל בסיס תובלה משמר הנגב"צה- ל "עובדי צה3014808:0016:00הנגב

20דוד המלך באר שבעחדר ישיבותהאגודה למען הקשיש3014907:0016:00הנגב

1דרך אילן רמון באר שבעלובי קרקעקאנטרי באר שבע3015006:0017:00הנגב

1דרך חברון באר שבעמרכז ביצוע מועדוןדרך חברון - חברת חשמל 3015107:3017:00הנגב

77האנרגיה באר שבע6' חדר ישיבות מס1 בנין גב ים ECIאיי .סי.אי3015208:0018:00הנגב

1הנרייטה סולד באר שבע קומת קרקע5' חדר ישיבות מסקופת חולים כללית הנרייטה סולד3015308:0019:00הנגב

1הנרייטה סולד באר שבע קומת קרקע5' חדר ישיבות מסקופת חולים כללית הנרייטה סולד3015408:0019:00הנגב

1קרצב באר שבעחדר ועד קומת קרקעמפעלי ים המלח- בית האשלג 3015508:0016:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

3015608:0016:00הנגב
מועצת + רשות המיסים )החינוך ' מחלקת- ש "עיריית ב

1הנרייטה סולד באר שבעלובי כניסה קומת קרקע(חינוך עיריית באר שבע' אל קאסום מח

32הרצל באר שבעלובי השופלייןעיריית באר שבע3015707:0017:00הנגב

8התלמוד באר שבע'אולם ארועים קומה אמועצה דתית3015808:0016:00הנגב

4התקווה באר שבעשער מערבי בלובי קומת קרקעמשרדי ממשלה- קניון קריית הממשלה 3015908:0018:00הנגב

טבע טקרמת חובבחדר ועד קומת קרקעמפעל טבע טק3016007:0017:00הנגב

7יהודה הנחתום באר שבעלובי קומת קרקעבזק אונליין3016108:0018:00הנגב

1יצחק נפחא באר שבעבניין ועד העובדים קומת קרקע(א"רמת)תעשיה אוירית 3016207:0016:00הנגב

ליד מועצה אזורית אשכולמועצה אזורית אשכולד"חדר ועד ממ(ישובי חבל מעון)ליד מועצה אזורית אשכול - מ "יח3016308:0016:00הנגב

מוסך חדש רכבת ישראלבאר שבעחדר מנהל אחזקה- מוסך חדש רכבת ישראל3016407:0016:00הנגב

מועצה אזורית בני שמעוןקיבוץ בית קמהחדר ישיבות מרכזימועצה אזורית בני שמעון3016508:0016:00הנגב

בית יד לבנים אולם רבקה קומת קרקעבית יד לבנים- מועצה אזורית שדות נגב 3016608:0018:00הנגב
מועצה אזורית שדות 

נגב
מועצה אזורית שדות נגב

מחנה נתןמחנה נתןח"חד ועד מצלאגד אחזקה+ מחנה נתן + ח "ל מצל"עובדי צה3016708:0016:00הנגב

מפעלי ים המלחמפעלי ים המלחקומת קרקע- לובי בניין בטיחות אתר מפעלי ים המלח- מפעלי מגנזיום 3016806:3017:00הנגב

מפעלי ים המלחמפעלי ים המלחליד משרדי הוועד- חדר ועד באולם מפעלי ים המלח3016906:3018:00הנגב

מפעלי ים המלחמפעלי ים המלחליד משרדי הוועד- חדר ועד באולם מפעלי ים המלח3017006:3018:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

מפעלי ים המלחמפעלי ים המלחליד משרדי הוועד- חדר ועד באולם מפעלי ים המלח3017106:3018:00הנגב

1משעול דבורה בוארון באר שבעפטיו מתחם יעלים קומת קרקעעיריית באר שבע3017208:0017:00הנגב

מתחם יוניברסבאר שבעחדר אוכל קומת קרקעשופרסל יוניברס3017308:0018:00הנגב

נאות חובבנאות חובבחדר הדרכות ליד הכניסה קומת קרקעפיברו בריאות בעלי חיים-קופלוק3017406:0017:00הנגב

נאות חובבנאות חובב1מקלט צינורות המזרח התיכון 3017508:0016:00הנגב

נאות חובבנאות חובבחדר הדרכות בכניסה למפעלה(אדמה)מפעל מכתשים 3017606:3019:00הנגב

נאות חובבנאות חובב קומת קרקע34' חדר ועד מס פריגו וולברנדwavelengthמפעל 3017707:0016:00הנגב

סעדיה מללבאר שבעחדר ועד קומת קרקעמשרדי המפעל- אדמה מכתשים 3017808:0018:00הנגב

6עזריאל ניצני באר שבע-1מתחום מוזיק קומה מכללת קיי3017908:0016:00הנגב

קריית חינוךאופקיםהחדר של  הטכניעלה נגב3018008:0017:00הנגב

צומת גילתמועצה אזורית מרחביםחדר בכניסהקריית חינוך מרחבים 3018108:0017:00הנגב

צומת גילתמועצה אזורית מרחביםבניין המועצה כניסה קומת קרקעמועצה אזורית מרחבים 3018208:0017:00הנגב

(ש"בין אופקים לב)צומת גילת צומת גילתחדר ישיבות קומת קרקעקרן קיימת לישראל3018308:0016:00הנגב

ריגר פינת המשחרריםבאר שבעכניסה לעירייה- לובי קומת קרקע עיריית באר שבע3018408:0017:00הנגב

ריגר פינת המשחרריםבאר שבעכניסה לעירייה- לובי קומת קרקע עיריית באר שבע3018508:0017:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

ריגר פינת המשחרריםבאר שבעכניסה לעירייה- לובי קומת קרקע עיריית באר שבע3018608:0017:00הנגב

רמת חובברמת חובבמרכז מבקרים קומת קרקעהחברה לשרותי איכות הסביבה3018808:0016:00הנגב

1בן גוריון ' שדבאר שבעלובי קומת קרקע - 30בניין אוניברסיטת בן גוריון 3018908:0016:00הנגב

1בן גוריון ' שדבאר שבעלובי קומת קרקע - 30בניין אוניברסיטת בן גוריון 3019008:0016:00הנגב

1בן גוריון ' שדבאר שבעלובי קומת קרקע - 30בניין אוניברסיטת בן גוריון 3019108:0016:00הנגב

1בן גוריון ' שדבאר שבעפקולטה לרפואה- קומת קרקע - בניין קרוליין אוניברסיטת בן גוריון 3019208:0016:00הנגב

151רגר ' שדבאר שבעלובי המתנה קרדיולוגיה קומת קרקעבית חולים סורוקה3019305:0022:00הנגב

151רגר ' שדבאר שבעמשרד עובדי נקיון- ג לבן "משרד שלבית חולים סורוקה3019405:0022:00הנגב

151רגר ' שדבאר שבע(א"במקום מד)חדר אוכל חדש לובי קומת קרקע בית חולים סורוקה3019505:0022:00הנגב

151רגר ' שדבאר שבע51לובי יולדות בניין בית חולים סורוקה3019605:0022:00הנגב

151רגר ' שדבאר שבע(א"במקום מד)חדר אוכל חדש לובי קומת קרקע בית חולים סורוקה3019705:0022:00הנגב

11שמריהו לוין באר שבעלובי כניסה קומת קרקעבזק3019807:0018:00הנגב

1שכונת יוני אופקיםחדר ישיבות מנהל החינוךעיריית אופקים 3019908:0016:00הנגב

9001. ד.תדימונהפטיו חדרי אוכלג"קמ- הקריה למחקר גרעיני 3020007:0017:00הנגב

9001. ד.תדימונהפטיו חדרי אוכלג"קמ- הקריה למחקר גרעיני 3020107:0017:00הנגב



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

9001. ד.תדימונהפטיו חדרי אוכלג"קמ- הקריה למחקר גרעיני 3020207:0017:00הנגב

תרכובות ברוםנאות חובבחדר דיוניםתרכובות ברום נאות רותם3020307:0020:00הנגב

אזור תעשיה אלון תבורעפולהלובי כניסה למרחב מוגןתנובה אלון תבור3020407:0019:00העמקים

אזור תעשיה אלון תבורעפולהמשרד מחסן ברונומ"סטארפלאסט תעשיות בע3020507:0019:00העמקים

אזור תעשיה ישן יקנעםיקנעם2חדר אוכל קומה אסם יקנעם3020607:0019:00העמקים

1דוד אלעזר עפולהחדר המתנה אימפלהקימברלי קלרק3020706:0017:00העמקים

3הסדנא בית שאןחדר ועד קומת קרקעמ"כבלים ומערכות בע- טלדור 3020808:0020:00העמקים

1הקדמה יקנעםחדר ועד קומת קרקעאלביט יבשה ותעש יקנעם3020907:0018:00העמקים

61בוטינסקי 'זעפולה גבעת המורהלובי קפיטריה קומת קרקע(האגודה למען הזקן)בית אבות משלב 3021007:0018:00העמקים

1חיים לסקוב עפולהחדר גלמןתדיראן מוצרי צריכה3021107:0016:00העמקים

טירת צביקיבוץ טירת צבילובי כניסה ליד המדרגות.0002טירת צבי - טיב 3021208:0018:00העמקים

1יצחק רבין עפולהקפיטריה מול המעלית קומת קרקע1בניין ספר בית חולים העמק3021305:0022:00העמקים

1יצחק רבין עפולהקומת קרקע ליד עמדת כסאות הגלגלים-  לובי כניסה 4בניין מספר בית חולים העמק3021405:0022:00העמקים

1יצחק רבין עפולה חדר אוכל לובי כניסה17מבנה בית חולים העמק3021505:0022:00העמקים

4ירושלים עפולהבמבנה בפינה הדרום מזרחית במתחם בית מישורים- בית מישורים בית מישורים3021608:0016:00העמקים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

5כורש עפולהחדר אוכל קומת קרקעשופרסל דיל  כורש3021708:0021:00העמקים

5לסקוב עפולהחדר האוכל ליד הכניסה למפעלמ"תל בר בע3021807:0016:00העמקים

מועצה אזורית גלבועמועצה אזורית גלבוע-1חדר ישיבות קומה מועצה אזורית גלבוע3021908:0022:00העמקים

חדר ועד קומת קרקעשאן- מזון טרי - מפעלי עוף טוב 3022007:0016:00העמקים
מועצה אזורית עמק 

המעיינות
מפעלים אזוריים

2חדר אוכל קומה מוצרי עוף טוב בית שאן3022107:0018:00העמקים
מועצה אזורית עמק 

המעיינות
מפעלים אזוריים

קיבוץ עין דורקיבוץ עין דוראריזה' קפיטריה מעל מחמ "טל דור כבלים ומערכות בע3022207:0017:00העמקים

קיבוץ דליהקיבוץ דליהחדר ישיבות קומה אזוהר דליה 3022307:0019:00העמקים

קיבוץ רמת השופטקיבוץ רמת השופט1חדר אוכל נהגים קומה אסם רמת השופט3022407:0018:00העמקים

5רבין עפולה-2חדר אוכל קומה עפולה עילית-  שופרסל דיל יצחק רבין 3022508:0021:00העמקים

תל יוסףקיבוץ תל יוסף1חדר ועד קומה תנובה תל יוסף3022607:0017:00העמקים

3אבא הלל סילבר לודב ישן  קומת כניסה" בניין קש1חדר ישיבות אנרגיה ל"קריית שרותי בל - (קשב)בנק לאומי 3022708:0017:00השפלה

3אבא הלל סילבר לודב ישן קומת כניסה" בניין קש2חדר ישיבות אנרגיה ל"קריית שרותי בל - (קשב)בנק לאומי 3022806:0020:00השפלה

3אבא הלל סילבר לוד1 קומה M1 בניין הדרכה 102כיתה ל"קריית שרותי בל - (קשב)בנק לאומי 3022908:0016:00השפלה

3אבא הלל סילבר לוד1 קומה M1 בניין הדרכה 102כיתה ל"קריית שרותי בל - (קשב)בנק לאומי 3023008:0016:00השפלה

30אזור תעשיה היצירה רמלה2חדר ריכוז עובדים קומה בזק3023107:0016:00השפלה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

בארות יצחקקיבוץ בארות יצחקחדר  מנהליש חסד בארות יצחק- שופרסל דיל  3023208:0018:00השפלה

11דני מס רמלה2 קומה 201' חדר ישיבות שיקום מסהמוסד לביטוח לאומי3023308:0016:00השפלה

אביב רמלה-דרך תלצריפין3קומה  (ניקול) 172חדר ישיבות מחסני הסוכנות צריפין- קימברלי קלארק 3023407:0018:00השפלה

אביב רמלה-דרך תלצריפין3קומה  (ניקול) 172חדר ישיבות מחסני הסוכנות צריפין- קימברלי קלארק 3023507:0018:00השפלה

4דרכי משה לוד29חדר ישיבות מספר (הפטיש)רכבת ישראל 3023607:0022:00השפלה

ג" נתב8האירוסים חטיבה לוד באיזור המשרדים1חדר ועד קומה ן מסופי מטען"ממ3023706:0019:00השפלה

ג" נתב8האירוסים חטיבה לוד באיזור המשרדים1חדר ועד קומה ן מסופי מטען"ממ3023806:0019:00השפלה

3הגלבוע קריית שדה התעופהקומת קרקע קיית שדה התעופה (ליד לאוניד)ד "חדר מממזון- יוניליוור 3023907:0017:00השפלה

3024007:0016:00השפלה
מימין לשער הכניסה למפעלי - מ "תעבורה אחזקות בע

נשר
אזור תעשיה מפעלי נשררמלהחדר נהגים דלת ירוקה

2החזון רמלהחדר ועד קומת קרקעמפעלי מלט ישראליים - נשר 3024106:0022:00השפלה

6החזון רמלה1חדר ועד קומה תעבורה מוסך 3024207:0016:00השפלה

1היצירה רמלהחדר ועד קומת קרקעמקורות מרחב מרכז3024307:0017:00השפלה

35המעיין מודיעין'חדר מנוחת עובדים כניסה גג מודיעין "שופרסל מרלו3024407:0020:00השפלה

40הצופית רמלהחדר עובדיםBמתחם - שופרסל דיל 3024507:0018:00השפלה

88הרצל  רמלה קומה ג317חדר מרפאת מומחים- קופת חולים כללית 3024608:0019:00השפלה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1יודפת לודל קומת קרקע"בניין אלון חדר ישיבות סחבל"קריית שרותי בל - (קשב)בנק לאומי 3024708:0016:00השפלה

1יוספטל לוד7 קומה 7007' חדר מסבניין מטה לוד- רכבת ישראל 3024807:0016:00השפלה

כנרת פינת חרמוןאיירפורט סיטי2 קומה 202'  מס1חדר ישיבות פלאפון3024908:0018:00השפלה

כפר הנוער בן שמןכפר נוער בן שמןקומת קרקע (בית ארלוזורוב)חדר ועד כפר הנוער בן שמן3025007:3018:00השפלה

10מודיעים שוהם'קומה ג- חדר ישיבות מועצה אזורית חבל מודיעין3025107:3018:00השפלה

מועצה אזורית שדות דןד"יישוב כפר חבכניסת קרקע- 1קומה - ר הוועד "חדר יומועצה אזורית שדות דן3025208:0016:30השפלה

מושב מצליחמושב מצליחקומת קרקע  - 66-70כיתת לימוד תומר מבנה (תומר חברה ממשלתית)אלביט מערכות ותעש 3025307:0017:00השפלה

מושב מצליחמושב מצליחכיתת לימוד אלביט מבנה חדש קומת קרקע ליד הביטחוןאלביט מערכות ותעש3025407:0017:00השפלה

1הכלנית ג"נתבג" בתוך מתחם נתב1חדר אוכל קומה מ תעשיות מזון מטוסים "תמ3025505:0016:00השפלה

250עמק האלה מודיעיןקומת קרקע- ט "חדר קב(מוצרי נייר אמריקאים ישראל)אמניר גרפיטי 3025608:0017:00השפלה

4פארק תעשיה הברוש מועצה מקומית שוהםקומת קרקע- אולם הכנסים ג שוהם"שופרסל מרלו3025708:0020:00השפלה

3פארק תעשיות ברוש מועצה מקומית שוהםמימין לכניסה (בקומת הלובי)קומת קרקע , 002חדר הדרכה ג"שטראוס מרלו3025806:3019:00השפלה

5פסח לב לוד3חדר ישיבות מערכות מידע קומה 'פסח לב כניסה א- קופת חולים מאוחדת 3025908:0017:00השפלה

1שבעת המינים מושב אחיסמך1חדר מנהל סניף קומה אגד חניון אגד אחיסמך3026006:0018:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026105:0022:00השפלה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026205:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026305:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026405:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026505:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב(אזור משרדי ההנהלה)' חדר  אוכל קומה ב 3טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026605:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב2חדר אוכל קטן קומה 1טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026705:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתב2חדר אוכל קטן קומה 1טרמינל - שדה התעופה - רשות שדות התעופה 3026805:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתבחדר אוכל תומך מזרחי קומת קרקעחדר אוכל תומך מזרחי- רשות שדות התעופה 3026905:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתבחדר אוכל תומך מזרחי קומת קרקעחדר אוכל תומך מזרחי- רשות שדות התעופה 3027005:0022:00השפלה

15שמשון הגיבור רמלהקומת קרקע- חדר ועד אגף החינוך והנוער- עיריית רמלה 3027108:0016:00השפלה

15שמשון הגיבור רמלהקומת קרקע- חדר ועד אגף החינוך והנוער- עיריית רמלה 3027208:0016:00השפלה

תחנת גזר(קיבוץ גזר)תחנת גזר אחורי חדר האוכל ליד המשרד של רחלי (קרוואן)חדר וועד אגף הייצור- חברת חשמל תחנת גזר 3027307:0017:00השפלה

תחנת גזר(קיבוץ גזר)תחנת גזר חדר אוכל אגף ביצוע קומת קרקעחברת חשמל תחנת גזר 3027407:0017:00השפלה

103אחוזה רעננהחדר ישיבות משאבי אנושבניין העירייה- עיריית רעננה 3027508:0017:00השרון

103אחוזה רעננהחדר ישיבות משאבי אנושבניין העירייה- עיריית רעננה 3027608:0017:00השרון



מספר קלפימרחב
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תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

278אחוזה רעננהחדר אוכל קטן קומת קרקעבית חולים לוינשטיין3027805:0022:00השרון

278אחוזה רעננהחדר אוכל קטן קומת קרקעבית חולים לוינשטיין3027905:0022:00השרון

אלי הורוביץרעננה3 קומה 353' חדר ישיבות מסSAPסאפ 3028108:0017:00השרון

18אלי הורוביץ כפר סבאקומת קרקע, אולם ישיבות גדול אלהמ"טבע תעשיות פרמצטבטיות בע3028206:0022:00השרון

18אלי הורוביץ כפר סבאקומת קרקע, אולם ישיבות גדול אלהמ"טבע תעשיות פרמצטבטיות בע3028306:0022:00השרון

18אלי הורוביץ כפר סבאקומת קרקע, אולם ישיבות גדול אלהמ"טבע תעשיות פרמצטבטיות בע3028406:0022:00השרון

1חדר אוכל קומה שופרסל דיל3028508:0016:00השרון
מועצה מקומית כוכב 

צור יגאל/יאיר
15בזלת 

28בן גמלא הוד השרוןקומת קרקע" באר"בעיריית הוד השרון3028908:0019:00השרון

28בן גמלא הוד השרוןקומת קרקע" באר"בעיריית הוד השרון3029008:0019:00השרון

19החרושת רמת השרון1חדר אוכל קומה (ברמן)מאפיית ודש - ברמן . את.י3029106:0022:00השרון

4המסגר הוד השרוןחדר אוכל חצי קומה מהקרקעצפוני- מ סנו "החברה הדרומית לשיווק בע3029208:0018:00השרון

10החרש הוד השרון2מחסן ציוד מרלוג סמוך לחדר ועד קומה הדרומי- מ סנו "החברה הדרומית לשיווק בע3029308:0018:00השרון

1המלאכה רעננה1חדר אוכל קומה רננים- שופרסל דיל 3029408:0017:00השרון

9המנופים הרצליה1חדר אוכל קומה הרצליה- שופרסל דיל 3029508:0019:00השרון

15הסדנא רעננהלובי פינת המתנה ליד חנות ספידוקאנטרי רעננה3029606:0018:00השרון



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

48הרצל כפר סבא2חדר ועד קומה עיריית כפר סבא3029708:0017:00השרון

48הרצל כפר סבאלשכת הרב הראשי בין שני המשרדים קומת קרקעעיריית כפר סבא- המועצה הדתית 3029808:0017:00השרון

39ויצמן כפר סבא4 קומה 508' חדר ישיבות מסהמוסד לביטוח לאומי3029908:0016:00השרון

59טשרניחובסקי כפר סבאבניין אישפוז בכניסה מצד שמאל מול עמדת הקפהבית חולים מאיר 3030005:0022:00השרון

59טשרניחובסקי כפר סבאקרקע- צמוד לקיר בצבע חום , לובי מול חנות ספרים צומת ספריםבית חולים מאיר 3030105:0022:00השרון

59טשרניחובסקי כפר סבאמול אולם יוסף קוט ברחבהבית חולים מאיר 3030205:0022:00השרון

59טשרניחובסקי כפר סבאמרפאות חוץ מרפאת פה ולסת צמוד למזכירות מצד מימיןבית חולים מאיר 3030305:0022:00השרון

6יוסף נבו הרצליהקומת קרקע"  אפרים נהרי"חדר ישיבות - אגף תבל אגף תבל- עיריית הרצליה 3030408:0017:00השרון

4יצחק שדה רמת השרון(קראוון)קומת קרקע - חדר ישיבות אגף חינוך אגף חינוך ורווחה- עיריית רמת השרון 3030507:0016:00השרון

1החדר השקוף קומה מועצה אזורית דרום השרון 3030608:0017:00השרון
מועצה אזורית דרום 

השרון
 נווה ירק40כביש 

כניסה מזרחית שער שיארמת השרוןכניסה דרך שער שיא - 3קומה -  מנהלה מבנה שינוע 379חדר  אלביט מערכות ותעש 3030707:0022:00השרון

כניסה מזרחית שער שיארמת השרוןכניסה דרך שער שיא - 3קומה -  מנהלה מבנה שינוע 377חדר  אלביט מערכות ותעש 3030807:0022:00השרון

כניסה מזרחית שער שיארמת השרוןכניסה דרך שער שיא - 3קומה -  מנהלה מבנה שינוע 375חדר אלביט מערכות ותעש 3030907:0022:00השרון

כניסה מזרחית שער שיארמת השרוןכניסה דרך שער שיא - 3קומה -  מנהלה מבנה שינוע 373חדר אלביט מערכות ותעש 3031007:0022:00השרון

כניסה מזרחית שער שיארמת השרוןכניסה דרך שער שיא - 3קומה -  מנהלה מבנה שינוע 372חדר אלביט מערכות ותעש 3031107:0022:00השרון



מספר קלפימרחב
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

3נתיב האבות כפר סבאקומת קרקע- חדר אוכל שופרסל און ליין 3031208:0016:00השרון

13עלית הנוער הוד השרון12ביתן - חדר ועד קומת קרקע כללית- בית חולים שלותה 3031308:0017:00השרון

1פארק האוניברסיטה רעננה1אולם קנבר חדר ישיבות קומה האוניברסיטה הפתוחה3031408:0016:00השרון

פארק תעשיות בניין ספרדקיבוץ יקום3חדר ישיבות ברצלונה קומה הוט מובייל3031508:0018:00השרון

122רמת ים הרצליה-1חדר אוכל עובדים קומה מלון דן אכדיה3031608:0017:00השרון

36שדרות ירושלים רעננה1חדר ישיבות קומה רעננה- חברת חשמל 3031707:0016:00השרון

119תל אביב יפו כפר סבאחדר סגלמעון רוחמה 3031808:0017:00השרון

47אהוד קנמון בת יםקומת קרקע- מהשער בצד שמאל - משרד של ברי כנפו ע"שפ- עיריית בת ים 3031908:0017:00חולון בת ים

33ביאליק חולוןחדר ישיבות קומת קרקעמשען דיור מוגן3032008:0018:00חולון בת ים

7גולדה מאיר חולון-2חדר אוכל קומה (גולדה)שרותי בריאות כללית 3032108:0016:00חולון בת ים

7גולדה מאיר חולון1חדר אוכל עובדים קומה שופרסל דיל קניון3032208:0018:00חולון בת ים

דן שומרוןחולון2קומת - חדר נהגים כללי אגד חניון חולון3032306:0017:00חולון בת ים

15החופר חולוןחדר ועד עזרה ראשונה קומת קרקעאגד מפעל ייצור3032408:0016:00חולון בת ים

26המלאכה חולון-חדר ישיבות קומת קרקע  המשקם3032508:0016:00חולון בת ים

(בניין עזריאלי) 7המנור חולון6קומה  - 6002חדר הנהלה/בזק3032608:0016:00חולון בת ים
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(בניין עזריאלי) 7המנור חולון2קומה  - 2172ד "ממבזק3032708:0016:00חולון בת ים

8המנור חולון-1חדר הדרכות גדול  קומה (אי.טי.אי)טרקטורים וציוד - זוקו שילובים 3032808:0017:00חולון בת ים

27המרכבה חולוןקרקע צמוד לאודיטוריום - 1062' אולם אשל מסספקטרלינג- אלביט 3032908:0016:00חולון בת ים

29המרכבה חולוןקרקע- אודיטוריום אלביט- אלישרא 3033008:0017:00חולון בת ים

29המרכבה חולוןקרקע- אודיטוריום אלביט- אלישרא 3033108:0017:00חולון בת ים

29המרכבה חולוןקרקע- אודיטוריום אלביט- אלישרא 3033208:0017:00חולון בת ים

29המרכבה חולון1 קומה 2028אולם ברוש אלביט- אלישרא 3033308:0017:00חולון בת ים

9המרכבה חולוןחדר אוכל עובדים קומה קרקעשופרסל מחסן3033408:0018:00חולון בת ים

12הרוקמים חולוןחדר בתוך מחסן לוגיסטיקה קומת קרקע בכניסה ימינהעיריית חולון  מרכז לוגיסטי3033508:0019:00חולון בת ים

24הרוקמים חולון6ממד תפעול קומה עמידר3033608:0016:00חולון בת ים

26השופטים חולוןחדר ועד מכירותתקשוב סייבר- אלביט 3033708:0016:00חולון בת ים

58ויצמן חולוןלובי העירייה כניסה ראשית קומת קרקעעיריית חולון   3033807:0019:00חולון בת ים

58ויצמן חולוןלובי העירייה כניסה ראשית קומת קרקעעיריית חולון3033907:0019:00חולון בת ים

27חשמונאים בת ים2קומה - חדר ישיבות מפקחים רשות החנייה- עיריית בת ים אגף הפיקוח 3034008:0017:00חולון בת ים

27חשמונאים בת יםחדר ישיבות קומת קרקעעיריית בת ים אגף החינוך3034108:0017:00חולון בת ים
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12לוחמים חולוןקומת קרקע' לובי חדר בריגקאנטרי חולון3034207:0020:00חולון בת ים

1מנחם בגין בת יםקומת קרקע- חדר יום הולדת כניסה ראשית ימינה קאנטרי בת ים3034308:0020:00חולון בת ים

קראוזה/מקוה ישראל חולוןאולם מרכזי (ספריה)בית תרבות בית ספר חקלאי מקוה ישראל3034408:0016:00חולון בת ים

17מקס נורדאו בת יםקומת קרקע- לובי מצד ימין  עיריית בת ים3034508:0017:00חולון בת ים

13נגבה בת יםחדר קבלת קהל קומת קרקעעיריית בת ים אגף הרווחה3034608:0017:00חולון בת ים

33ניסנבאום בת ים2 קומה 107צמוד לחדר קופת חולים כללית ניסנבאום3034708:0017:00חולון בת ים

15נעמי שמר חולון-2אולם תרגול קופת חולים כללית נעמי שמר3034808:0016:00חולון בת ים

1סטרומה בת יםקומת קרקע- לובי מצד שמאל עיריית בת ים מחלקת הנדסה3034908:0017:00חולון בת ים

29רוטשילד בת ים2קומה - ד קבלה "חדר מממגדלי רוטשילד3035008:0016:00חולון בת ים

אזור תעשיה בלו בנדחיפהקומת קרקע- חדר ועד מספנות ישראל3035106:0019:00חיפה

1אזור תעשיה החשמל עכו1 קומה 101חדר , חדר ישיבות בניין מינהלהחברת חשמל מרכז לוגיסטי צפון3035207:0016:00חיפה

12אידר חיפהאולם תרבות ליאור קומת קרקעמשען כרמל 3035308:0016:00חיפה

47אליהו גולומב חיפהלובי קומת קרקע(רוטשילד)בית חולים בני ציון 3035405:0022:00חיפה

47אליהו גולומב חיפה6חדר סמינריונים קומה (רוטשילד)בית חולים בני ציון 3035505:0022:00חיפה

9אנדרה סחרוב חיפהקומת קרקע- מועדון גמלאים צים3035608:0016:00חיפה
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9אנדרה סחרוב חיפהקומת קרקע- מועדון גמלאים צים3035708:0016:00חיפה

אנדרו וארנה ויטרביחיפה-1אולם רב תכליתי קומה - מועדון העובדים טכניון חיפה3035808:0016:00חיפה

אנדרו וארנה ויטרביחיפה-1אולם רב תכליתי קומה - מועדון העובדים טכניון חיפה3035908:0016:00חיפה

אנדרו וארנה ויטרביחיפה-1אולם רב תכליתי קומה - מועדון העובדים טכניון חיפה3036008:0016:00חיפה

28אפרים קריית ביאליקאולם אקוריומים קומת קרקעבית יד לבנים 3036108:0016:00חיפה

28אפרים קריית ביאליקאולם אקוריומים קומת קרקעבית יד לבנים 3036208:0016:00חיפה

1ארמן חיפה2חדר הדרכה קומה רכבת ישראל  סדנה אפרים 3036308:0016:00חיפה

ן"בזחיפהקומת קרקע- חדר מתנות מול הקנטינהבזן חיפה3036407:0019:00חיפה

14בן צבי קריית חייםקומת קרקע- אולם הצריף בית נגלר3036508:0020:00חיפה

בסיס הדרכה חיל היםחיפה2אודיטוריום פלגל אלקטורניקה קומה - ד חיל הים "בהמספנות חיל הים בסיס הדרכה- ל "עובדי צה3036608:0016:00חיפה

בסיס חיל היםחיפה2 קומה B16חדר הרצאות בניין מספנות חיל הים - ל "עובדי צה3036708:0016:00חיפה

בסיס חיל היםחיפה2 קומה B16חדר הרצאות בניין מספנות חיל הים - ל "עובדי צה3036808:0016:00חיפה

31בר יהודה חיפה229חדר הדרכה בזק בר יהודה3036907:0018:00חיפה

31בר יהודה חיפה230חדר הדרכה בזק בר יהודה3037007:0018:00חיפה

96בר יהודה נשר6קומה - קפיטריה הנהלת בנק לאומי3037108:0016:00חיפה



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1גדליהו חיפה-1קפיטריה קומה בית אבות הספרדי3037207:0017:00חיפה

דואר כפר מכבימועצה אזורית זבולוןקומת קרקע- בניין ציפורי מועצה אזורית זבולון3037308:0016:00חיפה

6דוד סלמן חיפהקומת קרקע- חדר ועד סונול3037407:0016:00חיפה

147דרך בר יהודה נשר1חדר אוכל קומה שופרסל נשר3037508:0017:00חיפה

52דרך יוליוס סימון חיפהחדר הדרכה קומת קרקעיוניליוור בסט פודס3037605:3018:00חיפה

דרך יעקב דוריחיפה2משרד מנהל הסניף קומה חניון  אגד נוה שאנן- סניף אגד 3037705:0017:00חיפה

22דרך משה דיין חיפהקומת קרקע- חדר ישיבות גדול חיפה- קוקה קולה 3037806:0018:00חיפה

192דרך עכו קריית ביאליק2חדר אוכל קומה שופרסל קיריון 3037908:0017:00חיפה

1דשנים  קריית אתאט"כניסה ישנה לדשנים מול משרד הקבמ"תמי מכון למחקר ופתוח בע+ דשנים וחומרים כימיים 3038007:0018:00חיפה

3038105:0022:00חיפה
שלוחה של בית חולים כרמל )בית חולים מעלה הכרמל 

(החדש
18האלה טירת הכרמלהחדר הצהוב - 258חדר מספר 

30הגליל קריית ביאליקקומת קרקע- חדר הרצאות קרן קיימת לישראל אתר פס ירוק3038207:0016:00חיפה

55ההסתדרות חיפהC מתחם 3קומה קניון סינמול- בית חולים אסותא 3038305:0022:00חיפה

104המגינים חיפה1קומה - חדר ישיבות גדול הנהלה- קופת חולים כללית 3038408:0016:00חיפה

7המייסדים קריית ביאליק4חדר ישיבות קומה זבולון- קופת חולים כללית 3038508:0019:00חיפה

7המייסדים קריית ביאליק4חדר ישיבות קומה זבולון- קופת חולים כללית 3038608:0019:00חיפה
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מוזיאון הרכבת+ רכבת ישראל  מוסך דיזלים 3038708:0018:00חיפה
לפני שער ראשי בצבע כחול לפנות ימינה עד לחדר , חדר הדרכה

ההדרכה בצד ימין
1המלאכה חיפה

2הנופר חיפה1 קומה 58' חדר ישיבות מסמ"אוברסיז קומרס בע3038808:0016:00חיפה

31העמלים חיפהקומת קרקע-חדר וועד תנובה 3038905:0016:00חיפה

67העצמאות חיפהמועדון גמלאים קומת קרקערכבת ישראל תחנה מרכזית השמונה3039008:0016:00חיפה

14הקיטור חיפהקומת קרקע- חדר ועד תרו3039106:0019:00חיפה

6השיש קריית אתא2קומה - חדר כנסים - בזק סלולר 3039207:0017:00חיפה

47התעשיה נשר1חדר ישיבות קומה מעבדות- קופת חולים כללית 3039308:0016:00חיפה

15זלמן שניאור רמות רמז חיפה-1לובי חדר אוכל קומה בית חולים פלימן3039405:0022:00חיפה

חיפהקומת קרקע- חדר כנסים חברת חשמל אתר נהריים גשר פז3039507:0016:00חיפה
חשמל אתר נהריים גשר ' חב

פז

חברת חשמל אתר קישוןחיפהקומת קרקע- חדר הנהלה חברת חשמל אתר קישון3039607:0018:00חיפה

חוף הכרמלחיפה2משרד מנהל הסניף קומה חוף כרמל- סניף אגד 3039705:0017:00חיפה

2חוף שמן טובים חיפהחדר ועד בכניסה למתחם קומת קרקעמטה מרחב צפון- מקורות 3039807:0016:00חיפה

5חסן שוקרי חיפה102חדר ישיבות קופת חולים מאוחדת חסן שוקרי3039908:0019:00חיפה

12יאיר כץ חיפהקומה א- מרפסת לובי בית חולים אלישע3040005:0022:00חיפה

2יהודה איתן חיפהחדר מנוחה נהגים קומת קרקעאגד קריות קריית חיים3040106:0016:00חיפה
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4יהודה איתן קריית חייםחדר אוכל קמת קרקע מול הקופות258סניף  (מפרץ חיפה)שופרסל אדמירלטי 3040208:0017:00חיפה

10יצחק שדה חיפה1חדר ישיבות קומה מגן דוד אדום- א "מד3040307:0017:00חיפה

4כביש חיפהחדר ועד קומת קרקעל "עובדי צה- מפעל הרכב 3040407:0016:00חיפה

4כביש חיפהחדר ועד קומת קרקעל "עובדי צה- מפעל הרכב 3040507:0016:00חיפה

חיפהבחנות מכרבצת טירה + בינוי חיל הים +בסיס ציוד- ל "עובדי צה3040608:0016:00חיפה
 ליד הכניסה לטירת 4כביש 

הכרמל

אזור הקריות- כביש עכו כביש עכו קומת קרקע5' חדר ראיונות מסמכון דוד- ל "רפא3040707:0017:00חיפה

אזור הקריות- כביש עכו כביש עכו קומת קרקע4' חדר ראיונות מסמכון דוד- ל "רפא3040807:0017:00חיפה

אזור הקריות- כביש עכו כביש עכו קומת קרקע3' חדר ראיונות מסמכון דוד- ל "רפא3040907:0017:00חיפה

אזור הקריות- כביש עכו כביש עכו קומת קרקע2' חדר ראיונות מסמכון דוד- ל "רפא3041007:0017:00חיפה

אזור הקריות- כביש עכו כביש עכו קומת קרקע1' חדר ראיונות מסמכון דוד- ל "רפא3041107:0017:00חיפה

ליד מושב הושעיהיישוב קהילתי הושעיה2גלריה קומה מ "יחש+ בסיס בינוי - מחנה ציפורית - ל "עובדי צה3041207:0016:00חיפה

7מיכל חיפהקרקע- אודיטוריום בית חולים כרמל3041305:0022:00חיפה

7מיכל חיפהקרקע- אודיטוריום בית חולים כרמל3041405:0022:00חיפה

מפרץ חיפהחיפהקומת קרקע- חדר הדרכה כרמל אולפינים3041508:0019:00חיפה

משגבמועצה אזורית משגב קומת קרקע1' חדר ראיונות מסמכון לשם-ל "רפא3041607:0017:00חיפה
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משגבמועצה אזורית משגב קומת קרקע2' חדר ראיונות מסמכון לשם-ל "רפא3041707:0017:00חיפה

משגבמועצה אזורית משגב קומת קרקע3' חדר ראיונות מסמכון לשם-ל "רפא3041807:0017:00חיפה

משרדים נמל חיפהחיפה2קומה - חדר מזכירות עובדי תפעול חברת נמל חיפה3041906:0018:00חיפה

משרדים נמל חיפהחיפה2קומה - חדר מזכירות עובדי תפעול חברת נמל חיפה3042006:0018:00חיפה

משרדים נמל חיפהחיפה2קומה - חדר מזכירות עובדי תפעול חברת נמל חיפה3042106:0018:00חיפה

1נחום חת חיפהסלקום חדר משחקיםסלקום3042208:0020:00חיפה

13נחום חת חיפהמשרד בכניסה למפעלחישולי כרמל3042306:0017:00חיפה

5נחום חת טירת הכרמל2חדר אוכל קומה שופרסל נחום חת3042408:0017:00חיפה

1נתיב האור חיפה1קומה - חדר ישיבותחברת חשמל בניין משרדים ראשי3042508:0016:00חיפה

1נתיב האור חיפה1קומה - חדר ישיבותחברת חשמל בניין משרדים ראשי3042608:0016:00חיפה

1נתיב האור חיפה1קומה - חדר ישיבותחברת חשמל בניין משרדים ראשי3042708:0016:00חיפה

2פל ים חיפהבניין ברוש - 5אודיטוריום קומה כלל ביטוח+ הפניקס 3042808:0018:00חיפה

צומת גולניצומת גולני(קרוב לחדר הוועד במרכז)אולם הרצאות נמרה +ח"מרת+ ח "מצל- בסיס נטפים -ל "עובדי צה3042908:0016:00חיפה

(בית אייל) 5קורנאס חיפה1בחדר של יפעת קומה פרטנר3043008:0019:00חיפה

קיבוץ יגורקיבוץ יגורחדר ועד קומת קרקעמ"מפעל לגין בע3043105:0016:00חיפה
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19החשמל ' רחחיפהמעלית - 5קומה - חדר ישיבות חברת חשמל מחוז3043208:0016:00חיפה

19החשמל ' רחחיפהמעלית - 5קומה - חדר ישיבות חברת חשמל מחוז3043308:0016:00חיפה

6בן גוריון ' שדחיפה חדר אקטוארי5כיתת הדרכה קומה ביטוח מגדל3043408:0018:00חיפה

45שדרות ההסתדרות חיפהחדר סדרנים של אגד קומת קרקעאגד מרכזית המפרץ3043505:0016:00חיפה

199שד אבא חושי חיפהלובי אודיטוריום הכטאוניברסיטת חיפה3043608:0017:00חיפה

199שד אבא חושי חיפהלובי אודיטוריום הכטאוניברסיטת חיפה3043708:0017:00חיפה

107שדרות הנשיא חיפהSחדר אוכל צוות קומה מלון דן פנורמה3043808:0017:00חיפה

שער טירת הכרמלחיפה2משרד קומה ש"תע- אלביט מערכות יבשה ותקשוב 3044006:0019:00חיפה

33ביאליק חיפהמינהל הנדסה מוקד ארנונה קומת קרקעעיריית חיפה 3044108:0018:00חיפה

33ביאליק חיפהמינהל הנדסה מוקד ארנונה קומת קרקעעיריית חיפה 3044207:0018:00חיפה

' א5שפירא חיפהכיתת לימוד קומת קרקעעיריית חיפה 3044308:0018:00חיפה

' א5שפירא חיפהכיתת לימוד קומת קרקעעיריית חיפה 3044408:0018:00חיפה

תחנת כח חוף שמןחיפהקומת קרקע- חדר תלבושות תחנת הכח חוף שמן3044506:0017:00חיפה

תחנת כח חוף שמןחיפהבית מלאכה מרכזי מקלטתחנת הכח חוף שמן3044606:0017:00חיפה

תחנת רכבת חוף הכרמלחיפהכניסה לתחנה- חדר מנוחה נהגים פקחים רכבת ישראל חוף הכרמל3044708:0018:00חיפה
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26-28אגרון ירושליםSP- 2חדר אוכל עובדים קומה מלון ולדורף אסטוריה3044807:0019:00ירושלים

'אולם מליאה קומה במועצה אזורית מטה בנימין3044908:0017:00ירושלים
אזור תעשיה שער 

בנימין
אזור תעשיה

'אולם מליאה קומה במועצה אזורית מטה בנימין3045008:0017:00ירושלים
אזור תעשיה שער 

בנימין
אזור תעשיה

1אזור תעשיה מערבי העמל בית שמשחדר תיקים בכניסה למשרדים בצד ימיןאזור תעשיה מערבי - אגד מוסך 3045105:0018:00ירושלים

1אלעזר המכבי ירושלים אחרי הכניסה ימינה חדר שני צד שמאל15' משרד מסקופת חולים כללית מקור ברוך3045208:0019:00ירושלים

(משתלה)אשתאול מושב אשתאולקומת קרקע- חדר ישיבות בניין משרדים ראשי ל אשתאול "משרדי קק3045306:0017:00ירושלים

1בינבנישתי ירושליםבית כנסת/חדר רשמת במועדוןמסוף אגד מלחה3045405:0018:00ירושלים

1בינבנישתי ירושליםבית כנסת/חדר רשמת במועדוןמסוף אגד מלחה3045505:0018:00ירושלים

בית הדפוסירושלים1חדר נהגים קומה אגד הר נוף3045605:0018:00ירושלים

בית הדפוסירושלים1חדר נהגים קומה אגד הר נוף3045705:0018:00ירושלים

ירושלים-1קומה  (ליד חדר אוכל)חדר כינוסים רשת ירושלים - חברת חשמל 3045807:0017:00ירושלים
חשמל מחוז ' נחום חפצדי חב

ירושלים

23דוד המלך ירושלים2חדר הדרכה משאבי אנוש קומה מלון מצודת דוד3045907:0016:00ירושלים

דרך בלפורירושליםחדר ישיבות קומת קרקע- בניין פאפיק גבעת רם- האוניברסיטה העברית 3046108:0016:00ירושלים

101דרך חברון ירושלים3חדר ישיבות גדול קומה מ"הגיחון בע3046207:3016:00ירושלים

2דרך יצחק רבין בית שמשמימין לכניסת בניין העירייה- ד קומת קרקע "ממעיריית בית שמש3046308:0018:00ירושלים
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2דרך יצחק רבין בית שמשנישה מאחרי עמדת הקבלה- לובי כניסה עיריית בית שמש3046408:0018:00ירושלים

1דרך שולוב ירושליםאודיטוריום קומת קרקעי"גן החיות התנכ3046508:0017:00ירושלים

1האומן ירושליםחדר סגן מנהל קומת קרקעחניון אגד תלפיות3046605:0018:00ירושלים

6החורשת ירושליםחדר ישיבות קומת קרקעמ"המשקם בע3046707:3016:00ירושלים

24הדפוס ירושליםקומה רמפה תחתונה- חדר נהגים מ "א ברמן בע. את.מאפית י3046807:3021:00ירושלים

4הטורים ירושלים1 קומה 107' חדר הדרכות מסקופת חולים מאוחדת הטורים 3046908:0018:00ירושלים

4הטורים ירושלים1 קומה 107' חדר הדרכות מסקופת חולים מאוחדת הטורים 3047008:0018:00ירושלים

7ג "המירושלים322חדר רופא מגן דוד אדום3047106:3017:00ירושלים

32י "הלחירושלים3קומה - כניסה לחדר האוכל מלון דן3047207:0016:00ירושלים

43הנרקיס ירושליםחדר אוכל עובדים קומת כניסה קרקעבזק נרקיס3047307:3017:00ירושלים

1העליה בית שמשחדר מנהל קומת קרקע(העליה)שופרסל דיל 3047408:0019:00ירושלים

1העליה ירושלים1חדר מנהל סניף קומה אגד אומה3047505:0018:00ירושלים

15הצבי ירושליםקומת קרקע- חדר ועד בזק3047607:3016:00ירושלים

6וילנאי זאב ירושליםSP- 2חדר אוכל עובדים קומה מלון רמדה רנסנס3047707:0017:00ירושלים

1יניה 'ורגבית שמשקרקע- חדר ועד ליד עמת השמירה מנועי בית שמש3047807:0018:00ירושלים
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3בוטינסקי 'זירושלים-2חדר אוכל עובדים קומה מלון ענבל3047907:3017:00ירושלים

27חזקיהו המלך ירושליםלובי כניסה ראשית ליד הקפיטריה קומת כניסהבית חולים משגב לדך3048006:0018:00ירושלים

26יוסי בן יועזר ירושליםקומת קרקע- ' חדר עובדים דרום באגף תברואה - עיריית ירושלים 3048106:0019:00ירושלים

26יוסי בן יועזר ירושליםקומת קרקע- ' חדר עובדים דרום אאגף תברואה - עיריית ירושלים 3048206:0019:00ירושלים

216יפו ירושלים3חדר ועד קומה (עובדי מדינה+ )אגד תחנה מרכזית 3048305:0018:00ירושלים

216יפו ירושלים3חדר ועד קומה (עובדי מדינה+ )אגד תחנה מרכזית 3048405:0018:00ירושלים

216יפו ירושליםחדר צמוד לחדר הועד(עובדי מדינה+ )אגד תחנה מרכזית 3048505:0018:00ירושלים

216יפו ירושליםחדר צמוד לחדר הועד(עובדי מדינה+ )אגד תחנה מרכזית 3048605:0018:00ירושלים

כיכר ספראירושליםקומת קרקע- מסעדת אגס ותפוח 79עיריית ירושלים חנות 3048708:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושליםקומת קרקע- מסעדת אגס ותפוח 79עיריית ירושלים חנות 3048808:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושליםקומת קרקע- מסעדת אגס ותפוח 79עיריית ירושלים חנות 3048908:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים2חדר ישיבות מול המעליות קומה  - 3בניין  3בניין - עיריית ירושלים 3049008:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים2חדר ישיבות מול המעליות קומה  - 3בניין 3בניין - עיריית ירושלים 3049108:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים4אולם ישיבות מול  המעליות צד שמאל קומה  - 3בניין 3בניין - עיריית ירושלים 3049208:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים4אולם ישיבות מול  המעליות צד שמאל קומה  - 3בניין 3בניין - עיריית ירושלים 3049308:0017:00ירושלים
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כיכר ספראירושלים3קומה  (איילת) 307חדר  - 13בניין  13בניין - עיריית ירושלים 3049408:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים3 קומה 120' ע חדר ישיבות מס"שפ - 1בניין ע"שפ - 1בניין - עיריית ירושלים 3049508:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים3 קומה 120' ע חדר ישיבות מס"שפ - 1בניין ע"שפ - 1בניין - עיריית ירושלים 3049608:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים2קומה  (אגף לוגיסטיקה) 283' חדר ישיבות מס - 1בניין 1בניין - עיריית ירושלים 3049708:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים2קומה  (אגף לוגיסטיקה) 283' חדר ישיבות מס - 1בניין 1בניין - עיריית ירושלים 3049808:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים  אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 7' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3049908:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים  אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 7' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050008:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 9' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050108:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 9' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050208:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 9' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050308:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 9' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050408:0017:00ירושלים

כיכר ספראירושלים אגף הרווחה קומת קרקע7 ליד בניין 9' חנות מסאגף הרווחה- עיריית ירושלים 3050508:0017:00ירושלים

ככיר ספראירושלים אגף לקידום עסקים קומת כניסה101'  חדר ישיבות מס10בניין אגף לקידום עסקים- עיריית ירושלים 3050608:0017:00ירושלים

ככיר ספראירושלים אגף לקידום עסקים קומת כניסה101'  חדר ישיבות מס10בניין אגף לקידום עסקים- עיריית ירושלים 3050708:0017:00ירושלים

13כנפי נשרים ירושלים1 קומה 111'  חדר פזיוטרפיה מסקופת חולים מאוחדת כנפי נשרים 3050808:0017:00ירושלים
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4עם ועולמו ירושלים ליד חדר מצברים ימינה מהכניסה3002' חדר ישיבות מסבזק כנפי נשרים3050907:0016:00ירושלים

24כנפי נשרים ירושלים1חדר ישיבות קומה שופרסל דיל יש חסד3051008:0016:00ירושלים

24כנפי נשרים ירושלים3חדר ישיבות קומה קרן קיימת לישראל 3051107:0019:00ירושלים

מול הר המנוחותירושליםמול הר המנוחות  (בית התפילה)בניין התחבורה תחזוקה/תברואה' מח- עיריית ירושלים 3051207:0017:00ירושלים

מול הר המנוחותירושליםמול הר המנוחות  (בית התפילה)בניין התחבורה תחזוקה/תברואה' מח- עיריית ירושלים 3051307:0017:00ירושלים

מועצה אזורית מטה יהודהמושב נוחםמועצה אזורית מטה יהודה חדר ישיבות קומת קרקעמועצה אזורית מטה יהודה3051408:0017:00ירושלים

1מרטין בובר ירושלים בניין ישן8 קומה 844' חדר מסבצלאל אקדמיה לאמנות3051507:3016:00ירושלים

76משה דיין ירושליםחדר מנוחת נהגיםמ"בע (ינט'ג)כפיר רכבת קלה 3051608:0017:00ירושלים

15' ורג'סנט גירושלים(4' ק)לובי קומת כניסה מלון גראנד קורט3051707:0017:00ירושלים

12פארן ירושליםחדר צוות קומה ראשונהקופת חולים כללית רמת אשכול3051808:0019:00ירושלים

8פארק תעשיה עמק הברכות גוש עציוןחדר ועד קומת קרקעהחברה לפיתוח גוש עציון3051908:0016:00ירושלים

35פייר קינג ירושליםגג המבנה- חדר הדרכה חניון עליון שופרסל דיל תלפיות3052008:0017:00ירושלים

48' ורג'קינג גירושלים2חדר ישיבות קטן קומה קרן קיימת לישראל 3052108:0021:00ירושלים

48' ורג'קינג גירושלים-1חדר מצב קומה הסוכנות היהודית  3052207:3017:00ירושלים

קלמן יעקב מןירושלים0אולם טננבאום קומה בית חולים הדסה עין כרם3052305:0022:00ירושלים
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קלמן יעקב מןירושלים0אולם טננבאום קומה בית חולים הדסה עין כרם3052405:0022:00ירושלים

קלמן יעקב מןירושלים0אולם טננבאום קומה בית חולים הדסה עין כרם3052505:0022:00ירושלים

קלמן יעקב מןירושלים0אולם טננבאום קומה בית חולים הדסה עין כרם3052605:0022:00ירושלים

קלמן יעקב מןירושלים0אולם טננבאום קומה בית חולים הדסה עין כרם3052705:0022:00ירושלים

5אני 'קלרמון גירושליםליד מרפאת שיניים - 2חדר ישיבות קומה ארח'קופת חולים כללית שייח ג3052808:0021:00ירושלים

1קפלן ירושלים'קומה ג- מועדון שוחרים הקריה ירושלים- מוזיאון ישראל 3052908:0016:00ירושלים

 הר החוצבים5קריית המדע ירושלים2קומה - חדר אוכל ניאן החוצבים'קופת חולים ככלית מעבדות פרונג3053008:0016:00ירושלים

3קריית מוריה העסקן ירושלים קומת קרקע1בניין כץ כיתה קריית מוריה- הסוכנות היהודית 3053107:3016:00ירושלים

3053208:0016:00ירושלים
 (2006)ניו לינאו  - (כל עובדי המדינה)- סינימה סיטי 

מ"בע
10יצחק רבין ' שדירושליםכניסה לאולמות הקולנוע- רחבת המזנון 

3053308:0016:00ירושלים
 (2006)ניו לינאו  - (כל עובדי המדינה)- סינימה סיטי 

מ"בע
10יצחק רבין ' שדירושליםכניסה לאולמות הקולנוע- רחבת המזנון 

1יל 'רצ'שד צירושלים(כניסה ראשית פניה ימינה מעלית)- 1חדר הרצאות קומה בית חולים הדסה הר הצופים3053505:0022:00ירושלים

1יל 'רצ'שד צירושלים(כניסה ראשית פניה ימינה מעלית)- 1חדר הרצאות קומה בית חולים הדסה הר הצופים3053605:0022:00ירושלים

17שטראוס ירושליםאולם כינוסים גדולהסתדרות מרחב ירושלים3053708:0018:00ירושלים

6שטראוס ירושלים-1חדר סמינרים מכון הלב קומה (ביקור חולים)בית חולים שערי צדק 3053805:0022:00ירושלים

שיירת הר הצופיםירושליםליד קפיטריית ויטמין-  קומת קרקע 21302' חדר ועד מסקמפוס הר הצופים- האוניברסיטה העברית 3053908:0016:00ירושלים



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

שיירת הר הצופיםירושליםליד קפיטריית ויטמין-  קומת קרקע 21302' חדר ועד מסקמפוס הר הצופים- האוניברסיטה העברית 3054008:0016:00ירושלים

11שלמה המלך ירושליםPחדר אוכל עובדים קומה 6002אלרוב מלון ממילא - מלון ממילא 3054107:3016:00ירושלים

12שמואל בייט ירושלים4 קומה 4328' חדר ישיבות גטריק מסבית חולים שערי צדק3054205:0022:00ירושלים

12שמואל בייט ירושלים4 קומה 4328' חדר ישיבות גטריק מסבית חולים שערי צדק3054305:0022:00ירושלים

12שמואל בייט ירושלים4 קומה 4328' חדר ישיבות גטריק מסבית חולים שערי צדק3054405:0022:00ירושלים

12שמואל בייט ירושלים4 קומה 4328' חדר ישיבות גטריק מסבית חולים שערי צדק3054505:0022:00ירושלים

12שמואל בייט ירושלים4 קומה 4328' חדר ישיבות גטריק מסבית חולים שערי צדק3054605:0022:00ירושלים

84שמריהו לוין ירושליםרחבה נמצאת משמאל לעמדת השומר בכניסה לאולם שלמהבית חולים אלין3054706:0018:00ירושלים

אליעזר קפלןטבריהחדר אוכל עובדיםמלון חוף גיא3054908:0019:00כנרת

19בית הלל טבריהאולם אירועים במעוןמעון נווה כנרת טבריה3055007:0020:00כנרת

17גדוד ברק טבריהחדר אוכל עובדים  מעל הקבלהמלון לאונרדו טבריה רשת פתאל3055108:0019:00כנרת

1דרך גדוד ברק טבריה3חדר אוכל עובדים  קומה המלון הסקוטי סנט אנדרוס3055208:0019:00כנרת

הבניםטבריה-1חדר אוכל עובדים קומה ה טבריה'מלון לאונרדו פלאז3055308:0019:00כנרת

1הבנים טבריהאולם תבור קומת קרקעמלון לאונרדו קלאב טבריה3055408:0019:00כנרת

52הגליל טבריהבכניסה לקניוןקופח כללית - קניון גליל סנטר 3055508:0017:00כנרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה

מקום מפגש /שם מקום העבודה/שם הקלפי
מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

1החשמונאים טבריהחדר ישיבות קומת קרקעקופת חולים כללית רקתי3055608:0017:00כנרת

טבו הארץטבריה3אולם ישיבות קומה עיריית טבריה3055708:0016:00כנרת

103טיילת יגאל אלון טבריה-1חדר אוכל צוות קומה מלון קיסר פרימייר טבריה3055808:0020:00כנרת

(מול הקניון)יהודה הלוי טבריהמשרדי מחלקת גינון קומת קרקעע"אגף שפ- עיריית טבריה 3055908:0016:00כנרת

1יהודה הלוי טבריהאולם קפה גרג קניון דנילוףקפה גרג קניון דנילוף3056008:0022:00כנרת

חדר ועד קומת קרקעמועצה אזורית גליל תחתון3056108:0017:00כנרת
כדורי מועצה אזורית 

גליל תחתון
מועצה אזורית גליל תחתון

מרכז סחרי איתןקצרין2אולם ישיבות קומה מועצה מקומית קצרין3056208:0016:00כנרת

36פיקא טבריה-3חדר ישיבות קומה אגף הרווחה- עיריית טבריה 3056308:0016:00כנרת

1בניין המועצה חדר ישיבות קומה מועצה אזורית עמק הירדן3056408:0017:00כנרת
מועצת אזורית עמק 

הירדן
צומת צמח

צמח עמק הירדןצמח עמק הירדןקומת קרקע- לובי צמח תערובת מפעלים אזוריים3056507:0018:00כנרת

צפון מזרח כנרת רמותטבריהחדר גמלאכפר נופש- צפון מזרח כנרת רמות - מלון כינר 3056608:0020:30כנרת

קיבוץ רבידקיבוץ רבידחדר ישיבותמפעל בלוקל רביד3056807:0017:00כנרת

28דוד המלך ירושלים(מדרגות' ירדיה של מס)קומת קרקע - חדר אוכל עובדים מלון המלך דוד3056907:0016:00ירושלים

סיוון' רחקצריןלובי המועצה קומת קרקעמועצה אזורית גולן3057008:0016:00כנרת

1שדרות קפלן טבריה-1חדר אוכל עובדים קומה LAKE HOUSE- מלון לייק האוס  3057108:0019:00כנרת



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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מקום מפגש ניידות/

כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

9תעשיה צור . אכרמיאלחדר ועדמ"קליל תעשיות בע3057205:0018:00כרמיאל

9צור ' תעשיה רח.אבר לבחדר ועד קומת קרקע(מערכות אלביט)מ "סאיקלון מוצרי תעופה בע3057306:3018:00כרמיאל

חדר ישיבות קומת קרקעתפרון 3057407:0016:00כרמיאל
- אזור תעשיה תרדיון 

כרמיאל
אזור תעשיה תרדיון

מועצה אזורית משגבמועצה אזורית משגבחדר דיונים קומת קרקעמועצה אזורית משגב3057508:0022:00כרמיאל

100מורד הגיא כרמיאל(מכמנים)ליד המדרגות הנעות הקרוב לשער הכניסה , קניון לב כרמיאלשופרסל- קניון כרמיאל 3057608:0017:00כרמיאל

1היוצרים כרמיאלקומת קרקע- אולם כניסה כרמיאל- מ "דלתא גליל תעשיות בע3057708:0016:00כרמיאל

51סנונית כרמיאל-1 קומה EFחדר ישיבות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה3057808:0016:00כרמיאל

כרמיאל- ל "רפארפאל כרמיאלחדר דיונים גפן בראש כניסה ראשיתדי.סי.אס- רפאל מכון לשם 3057908:0017:00כרמיאל

100ל "קק' שדכרמיאלקומת קרקע- לובי עיריית כרמיאל3058008:0017:00כרמיאל

100ל "קק' שדכרמיאלקומת קרקע- לובי עיריית כרמיאל3058108:0017:00כרמיאל

922אלסוואנה אן'בית גחדר אוכל קומת קרקעמ" מוצרי טקסטיל בע2012מ .א.מקט טכסטיל נ3058207:0016:00מרכז הגליל

בזק אונליין- ירכא ירכאחדר מנהליםבזק אונליין3058308:0022:00מרכז הגליל

12אזור תעשיה ערדמבואת כניסה למפעל קומת קרקעיוניליבר  שפע מזון תלמה3058407:0016:00נגב מרכזי

אזור תעשיה ירוחםירוחםחדר הדרכות קומת קרקעמ"פיניציה מפעלי זכוכית בע3058506:0016:00נגב מרכזי

אזור תעשיה ירוחםירוחםחדר אוכל קומת קרקעמ"אקרשטיין תעשיות בע3058607:0016:00נגב מרכזי



מספר קלפימרחב
שעת 

תחילת 
הצבעה

שעת סיום 
הצבעה
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

חדר הדרכה אוניברסיטה קרקעמישור רותםחדר הדרכה אוניברסיטהמ"חיפה נגב טכנולוגיות בע- חיפה כימיקלים 3058706:0019:00נגב מרכזי

כניסה צפונית דימונהדימונהחדר אוכל עובדים קומת קרקערכבת דימונה3058806:0019:00נגב מרכזי

9המעפילים ' מדדימונהאולם גמלאים קומת קרקעהסתדרות מרחב נגב מרכזי דימונה3058908:0020:00נגב מרכזי

מישור רותםמישור רותםאודיטוריום קומת קרקערותם אמפרט3059006:0018:00נגב מרכזי

מישור רותםמישור רותםאודיטוריום קומת קרקערותם אמפרט3059106:0018:00נגב מרכזי

מישור רותםמישור רותםחדר של גבי שטרית קומת קרקעפריקלס3059206:3017:00נגב מרכזי

(ים המלח)עין בוקק עין בוקק ים המלחסככת משאבי אנוש ליד הרמפהמלון ישרוטל ים המלח 3059307:0019:00נגב מרכזי

(ים המלח)עין בוקק עין בוקק ים המלחסככת משאבי אנושמלון הרודס ים המלח 3059407:0019:00נגב מרכזי

(ים המלח)עין בוקק עין בוקק ים המלחלובי משאבי אנושהמלון  בכניסה הצפונית- מלון דיוויד ים המלח 3059507:0019:00נגב מרכזי

פארק תשיותפארק תעשיות רותםחדר אוכל של הפארקרותם תעשיות3059607:0016:00נגב מרכזי

128צבי ברונשטיין ירוחםחדר ישיבות לובי קומת קרקעפריגו ישראל ירוחם 3059707:0017:00נגב מרכזי

קריית האומניםערדחדר אוכלקריית האומנים - שופרסל דיל 3059808:0016:00נגב מרכזי

15אבן עאמר נצרת חדר ישיבות5מגדלי נצרת קומה מגדלי נצרת- מרפאה יועצת - שירותי בריאות כללית 3059908:0018:00נצרת

6004הגליל פינת נצרתחדר ישיבות קומת קרקעבית חולים משפחה קדושה3060005:0022:00נצרת

מאני'ואדי גנצרת2רחבת אודיטוריון בניין ראשי קומה אס.אמ.אמ.בית חולים נצרת אי3060105:0022:00נצרת



מספר קלפימרחב
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

2גבורי ישראל נתניהחדר ועד קומת קרקעמשקאות/טמפו3060207:0018:00נתניה

5גבורי ישראל נתניהחדר אוכל קומת קרקע(פולג)שופרסל דיל 3060307:0017:00נתניה

10הגביש נתניהאולם רב תכליתי הגדול קומת קרקעסלקום3060408:0019:00נתניה

10הגביש נתניהאולם רב תכליתי הגדול קומת קרקעסלקום3060508:0019:00נתניה

10הגביש נתניהאולם רב תכליתי הגדול קומת קרקעסלקום3060608:0019:00נתניה

10הגביש נתניהאולם רב תכליתי הגדול קומת קרקעסלקום3060708:0019:00נתניה

2הגביש נתניה1חדר ישיבות קטן קומה נתניה- חברת חשמל 3060807:0017:00נתניה

56הגפן צורןחדר ישיבות מול הכניסה קומת קרקעמועצה מקומית צורן3060908:0018:00נתניה

32המלאכה נתניה1חדר אוכל קומה שופרסל אקסטרה3061008:0017:00נתניה

39המלאכה נתניה2חדר ישיבות קטן קומה קופת חולים כללית3061108:0016:00נתניה

15הפלדה נתניהחדר ועד קומת קרקעאורדן תעשיות מתכת ויציקות 3061207:0022:00נתניה

6הצורן נתניה2אוידטוריום קומה בניין מרכזי-  עיריית נתניה 3061308:0018:00נתניה

6הצורן נתניה2אוידטוריום קומה בניין מרכזי-  עיריית נתניה 3061408:0018:00נתניה

8' הצורן בנתניהחדר ישיבות פרג - 1קומה בזק בנלאומי3061508:0018:00נתניה

12התרופה נתניהפ קומת קרקע מצד ימין מול פינת הקפה"מו "1לובי בניין 'טבע אביק3061608:0017:00נתניה
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12טשרניחובסקי נתניהבכניסה לאודיטוריום נמד שמאל קומת קרקעאגף החינוך-  עיריית נתניה 3061808:0018:00נתניה

מועצה אזורית לב השרוןלב השרון1חדר ישיבות קומה מועצה אזורית לב השרון3061908:0017:00נתניה

מכון וינגייטנתניה מדרגות5  (לובי)בכניסה לחדר אוכל עובדי מכללת וינגייט+ מכון וינגייט 3062008:0017:00נתניה

8ציר סמילנסקי נתניה מול המסעדה בלובי1קומה (שלום כחלון) chees- לובי בר בריאות - בית קפה 3062108:0016:00נתניה

8רזיאל נתניה1חדר ישיבות מנלת חפר קומה רזיאל (יועצת)קופת חולים כללית 3062208:0019:00נתניה

8שראל הגביש נתניה2קומה " כלנית"חדר ישיבות שראל- פתרונות לוגיסטים 3062308:0016:00נתניה

21העבודה נוף הגליל1חדר ישיבות קומה המשקם3062408:0017:00עמקים צפוני

16גלבוע נוף הגליללובי העירייה קומת כניסהעיריית נוף הגליל3062508:0017:00עמקים צפוני

16גלבוע נוף הגליל1קומת - לובי מוזיאון העירייה עיריית נוף הגליל3062608:0017:00עמקים צפוני

דרך הגלילנוף הגליל1קומה - חדר ועד ש מפעל יצחק"אלביט יבשה ותע3062706:3018:00עמקים צפוני

12היצירה נוף הגליל1חדר אוכל קומה מ"אפיפית בע3062807:0017:00עמקים צפוני

1מאוריציו לוי מגדל העמקחדר אוכל קומת קרקעמ"נילית בע3062906:0018:00עמקים צפוני

10מנחם אריאב נוף הגלילקומת קרקע- חדר ועד שטראוס נוף הגליל3063006:0019:00עמקים צפוני

10מנחם אריאב נוף הגלילמשרד מנהל לוגיסטישטראוס נוף הגליל3063106:0019:00עמקים צפוני

חדר הדרכה קומת קרקעאתר אשכול- מקורות  3063207:0016:00עמקים צפוני
צומת - אתר אשכול 

המוביל
מקורות צומת המוביל
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2צומת כפר ברוך מגדל העמקקומת קרקע- חדר ועד מ"סנפרוסט בע3063308:0018:00עמקים צפוני

קיבוץ כפר החורשקיבוץ כפר החורשחדר אוכל קומת קרקעמ"מאפייה אזורית בע- אורנים 3063408:0020:00עמקים צפוני

(4בניין ) 4אפעל פתח תקוהקומת קרקע- כניסה לבניין ד ימין- לובי מגדל ביטוח3063508:0016:00פתח תקוה

3בזל פתח תקוהחדר אוכל קומת קרקע מחסני און ליין294שופרסל 3063608:0017:00פתח תקוה

40בר כוכבא פתח תקוה1אולם ישיבות קומה -משרדי ועד העובדים   עיריית פתח תקוה3063708:0020:00פתח תקוה

40בר כוכבא פתח תקוה1אולם ישיבות קומה -משרדי ועד העובדים   עיריית פתח תקוה3063808:0020:00פתח תקוה

דרך יצחק רביןפתח תקוהחדר אוכל קומת קרקעמתחם יכין  - 290שופרסל דיל יכין סנטר 3063908:0017:00פתח תקוה

19ההסתדרות פתח תקוה גמלאים קומת קרקע3חדר הסתדרות מרחב פתח תקוה3064008:0022:00פתח תקוה

4החמישה פתח תקוהקומת קרקע- מול חדר האוכל - חדר ישיבות בית חולים בית רבקה3064105:0022:00פתח תקוה

1היצירה פתח תקוהפינת ישיבה קומת קרקע- כניסה לבניין - לובי מגדל ביטוח3064208:0016:00פתח תקוה

2היצירה פתח תקוהמול השומר קומת קרקע- אולם מוזיאוון מגדל ביטוח3064308:0016:00פתח תקוה

23היצירה פתח תקוה4קומה - חדר ישיבות קידר אפקום - תדיראן  תטל טלקום 3064407:0017:00פתח תקוה

6סורוקה פתח תקוה-1קומה - חדר כיתה קטנה בית חולים גהה3064505:0022:00פתח תקוה

25הסיבים פתח תקוהאולם אלברט חדר ישיבות קומת קרקע3064608:0016:00AIGפתח תקוה

30הסיבים פתח תקוה קומת קרקע2019' בניין קשתות חדר מס(ריבון) (טלקום)איי . סי. אי3064708:0016:00פתח תקוה
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30הסיבים פתח תקוה קומת קרקע2019' בניין קשתות חדר מס(ריבון) (טלקום)איי . סי. אי3064808:0016:00פתח תקוה

1העלייה השנייה פתח תקוהקומת קרקע- לובי הבניין - בניין העירייה עיריית פתח תקוה3064908:0020:00פתח תקוה

1העלייה השנייה פתח תקוהקומת קרקע- לובי הבניין - בניין העירייה עיריית פתח תקוה3065008:0020:00פתח תקוה

8העמל ראש העיןנקודת שעון כניסה חדר ראשון צד ימיןפרטנר3065108:0017:00פתח תקוה

8העמל ראש העיןנקודת שעון כניסה חדר ראשון צד ימיןפרטנר3065208:0017:00פתח תקוה

20הרב פינטו פתח תקוה2חדר אוכל קומה שופרסל דיל אקסטרה3065308:0017:00פתח תקוה

2הרימון שוהם1מ חדר מנוחה עובדים קומה "מחסן קפאסם שהם3065407:0020:00פתח תקוה

2הרימון שוהםחדר ישבות בניין הנהלה בכניסה ליד המודיעיןאסם שהם3065507:0020:00פתח תקוה

2הרימון שוהם1חדר ישיבות מחסן יבש קומה אסם שהם3065607:0020:00פתח תקוה

36השחם פתח תקוהחדר הדרכה גפן קומת קרקעבזק בינלאומי3065708:0017:00פתח תקוה

36השחם פתח תקוהחדר הדרכה גפן קומת קרקעבזק בינלאומי3065808:0017:00פתח תקוה

40השחם פתח תקוה2חדר ישיבות אמסטרדם קומה בזק בינלאומי3065908:0017:00פתח תקוה

15השפלה פתח תקוה101מספר - המשרד של שחר מלמד פתח תקוה- תנובה 3066005:0017:00פתח תקוה

93בוטינסקי 'זפתח תקוה1קומה - בניין נשים יולדות בית חולים בילינסון3066105:0022:00פתח תקוה

93בוטינסקי 'זפתח תקוהלובי קומת קרקע- מרפאות רנטגן בית חולים בילינסון3066205:0022:00פתח תקוה
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93בוטינסקי 'זפתח תקוהקומת קרקע- חדר ועד עובדים בית חולים בילינסון3066305:0022:00פתח תקוה

93בוטינסקי 'זפתח תקוה(ליד בית הכנסת)לובי ליד המודיעין - לובי בניין גור שאשא בית חולים בילינסון3066405:0022:00פתח תקוה

25חיים עוזר פתח תקוהקומת קרקע- אולם שרת עיריית פתח תקוה3066508:0020:00פתח תקוה

21יגיע כפיים פתח תקוה קומת קרקע30114' חדר ישיבות מסתנובה משרדים 3066608:0016:00פתח תקוה

1יהודה אריאלחדר ועד קומת קרקעעיריית אריאל3066708:0017:00פתח תקוה

3יוסף קארו פתח תקוהמשרדי פיקוח משרד ראשון מצד ימין צמוד למטבחוןאגף בטחון- עיריית פתח תקוה 3066808:0020:00פתח תקוה

3יקותיאל אדם פתח תקוהא"חדר ליד  משרדי זק-אגף הרכב קומת קרקעעיריית פתח תקוה3066908:0020:00פתח תקוה

3יקותיאל אדם פתח תקוהא"חדר ליד  משרדי זק-אגף הרכב קומת קרקעעיריית פתח תקוה3067008:0020:00פתח תקוה

6לוי כפר סבאחדר ועד קומת קרקעמ"קניאל תעשיות בע3067105:0017:00פתח תקוה

28מיכאל גרמה ראש העיןמשרד שני מימין- משרד קומה קרקע מועצת פועלים ראש העין 3067208:0022:00פתח תקוה

10מרטין גאל פתח תקוה2חדר הדרכה קומה שלמה חברה לביטוח 3067308:0016:00פתח תקוה

1ניסים גאון אלעד1חדר ועד קומה עיריית אלעד3067408:0016:00פתח תקוה

14קפלן פתח תקוה5קומה  - 5חדר סימנריון בית חולים שניידר לילדים3067505:0022:00פתח תקוה

14קפלן פתח תקוה5קומה  - 5חדר סימנריון בית חולים שניידר לילדים3067605:0022:00פתח תקוה

7ל "קקפתח תקוה2קומה - ' ליד פנימית ב, חדר ועדבית חולים השרון3067705:0022:00פתח תקוה
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7ל "קקפתח תקוה2קומה - ' ליד פנימית ב, חדר ועדבית חולים השרון3067805:0022:00פתח תקוה

119רוטשילד פתח תקוה3קומה - אולם ישיבות קטן קופת חולים רוטשילד3067908:0016:00פתח תקוה

94שמואל מלצר פתח תקוה חדר הונג קונג3בניין דקל קומה פלאפון3068008:0016:00פתח תקוה

94שמואל מלצר פתח תקוה חדר סידני5בניין דקל קומהפלאפון3068108:0016:00פתח תקוה

94שמואל מלצר פתח תקוהבניין דקל קומת לובי חדר ברצלונהפלאפון3068208:0016:00פתח תקוה

94שמואל מלצר פתח תקוהד" חדר פריז ממ7בניין אורן קומה פלאפון3068308:0016:00פתח תקוה

5אברהם בומה ראשון לציון'קומה ג (הדרכה שמאלי)חדר ישיבות ראשון לציון - קוקה קולה 3068408:0018:00ראשון לציון

(רמת אליהו) 30בן צבי ראשון לציון(החדר נמצא במרכז המפעל)קומת קרקע - חדר ועד נגב קרמיקה3068507:0016:00ראשון לציון

6בן צבי ראשון לציוןחדר סיפרייהאיכות הסביבה- עיריית ראשון 3068607:0016:00ראשון לציון

17גולדה מאיר ראשון לציוןחדר סגן מנהל מרחב קומת קרקעאיכות הסביבה, גינון- עיריית ראשון לציון 3068707:0016:00ראשון לציון

5גולדה מאיר ראשון לציוןחדר סגן מנהל קומת קקעע"שפ- עיריית ראשון לציון 3068806:3016:00ראשון לציון

חברת חשמל גינזבורג3068907:0016:00ראשון לציון
חדר השגחה דלק כחולה אחרונה מימין לשער הכניסה  החניה קומת 

קרקע
4גינזבורג ראשון לציון

34דרור ראשון לציון2קומה  (מדרגות חיצוניות)חדר ישיבות משמאל לבניין קופת חולים כללית  דרור היובל3069008:0016:00ראשון לציון

34דרור ראשון לציון2קומה  (מדרגות חיצוניות)חדר ישיבות משמאל לבניין קופת חולים כללית  דרור היובל3069108:0016:00ראשון לציון

8האם ראשון לציוןלובי רחבה מול קפה טובה קומת קרקעבית אבות עולי בולגריה3069206:0016:00ראשון לציון
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הגפן פינת התאנהבאר יעקבקומת קרקע- ר ועד עובדים "חדר יומועצה מקומית - ע "מתחם שפ3069307:3017:00ראשון לציון

הגפן פינת התאנהבאר יעקבקומת קרקע- ר ועד עובדים "חדר יומועצה מקומית - ע "מתחם שפ3069407:3017:00ראשון לציון

20הכרמל ראשון לציוןקומת קרקע- לובי כניסה עיריית ראשון לציון3069507:0018:00ראשון לציון

20הכרמל ראשון לציוןקומת קרקע- לובי כניסה עיריית ראשון לציון3069607:0018:00ראשון לציון

20הכרמל ראשון לציוןקומת קרקע- לובי כניסה עיריית ראשון לציון3069707:0018:00ראשון לציון

8י "הלחראשון לציון2חדר אוכל קומה י"שופרסל לח3069808:0017:00ראשון לציון

3העבודה נס ציונה ליד הקבלה2 קומה 273חדר מ"פייטון פלנר מגנטיקס בע3069908:0017:00ראשון לציון

61בוטינסקי 'זראשון לציוןקרקע- סככה מקורה  מימין לכניסה בטחון וסדר ציבורי- החברה העירונית 3070006:0016:00ראשון לציון

ראשון לציוןכניסה מצד ימין- לובי חברה העירונית לתרבות 3070107:3017:00ראשון לציון
 פינת מנחם בגין 95בוטניסקי 'ז

2

7יצחק רבין ראשון לציון1 קומה 378חדר ' בניין דהמכללה למינהל המסלול האקדמי3070207:0016:00ראשון לציון

5מנחם בגיןן בית דגןקלובי ומת כניסה צד ימין ליד ארון קיר עץאגד 3070307:3016:00ראשון לציון

1ספיר ראשון לציוןאולם הרצאות חדר הדרכהאלקטרה תעשיות3070407:3016:30ראשון לציון

3070508:0016:00ראשון לציון
, מפקדה+  מרכז 6000ס "ל צריפין מרה"עובדי צה

פ"חר, א"מרפ, יפתח, מזון
צריפיןצריפיןאולם הרצאות קרקע-ס מרכז מפקדה"כיתת הדרכה מרה

צריפיןצריפיןמבנה הדרכה מועדון מרלוג קומת קרקע108, 6821 , 6023ס "ל צריפין בה"עובדי צה3070608:0016:00ראשון לציון

3070708:0016:00ראשון לציון
+  מ "לוט+ מ  סביון .ב, ס"מרה- ל צריפין "עובדי צה

ם"בלוט
צריפיןצריפיןקומת קרקע- חדר מורשת 
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צריפיןצריפיןקומת קרקע- חדר מורשת 7000א "מפעל תקשוב מש- ל צריפין "עובדי צה3070808:0016:00ראשון לציון

צריפיןצריפיןקומת קרקע- חדר מורשת 7000א "מפעל תקשוב מש- ל צריפין "עובדי צה3070908:0016:00ראשון לציון

צריפיןצריפיןקומת קרקע- חדר מורשת 7000א "מפעל תקשוב מש- ל צריפין "עובדי צה3071008:0016:00ראשון לציון

45שדרות בן גוריון ראשון לציוןלובי כניסה מצד ימין מיד אחרי הכניסה קרקעקאנטרי ראשון לציון3071106:0022:00ראשון לציון

30שומוטקין ראשון לציון ליד המשרד של פזית933חדר ישיבות מרלוג שופרסל מרלוג3071208:0019:00ראשון לציון

30שמוטקין ראשון לציוןדרך המחסן' חדר אוכל עובדים קומה אשופרסל שמוטקין3071308:0017:00ראשון לציון

30שמוטקין ראשון לציון'כניסה א - 1 קומה 1300חדר שיווק מספר שופרסל מטה3071408:0017:00ראשון לציון

30שמוטקין ראשון לציון'כניסה א - 1 קומה 1300חדר שיווק מספר שופרסל מטה3071508:0017:00ראשון לציון

10אופנהיימר רחובות2אולם קומה הקרן לגמלאי המדינה3071608:0016:00רחובות

23בנימין רחובותאולם הדרכהקופת חולים מאוחדת בנימין3072208:0020:00רחובות

בסיס תל נוףתל נוףקומת קרקע- אולם משכן תל נוף-ל "עובדי צה3072307:3016:00רחובות

20דוד אלעזר נס ציונהאו אולם קומת קרקע/מקלט קאנטרי נס ציונה3072406:0022:00רחובות

1דרך ארץ גדרה3חדר ספריה קומה בית חולים הרצפלד3072506:0022:00רחובות

בית יד בנים - עיריית נס ציונה 3072608:0022:00רחובות
בכניסה מצד ימין אחרי שעוברים את המטבח בפתח - בית יד לבנים 

צד ימין במבואה
9הבנים נס ציונה

234הרצל רחובותחדר ועד קומת קרקעמכון ויצמן3072708:0017:00רחובות
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234הרצל רחובותקומה שנייה - 34' חדר ישיבות מסמכון דיוידסון  ליד מכון ויצמן3072808:0016:00רחובות

3חיים פיקרס רחובותבניין איינשטיין - 5חדר הדרכות קומה פרטנר3072908:0020:00רחובות

2יצחק פינקר רחובותק"חדר משתנובה    3073006:0022:00רחובות

1ירוחם גדרהמחלקת הנדסה חדר ישיבות קומת קרקעמועצה מקומית גדרה   3073108:0016:00רחובות

1מוטי קינד רחובות1קומה - חדר הרצאות פנימי בתוך חדר האוכל אגד רחובות3073305:0017:00רחובות

10מרדכי בשיסט רחובותקפיטריה קומת קרקעבית אבות נווה עמית3073406:0017:00רחובות

46משה יתום רחובותחדר אוכל קומת קרקעשופרסל אמטל3073507:0021:00רחובות

מתחם בילומתחם בילו- רחובות חדר אוכל(בילו)שופרסל 3073607:0021:00רחובות

8 (ישפו סנטר)פטיש נס ציונהקומה שנייה משרדים- חדר אוכל (מתחם ישפו סנטר)שופרסל 3073707:0020:00רחובות

פנחס ספיר פארק המדערחובות נס ציונהחדר ועד עובדים קומת קרקעאלביט מערכות אל אופ3073806:3018:00רחובות

פנחס ספיר פארק המדערחובות נס ציונהר ועד"חדר יואלביט מערכות אל אופ3073906:3018:00רחובות

1פסטרנק רחובותחדר ועד קומת קרקעכניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074005:0022:00רחובות

1פסטרנק רחובותחדר ועד קומת קרקעכניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074105:0022:00רחובות

1פסטרנק רחובות'בניין אשפוז א, אודיטוריום ברחבה הגדולה כניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074205:0022:00רחובות

1פסטרנק רחובות'בניין אשפוז א, אודיטוריום ברחבה הגדולה כניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074305:0022:00רחובות
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1פסטרנק רחובות'בניין אשפוז א, אודיטוריום ברחבה הגדולה כניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074405:0022:00רחובות

1פסטרנק רחובות'בניין אשפוז א, אודיטוריום ברחבה הגדולה כניסה משער חבצלת- בית חולים קפלן 3074505:0022:00רחובות

פקולטה לחלקאותרחובותצריף ועד קומת קרקעהפקולטה לחקלאות3074608:0016:00רחובות

2ברגמן ' פרופסור ארחובות2קומה - חדר ישיבות 3קבוצת צוות 3074706:3022:00רחובות

ראובן לררנס ציונהחדר ועדמכון ביולוגי נס ציונה3074808:0016:00רחובות

71רמז רחובותחדר ועד קומת קרקעקופת חולים כללית3074908:0016:00רחובות

יצחק רבין' שדקריית עקרוןקומת קרקע- חדר אוכל תדיראן סוללות 3075007:0018:00רחובות

12אנה פרנק רמת גןקומת לובי חדר ישיבות סוזן גלמכללת שנקר3075108:0016:00רמת גן בני ברק

42ביאליק רמת גןלובי אולם בית האזרח קומת קרקעעיריית רמת גן בית האזרח3075208:0016:00רמת גן בני ברק

42ביאליק רמת גןלובי אולם בית האזרח קומת קרקעעיריית רמת גן בית האזרח3075308:0016:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןחדר המתנה תחבורת חוץ קומת קרקעתל השומר- בית חולים שיבא 3075405:0022:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןחדר המתנה תחבורת חוץ קומת קרקעתל השומר- בית חולים שיבא 3075505:0022:00רמת גן בני ברק

9בן גוריון בני ברק2אולם גדול קומה /'חדר לאונג(כרטיסי אשראי)- מקס 3075608:0016:00רמת גן בני ברק

9בן גוריון בני ברק2אולם גדול קומה /'חדר לאונג(כרטיסי אשראי)- מקס 3075708:0016:00רמת גן בני ברק

9בן גוריון בני ברק2אולם גדול קומה /'חדר לאונג(כרטיסי אשראי)- מקס 3075808:0016:00רמת גן בני ברק
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11בן יוסף רמת גןחדר ישיבות קומת קרקעועד ארגון עובדים- עיריית רמת גן 3075908:0016:00רמת גן בני ברק

11בן יוסף רמת גןחדר ישיבות קומת קרקעועד ארגון עובדים- עיריית רמת גן 3076008:0016:00רמת גן בני ברק

28י "הלחבני ברקחדר אוכל עובדים קומת קרקעשופרסל דיל אילון 3076208:0017:00רמת גן בני ברק

119הרב כהנמן בני ברקלובי דואר מרכז מבקרים קומת קרקע שמאלה מהשערמפעל קוקה קולה יצור3076307:0018:00רמת גן בני ברק

7בוטינסקי 'זבני ברקחדר אוכל מחלקת מתור קומת קרקעל"עובדי צה+ מכון מור 3076408:0016:00רמת גן בני ברק

58ירושלים בני ברק1אולם המועצה קומה עיריית בני ברק בניין ראשי3076508:0016:00רמת גן בני ברק

58ירושלים בני ברק1אולם מועצה קומה עיריית בני ברק בניין ראשי3076608:0016:00רמת גן בני ברק

58ירושלים בני ברק1אולם מועצה קומה עיריית בני ברק בניין ראשי3076708:0016:00רמת גן בני ברק

3076808:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר מחנה  - 7000א "מש- ל "עובדי צה

דרומי/דורי 
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר אוכל מערכת ליד חדר מורשת קומת קרקע

3076908:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר מחנה  - 7000א "מש- ל "עובדי צה

דרומי/דורי 
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר אוכל מערכת ליד חדר מורשת קומת קרקע

3077008:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר מחנה  - 7000א "מש- ל "עובדי צה

דרומי/דורי 
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר אוכל מערכת ליד חדר מורשת קומת קרקע

3077108:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר מחנה  - 7000א "מש- ל "עובדי צה

דרומי/דורי 
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר אוכל מערכת ליד חדר מורשת קומת קרקע

3077208:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר - לוגיסטיקה - ל "חט- ל "עובדי צה

דרומי/דורי
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר הרצאות מול חדר אוכל קומת קרקע

3077308:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר - לוגיסטיקה - ל "חט- ל "עובדי צה

דרומי/דורי
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהחדר הרצאות מול חדר אוכל קומת קרקע

3077408:0016:00רמת גן בני ברק
מחנה תל השומר מחנה - בסיס ציוד - ל "עובדי צה

דרומי/דורי
מחנה דורי/מחנה תל השומראור יהודהאזרחים קומת קרקע (פיטיה)חדר אוכל מרכזי  
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9מרטין גהל פתח תקוה קומת קרקע219חדר ועד דובק3077507:0016:00רמת גן בני ברק

21עזרא בני ברקדרך המחסן- חדר אוכל עובדים קומת קרקע בני ברק- יש חסד- שופרסל דיל 3077606:3016:00רמת גן בני ברק

5290002רמת גן רמת גן קומת קרקע304חדר ועד עובדים בניין אוניברסיטת בר אילן 3077707:0016:00רמת גן בני ברק

5290002רמת גן רמת גן קומת קרקע304חדר ועד עובדים בניין אוניברסיטת בר אילן 3077807:0016:00רמת גן בני ברק

1שדרות הצבי רמת גן קומת קרקע1כיתת לימוד (ספארי)המרכז הזאולוגי 3077908:0016:00רמת גן בני ברק

1אזור תעשיה מייזר חדרהחדר ועד קומת קרקעמפעלי נייר חדרה3078005:3019:00שומרון

אזור תעשיה עמק חפרחדרה2חדר אוכל עובדים קומה שופרסל דיל אזור תעשיה עמק חפר3078108:0019:00שומרון

9הלל יפה חדרהרחבת העירייהלובי כניסהעיריית  חדרה 3078208:0019:00שומרון

7הרב עובדיה יוסף חדרהלובי המרפאה קומת קרקעקופת חולים כללית דגני3078308:0018:00שומרון

4יוסף מייזר חדרהחדר ישיבות מפעל פלסטיקמוצרי נייר- אמניר חדרה 3078408:0017:00שומרון

מועצה מקומית זכרון יעקבזכרון יעקב4חדר ישיבות קומה מועצה מקומית זכרון יעקב3078508:0018:00שומרון

עין החורשעין החורשחדר אוכל קומת קרקעפחמס אריזות3078606:0016:00שומרון

עמק חפרעמק חפר3 כיתה 5בניין מרכז אקדמאי רופין3078708:0016:00שומרון

4פארק תעשיה גרנית קסריהחדר הדרכה קרקעכרמל פרנקל מערכות3078807:0016:00שומרון

פארק תעשייה עמק חפרעמק חפרחדר אוכל קומת קרקעהוד חפר3078908:0017:00שומרון
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פארק תעשייה קסריהפרדס חנהחדר ועד קומת קרקעאיטונג3079007:0017:00שומרון

פרידלנדר אזור תעשיהחדרה קומת קרקע1חדר הדרכה אליאנס3079107:0020:00שומרון

3קרן היסוד בנימינהחדר ישיבות קומת קרקעמועצה מקומית בנימינה3079308:0018:00שומרון

13שחם פארק תעשיה קיסריה לובי ליד הקיר הכתוםBDבניין קיסריה אלקטרוניקה רפואית 3079408:0018:00שומרון

1שערי חדרה יהודי בקיעין חדרה2חדר אוכל קומה שופרסל דיל שערי חדרה3079507:0018:00שומרון

ששת הימיםחדרהבתחנת אגד- אולם תרבות אגד חדרה3079605:0016:00שומרון

א"תרנחדרה37חדר רופאים א"קופת חולים מאוחדת תרנ3079708:0019:00שומרון

124אבן גבירול תל אביב יפו2חדר צוות מכון פיזיוטרפיה קומה ח כללית מגדל המאה"קופ3079808:0018:00תל אביב יפו

69אבן גבירול תל אביב יפו11בניין העירייה חדר ישיבות קומה  עירייה ראשי- אביב -עיריית תל3079907:0016:00תל אביב יפו

69אבן גבירול תל אביב יפו11בניין העירייה חדר ישיבות קומה עירייה ראשי- אביב -עיריית תל3080007:0016:00תל אביב יפו

69אבן גבירול תל אביב יפו1  קומה 106בניין העירייה חדר מנוחה עירייה ראשי- אביב -עיריית תל3080107:0016:00תל אביב יפו

69אבן גבירול תל אביב יפו6בניין העירייה חדר ישיבות קומה עירייה ראשי- אביב -עיריית תל3080207:0016:00תל אביב יפו

69אבן גבירול תל אביב יפו6בניין העירייה חדר ישיבות קומה עירייה ראשי- אביב -עיריית תל3080307:0016:00תל אביב יפו

74אברבנאל פינת סלמה תל אביב יפו1 מוסיקה קומה 110' חדר מסמרכז קהילתי פלורנטין3080408:0016:00תל אביב יפו

4אוטוקולסקי תל אביב יפוקומת קרקע- חדר ישיבות אגף מיחשוב- אביב -עיריית תל3080507:0016:00תל אביב יפו
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2אורדצקי תל אביב יפו(עולים לקומה הראשונה )קומה ראשונה - חדר עתידיים 24/70. צ.מודיעין גבעתיים ד- ל "עובדי צה3080608:0016:00תל אביב יפו

1אורי תל אביב יפו(מהמעלית שמאלה) 5אולם ישיבות קומה המועצה הדתית 3080708:0016:00תל אביב יפו

2אחוזת בית תל אביב יפו833 חדר 8קומה - חדר ועד הבורסה3080808:0016:00תל אביב יפו

6אחוזת בית תל אביב יפו2אולם ישיבות קומה בנק איגוד3080908:0016:00תל אביב יפו

30אידלסון תל אביב יפוחדר ישיבות קומת קרקעמטב אגף פיקוח- אביב -עיריית תל3081007:0016:00תל אביב יפו

10אליעזר פרי תל אביב יפוBקומה - מרתף כניסה מהחניה מלון קרלטון3081108:0018:00תל אביב יפו

יד אליהו/56אנילביץ תל אביב יפו4קומה -  חדר ועד 481חדר תל אביב- חברת חשמל 3081207:0016:00תל אביב יפו

יד אליהו/56אנילביץ תל אביב יפו4קומה - חדר ישיבות גדול תל אביב- חברת חשמל 3081307:0016:00תל אביב יפו

101ארלוזורוב תל אביב יפו' א7אולם ישיבות קומה שרותי בריאות כללית הנהלה3081408:0016:00תל אביב יפו

101ארלוזורוב תל אביב יפו' א7אולם ישיבות קומה שרותי בריאות כללית הנהלה3081508:0016:00תל אביב יפו

14בלפור תל אביב יפו2חדר מרכז הזדמנויות קומה בית שטראוס- אביב -עיריית תל3081607:0016:00תל אביב יפו

93ארלוזורוב /1בן שפרוט תל אביב יפו -Aמול מעלית - ש עמיר פרץ " ע4חדר ישיבות קומה ועד הפועל בית ההסתדרות תל אביב 3081707:0020:00תל אביב יפו

32בעל העקידה תל אביב יפוחדר אוכל קומת קרקעתברואה תחנת שפירא- עיריית תל אביב 3081807:0016:00תל אביב יפו

10גבעת התחמושת תל אביב יפו קומת קרקע101' חדר ישיבות מסמינהל בינוי ותשתיות, אביב אגף דרכים ומאור-עיריית תל3081907:0016:00תל אביב יפו

124דבורה הנביאה תל אביב יפוחדר דולב- חדר ישיבות בשטח הקפיטריה תל אביב- טבע 3082008:0017:00תל אביב יפו
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124דבורה הנביאה תל אביב יפוחדר דולב- חדר ישיבות בשטח הקפיטריה תל אביב- טבע 3082108:0017:00תל אביב יפו

200דיזינגוף תל אביב יפובית המהנדס חדר ישיבות אגף הספורט קומת קרקעאביב בית המהנדס-עיריית תל3082207:0016:00תל אביב יפו

7דרך בן צבי יפוקרקע- צד ימין - כניסה דרך הגן - חדר ישיבות מוסך הילוך שישי יפו3082307:0016:00תל אביב יפו

53דרך השלום גבעתייםכניסה מליה קניג גבעתיים-  לובי 0חדר הדרכה קומה הפניקס 3082408:0016:00תל אביב יפו

53דרך השלום גבעתייםכניסה מליה קניג גבעתיים-  לובי 0חדר הדרכה קומה הפניקס 3082608:0016:00תל אביב יפו

53דרך השלום גבעתייםכניסה מליה קניג גבעתיים-  לובי 0חדר הדרכה קומה הפניקס 3082708:0016:00תל אביב יפו

125דרך מנחם בגין תל אביב יפו ליד המעליותE1לובי קריית הממשלה3082908:0018:00תל אביב יפו

125דרך מנחם בגין תל אביב יפו ליד המעליותE1לובי קריית הממשלה3083008:0018:00תל אביב יפו

125דרך מנחם בגין תל אביב יפו ליד המעליותE1לובי קריית הממשלה3083108:0018:00תל אביב יפו

125דרך מנחם בגין תל אביב יפו3072חדר  (25דרך קומה ) 30קומה - ד חדר ועד "חדר ממעמיתים קרנות פנסיה3083208:0016:00תל אביב יפו

125דרך מנחם בגין תל אביב יפו3072חדר  (25דרך קומה ) 30קומה - ד חדר ועד "חדר ממעמיתים קרנות פנסיה3083308:0016:00תל אביב יפו

154דרך מנחם בגין תל אביב יפו7ד קומה " ממ50בית קרדן  חדר בית קרדן- אביב -עיריית תל3083408:0016:00תל אביב יפו

154דרך מנחם בגין תל אביב יפו15 קומה 31בית קרדן חדר בית קרדן- אביב -עיריית תל3083508:0016:00תל אביב יפו

149דרך נמיר תל אביב יפוקומת מרתף- חדר מורים מעבדות סמינר הקיבוצים3083608:0016:00תל אביב יפו

תל אביב יפוחדר אוכל גדול קומת קרקעאגף תברואה מרלוג- אביב -עיריית תל3083707:0016:00תל אביב יפו
מרכז  - 3941דרך שרות 

לוגיסטי
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תל אביב יפוחדר אוכל גדול קומת קרקעאגף תברואה מרלוג- אביב -עיריית תל3083807:0016:00תל אביב יפו
מרכז  - 3941דרך שרות 

לוגיסטי

15האורגים חולון1חדר ישיבות גדול קומה בזק 3083906:0016:00תל אביב יפו

20הברזל תל אביב יפו מתחת ללובי1קומת מינוס בית חולים אסותא3084005:0022:00תל אביב יפו

20הברזל תל אביב יפו מתחת ללובי1קומת מינוס בית חולים אסותא3084105:0022:00תל אביב יפו

20הברזל תל אביב יפו מתחת ללובי1קומת מינוס בית חולים אסותא3084205:0022:00תל אביב יפו

4הברזל תל אביב יפוקומת קרקע- ליד החדר של בועז - חדר מפקחים מנהלים מחלקת תברואה- אביב -עיריית תל3084307:0016:00תל אביב יפו

14החשמל תל אביב יפוכניסה מהחניה- חדר אוכל קומת קרקע תל אביב- חברת חשמל 3084408:0016:00תל אביב יפו

115הירקון תל אביב יפוB1קומה - חדר אוכל עובדים קוסמופוליטן- מלון שרתון 3084507:0018:00תל אביב יפו

155הירקון תל אביב יפוBחדר אוכל עובדים קומה (א"מ ת"רשת מלונות פתאל בע)מלון הרודס 3084608:0018:00תל אביב יפו

19הירקון תל אביב יפו-1חדר אוכל עובדים קומה מלון רויאל ביץ3084707:0018:00תל אביב יפו

99הירקון תל אביב יפו(הסווה)חדר אוכל עובדים מלון דן תל אביב3084808:0018:00תל אביב יפו

205הירקון גן העצמאות תל אביב יפו-3חדר הדרכה חניון מלון הילטון תל אביב3084908:0018:00תל אביב יפו

7היתד יפו1קומה   - 109חדר ישיבות בזק3085008:0016:00תל אביב יפו

מסוף כרמלית - 16הכרמל תל אביב יפוקומת קרקע- חדר נהגים מסוף כרמלית3085106:0019:00תל אביב יפו

62הלוחמים חולון(צד שמאל מהכניסה לקניון)יציאה ראשית בית החולים בית חולים וולפסון3085206:0020:00תל אביב יפו
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62הלוחמים חולון(צד שמאל מהכניסה לקניון)יציאה ראשית בית החולים בית חולים וולפסון3085306:0020:00תל אביב יפו

2המסגר תל אביב יפו2קומה - חדר ישיבות גדול מפעל הפיס3085408:0017:00תל אביב יפו

6המסגר תל אביב יפו5אולם קפיטריה קומה רשות האכיפה והגבייה3085508:0016:00תל אביב יפו

44המעיין מודיעיןB אגף 1אולם ישיבות ארז קומה מ "וי אייר אנד סי בע.אס.די3085608:0016:00תל אביב יפו

11הנגב תל אביב יפומועדון הגמלאים קומת קרקעבנק הפועלים3085708:0016:00תל אביב יפו

11הנגב תל אביב יפומועדון הגמלאים קומת קרקעבנק הפועלים3085808:0016:00תל אביב יפו

11הנגב תל אביב יפומועדון הגמלאים קומת קרקעבנק הפועלים3085908:0016:00תל אביב יפו

11הנגב תל אביב יפומועדון הגמלאים קומת קרקעבנק הפועלים3086008:0016:00תל אביב יפו

 פינת מנחם בגין2הנגב תל אביב יפו קומת קרקע7' חדר חוף מסהחברה להגנת הטבע3086108:0016:00תל אביב יפו

13הנרייטה סולד תל אביב יפובניין שיקום- 1חדר אוכל ליד הבריכה קומה בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3086205:0022:00תל אביב יפו

13הנרייטה סולד תל אביב יפובניין שיקום- 1חדר אוכל ליד הבריכה קומה בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3086305:0022:00תל אביב יפו

6הנרייטה סולד תל אביב יפו1חדר ישיבות קומה מיחשוב/אגף פיקוח- אביב -עיריית תל3086407:0016:00תל אביב יפו

3הפטמן תל אביב יפו4קומה - חדר ישיבות מפעל הפיס3086508:0017:00תל אביב יפו

12 קומה B בניין 26הרוקמים חולון חדר אוכל כניסה מהמעלית צד שמאל12קומה בנק מרכנתיל3086708:0016:00תל אביב יפו

156הרצל תל אביב יפו-2ירקון קומה /חדר ישיבות ירמוךבנק דיסקונט3086808:0016:00תל אביב יפו
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156הרצל תל אביב יפו-2ירקון קומה /חדר ישיבות ירמוךבנק דיסקונט3086908:0016:00תל אביב יפו

2השלושה תל אביב יפוקרקע- לובי משרד החינוך עמדת המאבטחים ימינה משרד החינוך3087007:0016:00תל אביב יפו

2השלושה תל אביב יפוקרקע- לובי משרד החינוך עמדת המאבטחים ימינה משרד החינוך3087107:0016:00תל אביב יפו

2השלושה תל אביב יפוקרקע- לובי משרד החינוך עמדת המאבטחים ימינה משרד החינוך3087207:0016:00תל אביב יפו

כניסה מהחניה - 3וולטר מוזס תל אביב יפוקומת קרקע צמוד לחדר אוכל גדול - VIPחדר אוכל תל אביב מרכז- חברת חשמל 3087307:0016:00תל אביב יפו

6ויצמן תל אביב יפוקומת קרקע - VIPחדר אוכל בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3087405:0022:00תל אביב יפו

6ויצמן תל אביב יפוקומת קרקע - VIPחדר אוכל בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3087505:0022:00תל אביב יפו

6ויצמן תל אביב יפוקומת קרקע - VIPחדר אוכל בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3087605:0022:00תל אביב יפו

6ויצמן תל אביב יפוקומת קרקע - VIPחדר אוכל בית חולים איכילוב- עיריית תל אביב 3087705:0022:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים פנסיה וגמל3087808:0016:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים פנסיה וגמל3087908:0016:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים פנסיה וגמל3088008:0016:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים3088108:0016:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים3088208:0016:00תל אביב יפו

23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים3088308:0016:00תל אביב יפו
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23בוטינסקי 'זרמת גן1 קומה 105, 109, 108, 107' חדר הדרכה מסמנורה מבטחים3088408:0016:00תל אביב יפו

חיים לבנוןתל אביב יפוחדר מזכירה קומת מרתףאוניברסיטת תל אביב3088508:0016:00תל אביב יפו

חיים לבנוןתל אביב יפוחדר ביטוח קומת מרתףאוניברסיטת תל אביב3088608:0016:00תל אביב יפו

42חיים לבנון תל אביב יפו חדר תקינה1 קומה 8חדר מכון התקנים הישראלי3088808:0016:00תל אביב יפו

42חיים לבנון תל אביב יפו חדר תקינה1 קומה 8חדר מכון התקנים הישראלי3088908:0016:00תל אביב יפו

42חיים לבנון תל אביב יפו חדר תקינה1 קומה 8חדר מכון התקנים הישראלי3089008:0016:00תל אביב יפו

93חשמונאים תל אביב יפוקומת מרתף מרחב מוגן- חדר ישיבות ביטוח חקלאי3089108:0016:00תל אביב יפו

94חשמונאים תל אביב יפובמעלית- 1חדר יצירה קומה קאנטרי קהילתי חשמונאים- עיריית תל אביב 3089207:0016:00תל אביב יפו

30יגאל אלון תל אביב יפו1 קומה 103חדר הרצאות ה"אביב מרכז פסג-עיריית תל3089307:0016:00תל אביב יפו

30יגאל אלון תל אביב יפו1 קומה 103חדר הרצאות ה"אביב מרכז פסג-עיריית תל3089407:0016:00תל אביב יפו

62יגאל אלון תל אביב יפו1ד קומה "חדר ישיבות ממע תברואה"שפ- אביב -עיריית תל3089507:0016:00תל אביב יפו

86יגאל אלון תל אביב יפופינת המתנה בחצר קומת קרקעברינקס3089608:0019:00תל אביב יפו

98יגאל אלון תל אביב יפוחדר ישיבות מינהל שירותים חברתייםבניין אלקטרה- אביב -עיריית תל3089707:0016:00תל אביב יפו

27יהודה הלוי תל אביב יפו גלריה2חדר ישיבות קומה בנק דיסקונט3089808:0016:00תל אביב יפו

27יהודה הלוי תל אביב יפו גלריה2חדר ישיבות קומה בנק דיסקונט3089908:0016:00תל אביב יפו
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27יהודה הלוי תל אביב יפו גלריה2חדר ישיבות קומה בנק דיסקונט3090008:0016:00תל אביב יפו

35יהודה הלוי תל אביב יפוקומת קרקע- חדר ישיבות לילך מצד שמאל של הלובי בנק לאומי   3090108:0016:00תל אביב יפו

35יהודה הלוי תל אביב יפוקומת קרקע- חדר ישיבות לילך מצד שמאל של הלובי בנק לאומי   3090208:0016:00תל אביב יפו

35יהודה הלוי תל אביב יפוקומת קרקע- לובי רחב הגלובוס בית לין- בנק לאומי 3090308:0016:00תל אביב יפו

35יהודה הלוי תל אביב יפוקומת קרקע- לובי רחב הגלובוס בית לין- בנק לאומי 3090408:0016:00תל אביב יפו

34יהודה הלוי תל אביב יפומהכניסה שמאלה בית מאני  - TLV WORASHOPחדר בנק לאומי 3090508:0016:00תל אביב יפו

17יצחק שדה אביב יפו-תל8קומה - ד "חדר ממהרשות לזכויות ניצולי השואה3090608:0016:00תל אביב יפו

17יצחק שדה תל אביב יפואולם רמגול הדרכה קומת קרקעהמוסד לביטוח לאומי 3090708:0016:00תל אביב יפו

8יצחק שדה תל אביב יפו13חדר ישיבות קומה שחר און3090808:0016:00תל אביב יפו

5ירמיהו תל אביב יפו2קומה - חדר הדרכות שרותי רפואה. ה.ל.ש3090908:0016:00תל אביב יפו

1לינקולן תל אביב יפוקרקע- אולם רכב תכליתי מהכניסה שמאלה המרכז למיפוי ישראל3091108:0016:00תל אביב יפו

15לינקולן תל אביב יפו-1קומה - חדר חצב החטיבה הטכנולוגית בנק מזרחי טפחות3091208:0016:00תל אביב יפו

26לסקוב תל אביב יפוע חדר ישיבות קומת קרקע"שפע תברואה"שפ- אביב -עיריית תל3091307:0016:00תל אביב יפו

מוסף רידינגתל אביב יפוקרקע- חניית אוטובוסים - חדר אוכל מסוף רידינג- דן תחבורה ציבורית 3091406:0019:00תל אביב יפו

125מנחם בגין תל אביב יפו34חדר אוכל קומה בנק מרכנתיל3091508:0016:00תל אביב יפו
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125מנחם בגין תל אביב יפו34חדר אוכל קומה בנק מרכנתיל3091608:0016:00תל אביב יפו

144מנחם בגין תל אביב יפו5חדר הפארק קומה EYארנס אנד יאנג 3091808:0016:00תל אביב יפו

144מנחם בגין תל אביב יפו5חדר הפארק קומה EYארנס אנד יאנג 3091908:0016:00תל אביב יפו

86מנחם בגין תל אביב יפוקומת קרקע-  מצד שמאל של הלובי 11חדר ישיבות סמוך לחדר משרד הרווחה והכלכלה3092008:0016:00תל אביב יפו

מתחם סינמה סיטי גלילותרמת השרוןחדר ישיבות קומת קרקע ליד חדר מנהלל" גלילות עובדי צה8200+ שופרסל גלילות 3092107:0016:00תל אביב יפו

13סעדיה גאון תל אביב יפו(ירידה)קומת קרקע - תחת המדרגות - מחסן מקורות  3092308:0016:00תל אביב יפו

13סעדיה גאון תל אביב יפו(ירידה)קומת קרקע - תחת המדרגות - מחסן מקורות  3092408:0016:00תל אביב יפו

38 הברזל 1ערד תל אביב יפוחדר אוכל קומת קרקעמשתלה עירונית- אביב -עיריית תל3092507:0016:00תל אביב יפו

5פילון תל אביב יפוחדר דיונים כניסה ירוקה קומת קרקעבניין הנדסה בטחון שוטף- אביב -עיריית תל3092607:0016:00תל אביב יפו

5פילון תל אביב יפוחדר דיונים כניסה ירוקה קומת קרקעבניין הנדסה בטחון שוטף- אביב -עיריית תל3092707:0016:00תל אביב יפו

109קדם יפו קומת קרקע1' חדר מסמרכז יהודי ערבי- עיריית תל אביב 3092807:0016:00תל אביב יפו

15קהילת קייב תל אביב יפו2חדר ישיבות קומה ליידי דייויס+ רשת עמל 3092908:0016:00תל אביב יפו

106קיבוץ גלויות תל אביב יפומבואת מעליות צמוד לסופר ברקתמשרד הרווחה 3093008:0016:00תל אביב יפו

10קויפמן תל אביב יפוחדר אוכל עובדים קומה קרקעמלון דן פנורמה3093106:3018:00תל אביב יפו

120קיבוץ גלויות תל אביב יפוקומת מרתף- אולם ישיבות מרתף הנוער העובד והלומד 3093308:0016:00תל אביב יפו
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תל אביב יפו3ש אהרון פינק קומה "חדר הרצאות עקופת חולים כללית מעבדה מרכזית3093408:0016:00תל אביב יפו
'  רח12קרית עתידים בנין 

2232

36ראול ולנברג תל אביב יפו לובי2קומה  - 2כניסה לאודיטוריום דרך לובי כלל ביטוח3093506:0016:00תל אביב יפו

36ראול ולנברג תל אביב יפו לובי2קומה  - 2כניסה לאודיטוריום דרך לובי כלל ביטוח3093606:0016:00תל אביב יפו

36ראול ולנברג תל אביב יפו5חדר הדרכה ראוזה קומה כלל ביטוח3093706:0016:00תל אביב יפו

36ראול ולנברג תל אביב יפו5חדר הדרכה ראוזה קומה כלל ביטוח3093806:0016:00תל אביב יפו

36ראול ולנברג תל אביב יפו12קומה - חדר ועד  - מתחם הועד כלל ביטוח3093906:0016:00תל אביב יפו

42רוטשילד תל אביב יפואולם גדול-  מהמעלית בצד שמאל Aאדיטוריום קומה הבנק הבינלאומי3094008:0016:00תל אביב יפו

42רוטשילד תל אביב יפואולם גדול-  מהמעלית בצד שמאל Aאדיטוריום קומה הבנק הבינלאומי3094108:0016:00תל אביב יפו

2רחבעם זאבי גבעת שמואלאחרי המודיעין צד ימין- חדר הדרכה שבתאי - לובי קומת כניסה הפניקס 3094208:0016:00תל אביב יפו

2רחבעם זאבי גבעת שמואלאחרי המודיעין צד ימין- חדר הדרכה שבתאי - לובי קומת כניסה הפניקס 3094308:0016:00תל אביב יפו

3רקפת שוהם2קומה - חדר ועד קופת חולים מינהל אספקה3094408:0016:00תל אביב יפו

3רקפת שוהם2קומה - חדר ועד קופת חולים מינהל אספקה3094508:0016:00תל אביב יפו

תל אביב יפועמדת מאבטחים כניסה - Cבית הדר דפנה בניין א מרכז"פרקליטות ת3094608:0016:00תל אביב יפו
פינת הנרייטה /שאול המלך

4סולד 

38דוד המלך ' שדתל אביב יפוקומת קרקע- לובי כניסה ויצו עולמית משרד ראשי3094708:0016:00תל אביב יפו

21צייתלי תל אביב יפו2חדר ישיבות גדול קומה אביב  אגף החנייה-עיריית תל3094807:0016:00תל אביב יפו
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21צייתלי תל אביב יפו2חדר ישיבות גדול קומה אביב  אגף החנייה-עיריית תל3094907:0016:00תל אביב יפו

21צייתלי תל אביב יפו2חדר ישיבות גדול קומה אביב  אגף החנייה-עיריית תל3095007:0016:00תל אביב יפו

27שאול המלך ' שדתל אביב יפו5כניסה מברקוביץ , כניסת עובדים אחוריתאביב לאמנות-מוזיאון תל3095108:0016:00תל אביב יפו

2שדרות החיל תל אביב יפוקרקע- ימינה מהשער - ליד בית הכנסת - אולם יסמין מרכז רפואי רעות3095207:0019:00תל אביב יפו

(הקריה)שדרות שאול המלך תל אביב יפוחדר נחשון קומת קרקעהקריה- (משרד הבטחון)מחנה רבין - ל "עובדי צה3095308:0016:00תל אביב יפו

(הקריה)שדרות שאול המלך תל אביב יפוחדר נחשון קומת קרקעהקריה- (משרד הבטחון)מחנה רבין - ל "עובדי צה3095408:0016:00תל אביב יפו

25שדרות שאול המלך תל אביב יפו1כיתה , ספרייה בית אריאלה - קומת כניסה בית אריאלה3095508:0016:00תל אביב יפו

25שדרות שאול המלך תל אביב יפו1כיתה , ספרייה בית אריאלה - קומת כניסה בית אריאלה3095608:0016:00תל אביב יפו

9שושנה פרסיץ תל אביב יפו חדר ישיבות מול הרחבה קומת קרקעאגף תברואה - אביב -עיריית תל3095707:0016:00תל אביב יפו

9שושנה פרסיץ תל אביב יפו חדר ישיבות מול הרחבה קומת קרקעאגף תברואה - אביב -עיריית תל3095807:0016:00תל אביב יפו

13שפע טל תל אביב יפו2חדר ישיבות קומה ברינקס3095908:0016:00תל אביב יפו

תובל פינת חילזוןרמת גן4חדר ישיבות קומה ם "אקו3096008:0016:00תל אביב יפו

16תחנת הכרמל תל אביב יפו(מול מגרש חניה גדול)חדר אוכל קומת קרקע תחנת תברואה כרמל - עיריית תל אביב 3096207:0016:00תל אביב יפו

1יאיר שטרן הרצליהקומת קרקע- מחסן שתייה חיצוני נווה אמירים- מגה 3096408:0018:00השרון

2עזרא יסוד אשקלוןחדר הדרכות קומת קרקעעשות אשקלון תעשיות3096507:0018:00אשקלון
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38הפנינים אשקלוןחדר אוכל קומת קרקעיינות ביתן3096608:0019:00אשקלון

13האורגים אשדודחדר אוכל מוכןאשדוד- יינות ביתן 3096708:0018:00אשדוד

96דרך מנחם בגין פתח תקוהקומת קרקע- חדר אוכל (מגה)שוק מהדרין 3096808:0017:00פתח תקוה

(לובי)מימין לכניסה -  אשפוז מבוגרים A - 1,2,3בניין אסף הרופא- מרכז רפואי שמיר 3096905:0018:00ראשון לציון
באר - מתחם צריפין 

יעקב

אסף - מרכז רפואי שמיר 

הרופא

(מול קפה יעל ) אשפוז מבוגרים A 1,2,3 תחת בניין  אסף הרופא- מרכז רפואי שמיר 3097005:0018:00ראשון לציון
באר - מתחם צריפין 

יעקב

אסף - מרכז רפואי שמיר 

הרופא

1כורזין גבעתייםקומת קרקע- חדר סגנים יינות ביתן מרקט3097108:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אחד העםטבריה8קומה - חדר אוכל עובדים קלאב הוטל טבריה3097208:0018:00כנרת

91התעשיה חיפה1חדר ישיבות קומה מרלוג שרותי בריאות כללית3097308:0016:00חיפה

ש" בין דימונה לב25כביש אבו תלוללובי כניסהמועצה אזורית נווה מדבר3097408:0016:00הנגב

29שמוטקין ראשון לציון1משרד המנהל קומה יינות ביתן3097508:0016:00ראשון לציון

21השקמה כפר סבא1חדר ישיבות קומה יינות ביתן3097608:0017:00השרון

8אהרון בקר תל אביב יפוחדר אוכל קומת קרקע ליד משרד המנהלמגה תל ברוך3097708:0018:00תל אביב יפו

48פינקס תל אביב יפו-1קומה - ד "חדר אוכל מממגה בעיר3097808:0018:00תל אביב יפו

3יאיר שטרן רעננהגלריה קומת קרקעמרכז קהילתי לב הפארק- עיריית רעננה 3097908:0017:00השרון 

ירושלים-1קומה  (ליד חדר אוכל)חדר כינוסים רשת ירושלים - חברת חשמל 3098007:0017:00ירושלים
חשמל מחוז ' נחום חפצדי חב

ירושלים
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13ויצמן ירושלים8חדר ישיבות קומה המוסד לביטוח לאומי הנהלה3098107:0016:00ירושלים

11הצבי ירושלים4חדר ישיבות קומה המוסד לביטוח לאומי 3098207:0016:00ירושלים

9בית הדפוס ירושליםמ חדר ישיבות קומת כניסה"בית תמהמוסד לביטוח לאומי 3098307:0016:00ירושלים

12בר כוכבא בני ברק2קומה - מרכז שירות לעובד ישראכרט 3098407:0016:00רמת גן בני ברק

12בר כוכבא בני ברק2קומה - מרכז שירות לעובד ישראכרט 3098507:0016:00רמת גן בני ברק

13הפלדה נתניהחדר אוכל עובדים קומת קרקעמגה מרקט3098608:0018:00נתניה

107כהנמן בני ברק1אולם שעורה קומה אגף הרווחה- עיריית בני ברק 3098708:0019:00רמת גן בני ברק

22בן גוריון הרצליהלובי תחתון בניין העירייהעיריית הרצליה 3098808:0017:00השרון

22בן גוריון הרצליהלובי תחתון בניין העירייהעיריית הרצליה 3098908:0017:00השרון

22בן גוריון הרצליהלובי תחתון בניין העירייהעיריית הרצליה 3099008:0017:00השרון

80אחוזה רעננהקומת קרקע- חדר ועד ועד עובדים, אגף בטחון- עיריית רעננה 3099108:0017:00השרון

ג"שדה התעופה נתבג"נתבחדר ראשי צוות3ג טרמינל "נתב- אל על 3099205:0022:00השפלה

ג"שדה התעופה נתבג"נתבחדר ראשי צוות3ג טרמינל "נתב- אל על 3099305:0022:00השפלה

אבשלום דיונהאבשלוםאולם גדול קומת קרקעמועצה אזורית אשכול3099408:0016:00הנגב

מבועיםמבועיםסיפריית מבועיםמועצה אזורית מרחבים 3099508:0016:00הנגב



מספר קלפימרחב
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כתובת הקלפייישוב מקום הקלפימיקום הקלפי

קפלן משכן הכנסתירושלים1461חדר ועד מספר כנסת ישראל3099608:0018:00ירושלים

 פינת קינג גורג2בארי ירושליםקומת קרקע  (גן הסוס)משרד גננות משרד גננים- גן הסוס 3099707:0017:00ירושלים

65אחוואן אל סאפא ירושליםמצד שמאל לכניסה הראשית- ספרית ילדים ארח 'ספריה עירונית שייח ג3099808:0022:00ירושלים

1דיזינגוף באר יעקב(דלת שנייה משמאל)חדר ועד קומת קרקע מ תעשיה אוירית"מל3099907:0016:00ראשון לציון

1דיזינגוף באר יעקב(וועד)חדר הדרכה  בניין שבו מ תעשיה אוירית"מל3100007:0016:00ראשון לציון

1דיזינגוף באר יעקבקומת קרקע - 7בניין תצוגות חדר מ תעשיה אוירית"מל3100107:0016:00ראשון לציון

תחנת אשכולאשדודתחנת אשכול חניון ציבורי ליד השערתחנת אשכול- חברת חשמל 4000107:0018:00אשדוד

1בר לב שדרותתחת צילייה בצבע הירוק- כניסה ראשית עיריית שדרות4000208:0016:00אשקלון

אלטלףיהודרחבת אספלט - 102ליד חדר אוכל בניין מ"תמ- תעשיה אוירית 4000406:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת אספלט - 102ליד חדר אוכל בניין מ"תמ- תעשיה אוירית 4000506:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת הדשא - 4ליד חדר אוכל בניין ת"מב- תעשיה אוירית 4000606:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת הדשא - 4ליד חדר אוכל בניין ת "מב- תעשיה אוירית 4000706:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת הדשא - 4ליד חדר אוכל בניין ת"מב- תעשיה אוירית 4000806:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת הדשא - 4ליד חדר אוכל בניין ת"מב- תעשיה אוירית 4000906:0018:00גבעתיים בקעת אונו

אלטלףיהודרחבת הדשא - 4ליד חדר אוכל בניין ת"מב- תעשיה אוירית 4001006:0018:00גבעתיים בקעת אונו
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אזור תעשיה עכועכורחבה מחוץ למקום העבודהמ"טמבור בע4001107:0018:00גליל מערבי

2דוכיפת עכותחנה פנימית צמוד לשער הכניסה(מזור)בית חולים מזרע 4001205:0022:00גליל מערבי

62ויצמן נהריהחניה עליונה של המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי4001308:0016:00גליל מערבי

מרכז הגלילנהריהחניה ליד חדר הוועדבית חולים הגליל4001405:0022:00גליל מערבי

מרכז הגלילנהריהחניה ליד חדר הוועדבית חולים הגליל 4001505:0022:00גליל מערבי

4שלום הגליל עכובכניסה למרכז המסחרימ עכו"מע4001608:0017:00גליל מערבי

ם צפת"דרך רמבצפתאחרי תחנת המוניות- ברחבת החניון בית חולים רבקה זיו4001705:0022:00גליל עליון

ם צפת"דרך רמבצפתאחרי תחנת המוניות- ברחבת החניון בית חולים רבקה זיו4001805:0022:00גליל עליון

50ירושלים צפתחניון מקום העבודהעיריית צפת4001908:0017:00גליל עליון

2הצדיק מירושלים באר שבעבכניסה באזור תחנת האוטובוסמרכז בריאות הנפש באר שבע4002007:0018:00הנגב

1יצחק ורדימון דימונהבכניסה לטלליםמעון טללים4002107:0018:00הנגב

3אזור תעשיה התאנה מועצה מקומית שוהםרחבה בכניסה הראשיתאתר שוהם- א טבע "סל4002207:0017:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002306:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002406:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002506:0018:00השפלה
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ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002606:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002706:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002806:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4002906:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003006:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003106:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003206:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003306:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003406:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003506:0018:00השפלה

ג"נתבלודצמוד לעצי הפיקוס, חניון ליד חדר אוכל דרומיג"תעשיה אוירית נתב4003606:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4003706:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4003806:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4003906:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004006:0018:00השפלה
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ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004106:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004206:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004306:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004406:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004506:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004606:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004706:0018:00השפלה

ג"נתבלוד(חדר אוכל כפיר)מדשאה ליד חדר אוכל צפוני ג"תעשיה אוירית נתב4004806:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4004906:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005006:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005106:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005206:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005306:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005406:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005506:0018:00השפלה
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ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005606:0018:00השפלה

ג"נתבלוד  כניסה לחדר אוכל510רחבת חדר אוכל מחנה ג"תעשיה אוירית נתב4005706:0018:00השפלה

ג"נתבלודלבין ההנהלה (אתר הנצחה)רחבת הדשא ליד חדר אוכל מרכזי (ג"נתב)על -אל4006105:0022:00השפלה

ג"נתבלודלבין ההנהלה (אתר הנצחה)רחבת הדשא ליד חדר אוכל מרכזי (ג"נתב)על -אל4006205:0022:00השפלה

ג"נתבלודלבין ההנהלה (אתר הנצחה)רחבת הדשא ליד חדר אוכל מרכזי (ג"נתב)על -אל4006305:0022:00השפלה

ג"נתבלודלבין ההנהלה (אתר הנצחה)רחבת הדשא ליד חדר אוכל מרכזי (ג"נתב)על -אל4006405:0022:00השפלה

ג"נתבלודרחבת דשא מול חדר אוכל מוקד(ג"נתב)על -אל4006505:0022:00השפלה

ג"נתבלודרחבת דשא מול חדר אוכל מוקד(ג"נתב)על -אל4006605:0022:00השפלה

ג"נתבלודרחבת דשא מול חדר אוכל מוקד(ג"נתב)על -אל4006705:0022:00השפלה

21הרכס ' שדמודיעין מכבים רעותליד חדר שנאים- פינתי בחניון - 2רמפה כניסה לטרמינל דואר ישראל4006806:0020:00השפלה

21הרכס ' שדמודיעין מכבים רעותליד חדר שנאים- פינתי בחניון - 2רמפה כניסה לטרמינל דואר ישראל4006906:0020:00השפלה

21הרכס ' שדמודיעין מכבים רעותליד חדר שנאים- פינתי בחניון - 2רמפה כניסה לטרמינל דואר ישראל4007006:0020:00השפלה

21הרכס ' שדמודיעין מכבים רעותליד חדר שנאים- פינתי בחניון - 2רמפה כניסה לטרמינל דואר ישראל4007106:0020:00השפלה

1השואבים /הפלדחולוןחניית אורחים פנימית אחורי הכניסה הראשיתם"מקורות שח4007308:0016:00חולון בת ים

26פנחס לבון חולוןרחבת הכניסה למוסד צמוד לקירהמוסד לביטוח לאומי4007408:0016:00חולון בת ים
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15קרן קיימת בת יםחניון ציבורי כניסה לבית החולים מצד שמאלבית חולים אברבנאל4007505:0022:00חולון בת ים

15קרן קיימת בת יםחניון ציבורי כניסה לבית החולים מצד שמאלבית חולים אברבנאל4007605:0022:00חולון בת ים

164שדרות ירושלים חולוןצמוד לרשות האוכלוסין ברחבה מאחור(לשכת התעסוקה)רשות האוכלוסין 4007708:0016:00חולון בת ים

28אופיר חיפהחניון מקום העבודה- מ "מוסך פיין  בעעיריית חיפה4007805:0016:00חיפה

50י אילת "אחקריית חייםחניון המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי4007908:0016:00חיפה

דרך פיקא ליד ככר אליזבטחיפהחניון מקום העבודה- מחלקת תברואה עיריית חיפה4008005:0016:00חיפה

8העליה השנייה חיפהכניסה ראשית לבית החוליםם"בית חולים רמב4008205:0022:00חיפה

8העליה השנייה חיפהכניסה ראשית לבית החוליםם"בית חולים רמב4008305:0022:00חיפה

8העליה השנייה חיפהכניסה מיון ילדיםם"בית חולים רמב4008405:0022:00חיפה

8העליה השנייה חיפהכניסה מיון ילדיםם"בית חולים רמב4008505:0022:00חיפה

8העליה השנייה חיפהשער מרפאות חוץם"בית חולים רמב4008605:0022:00חיפה

8העליה השנייה חיפהשער מרפאות חוץם"בית חולים רמב4008705:0022:00חיפה

9השומר חיפהחניון מקום העבודה- מחלקת תברואה עיריית חיפה4008805:0016:00חיפה

24חלוצי התעשייה חיפהחניון מקום העבודהברינקס4008906:0016:00חיפה

29לכיש קריית יםבחניה של דואר מיון וחלוקהלכיש- מיון וחלוקה - דואר ישראל 4009106:0016:00חיפה
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15פל ים חיפהכניסה לבתי המשפטבתי משפט4009208:0018:00חיפה

' א15פל ים חיפהבכניסה לקריית הממשלהקריית הממשלה4009308:0018:00חיפה

' א15פל ים חיפהבכניסה לקריית הממשלהקריית הממשלה4009408:0018:00חיפה

' א15פל ים חיפהבכניסה לקריית הממשלהקריית הממשלה4009508:0018:00חיפה

8פל ים חיפהבכניסה מצד שמאלהמוסד לביטוח לביטוח לאומי4009608:0016:00חיפה

35רוטשילד ' שדחיפהלובי כניסה לבנייןלין - קופת חולים כללית 4009708:0017:00חיפה

35רוטשילד ' שדחיפהלובי כניסה לבנייןלין - קופת חולים כללית 4009808:0017:00חיפה

235שדרות ההסתדרות חיפהבחניון המשאיותתחנת קמח המפרץ4009906:0020:00חיפה

ברחבה מחוץ לבית החולים לפני השער ליד המחסןבית חולים איתנים הרי יהודה4010005:0022:00ירושלים
בית חולים איתנים הרי 

יהודה
בית חולים איתנים

5בנק ישראל ירושלים מול הכניסה לחניון בנק ישראל1רנרי 'מדרכה ליד גמול הכניסה לחניון בנק ישראל - 1נרי 'בניין ג4010107:0017:00ירושלים

17הנביאים ירושליםחניון מקום העבודהמשרד החינוך- אוטו חן 4010208:0016:00ירושלים

17הנביאים ירושליםחניון מקום העבודהמשרד החינוך- אוטו חן 4010308:0016:00ירושלים

66כנפי נשרים ירושליםברחבה מחוץ לבניין(עובדי המדינה)- בניין כנפי האלה 4010407:3016:00ירושלים

66כנפי נשרים ירושליםברחבה מחוץ לבניין(עובדי המדינה)- בניין כנפי האלה 4010507:3016:00ירושלים

יואל זוסמןירושלים(מ"מול משרד רוה)בכניסה לגן הורדים משרד ראש הממשלה4010607:0017:00ירושלים
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(מול הדואר  ) 3שטנר ירושליםנגריית אבי זמרודואר ישראל (נגרית אבי זמרו)4010708:0016:00ירושלים

23אלחדיף טבריהחניון ציבורימ"מע+ רשות המיסים 4010808:0016:00כנרת

גליל תחתון. נ.דפוריהחניון עליון צמוד לגינהבית חולים פוריה4010905:0022:00כנרת

גליל תחתון. נ.דפוריהרחבה מול חד ר מנהל ומשקבית חולים פוריה4011005:0022:00כנרת

גליל תחתון. נ.דפוריהמול ועד אחים ואחיותבית חולים פוריה4011105:0022:00כנרת

1הופיין טבריהצמוד לכניסת העובד- חניון ציבורי עליון המוסד לביטוח לאומי4011208:0016:00כנרת

נוף כנרת מגדלמושבה מגדלתנת האוטובוס מול המעוןמעון נופים מגדל4011306:0020:00כנרת

8אזור תעשיה האומן דימונהחניית המפעלמ "אבגול דימונה בע4011407:0018:00נגב מרכזי

22הנביאים נתניהחניה ראשונה צמודה לשער הכניסה- חניון מקום העבודה מרכז גריאטרי דורות 4011506:0018:00נתניה

68הרצל נתניהמאחורי חניית הנכים בשטח ריק, מול הכניסה מצד שמאלהמוסד לביטוח לאומי4011608:0016:00נתניה

מרכז בריאות הנפש פרדסיהפרדסיהמחוץ לכניסה בצד ימין ברחבהמרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון4011706:0017:00נתניה

בכניסה למעון מצד שמאלמעון חברת נעורים4011806:0017:00נתניה
מועצה אזורית לב 

השרון
מונד-תל

8תל חי נתניהברחבה ליד הלובי כניסה צד שמאל קומת קרקעמינהל רווחה ושרותים ציבוריים- עיריית נתניה 4011908:0018:00נתניה

קריית הממשלהנוף הגלילרחבת בית המשפטקריית הממשלה4012008:0017:00עמקים צפוני

הקריה החקלאית4012108:0018:00ראשון לציון
חניון בכניסה לקריה החקלאית בין הכניסה הראשית  לשרותים 

הוטרינריים
דרך המכביםראשון לציון
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הקריה החקלאית4012208:0018:00ראשון לציון
חניון בכניסה לקריה החקלאית בין הכניסה הראשית  לשרותים 

הוטרינריים
דרך המכביםראשון לציון

הקריה החקלאית4012308:0018:00ראשון לציון
חניון בכניסה לקריה החקלאית בין הכניסה הראשית  לשרותים 

הוטרינריים
דרך המכביםראשון לציון

3הבנים באר יעקבחניון מקום העובדה בכניסה ליד הבוטקה של השומריםבית חולים גריאטרי שמואל הרופא4012405:0022:00ראשון לציון

5ישראל גלילי ראשון לציון ליד כספומט בנק יהב3בכניסה לבניין קריית הממשלה4012508:0018:00ראשון לציון

5ישראל גלילי ראשון לציון ליד כספומט בנק יהב3בכניסה לבניין קריית הממשלה4012608:0018:00ראשון לציון

ליד חדר אוכל מול אולם שחףאסף הרופא- מרכז רפואי שמיר 4012905:0018:00ראשון לציון
באר - מתחם צריפין 

יעקב

אסף - מרכז רפואי שמיר 

הרופא

95רמז ראשון לציוןחניון מקום העבודה לפני השער בצד שמאלמרכז גריאטרי4013006:0017:00ראשון לציון

יצחק רבין' שדבאר יעקבבחניה צמוד לשער הכניסהמרכז בריאות הנפש מרחבים4013107:0017:00ראשון לציון

8הנביאים רחובותברחבה של החברה העירוניתהחברה העירונית רחובות4013208:0019:00רחובות

27יצירה רחובותמקום העבודה- חניון ציבורי מ"גלידות פלדמן פלקו בע4013308:0016:00רחובות

11רוזנסקי רחובותמתחת לעמודים- חניון מקום העבודה מס הכנסה4013408:0016:00רחובות

64רמז רחובותבפינה העליונה מצד שמאל- חניון מקום העבודההמוסד לביטוח לאומי4013508:0016:00רחובות

1ג "תרמנס ציונהחניון מקום העבודהח פסיכיאטרי"בי- בית חולים ממשלתי נס ציונה 4013605:0022:00רחובות

5ראש פינה  /8ל "אצרמת גןחניון מקום העבודה צמוד לחניית הבניין מאוחרי הגדרדואר מיון דוורים4013708:0019:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןתחבורת פנים רחבה פנימית בניין מגדל מובילי שירותתל השומר קרן מחקרים- בית חולים שיבא 4013805:0022:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןתחבורת פנים רחבה פנימית בניין מגדל מובילי שירותתל השומר קרן מחקרים- בית חולים שיבא 4013905:0022:00רמת גן בני ברק
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בית חולים תל השומררמת גןתחבורת פנים רחבה פנימית בניין מגדל מובילי שירותתל השומר קרן מחקרים- בית חולים שיבא 4014005:0022:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןתחבורת פנים רחבה פנימית בניין מגדל מובילי שירותתל השומר קרן מחקרים- בית חולים שיבא 4014105:0022:00רמת גן בני ברק

בית חולים תל השומררמת גןתחבורת פנים רחבה פנימית בניין מגדל מובילי שירותתל השומר קרן מחקרים- בית חולים שיבא 4014205:0022:00רמת גן בני ברק

3הלפיד רמת גן3הלפיד - חניון בית המגורים בחזית הבניין  (3הלפיד )בניין מגורים 4014308:0017:00רמת גן בני ברק

בין צומת מענית לצומת כרכורשער מנשהט"בכניסה לבית החולים ליד משרד הקבבית חולים שער מנשה4014405:0022:00שומרון

דרך הנציםפרדס חנהשער הכניסה ליד מרכז יוםבית חולים שוהם מרכז גריאטרי 4014505:0022:00שומרון

דרך השלוםחדרהבכניסה לבית החוליםבית חולים הלל יפה חדרה4014605:0022:00שומרון

דרך השלוםחדרהבכניסה לבית החוליםבית חולים הלל יפה חדרה4014705:0022:00שומרון

דרך השלוםחדרהבכניסה לבית החוליםבית חולים הלל יפה חדרה4014805:0022:00שומרון

9הלל יפה חדרהרחבת העירייה(עובדי מדינה+ )עיריית  חדרה 4014908:0019:00שומרון

9הלל יפה חדרהרחבת העירייה(עובדי מדינה+ )עיריית  חדרה 4015008:0019:00שומרון

9הלל יפה חדרהרחבת העירייה(עובדי מדינה+ )עיריית  חדרה 4015108:0019:00שומרון

9הלל יפה חדרהרחבת העירייה(עובדי מדינה+ )עיריית  חדרה 4015208:0019:00שומרון

עמק חפרעמק חפרליד מחסן חומרי הגלםתרימה+ מטרנה 4015306:0017:00שומרון

32ל "צהחדרהכניסה לסופר מצד ימין בחניית נכיםל"צה  - (משלוחים)שופרסל 4015408:0017:00שומרון
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קיבוץ מעניתקיבוץ מעניתמגרש חניה מקום העבודהמפעל גלעם4015507:0017:00שומרון

תחנת הכח אורות רביןחדרהעל המדרכה מול חדר האוכלתחנת הכח אורות רבין- חברת חשמל 4015606:0017:00שומרון

תחנת הכח אורות רביןחדרהעל המדרכה מול חדר האוכלתחנת הכח אורות רבין- חברת חשמל 4015706:0017:00שומרון

71דרך בן צבי יפומדשאות צמוד לגדר מכון לרפואה משפטית, חניון מקום העבודההמכון לרפואה משפטית4015808:0017:00תל אביב יפו

36התקומה יפוחניה אחורית מול קופת חוליםהמוסד לביטוח לאומי התקומה4015908:0016:00תל אביב יפו

7ניסנבויים בת יםמרפסת אחורית מערביתבית דין לעבודה4016008:0016:00תל אביב יפו

25שוקן תל אביב יפוכניסה לחניית בית המשפט- חניה ליד צינורות כיבוי אש בית משפט השלום4016108:0016:00תל אביב יפו

76לגרדיה תל אביב יפו2גג הבניין קומה - ' פסגדואר דוורים4016406:0016:00תל אביב יפו

2בילו רחובותרחבת העירייה מצד שמאלעיריית רחובות4016808:0019:00רחובות

2בילו רחובותרחבת העירייה מצד שמאלעיריית רחובות4016908:0019:00רחובות

2בילו רחובותרחבת העירייה מצד שמאלעיריית רחובות4017008:0019:00רחובות

2בילו רחובותרחבת העירייה מצד שמאלעיריית רחובות4017108:0019:00רחובות

2בילו רחובותרחבת העירייה מצד שמאלעיריית רחובות4017208:0019:00רחובות

53דרך השלום גבעתייםמרפסת מקורה - 1אתנחתא קומה הפניקס4017308:0016:00תל אביב יפו

53דרך השלום גבעתייםמרפסת מקורה - 1אתנחתא קומה הפניקס4017408:0016:00תל אביב יפו
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חיים לבנוןתל אביב יפו(4שער )בדשא ברחבה הקדמית - צמוד למבנה הועד אוניברסיטת תל אביב4017508:0016:00תל אביב יפו

15החשמונאים רמת גןבחנייה גג מקורה מאחורהמוסד לביטוח לאומי4017608:0016:00רמת גן בני ברק

22ויצמן נתניהרחבת כניסה לעירייה לחפני הקרטונייהמנהל תפעול- עיריית נתניה 4017708:0018:00נתניה

14טשרניחובסקי כפר סבאחניון מס הכנסהמס הכנסה בניין ראשי4017807:0017:00השרון

אשל הנשיאאשל הנשיאחניית עפר- בשער הכניסה החיצוני בית ספר חקלאי אשל הנשיא4017908:0016:00הנגב

כ"סה

 


