
תקשורת)שם מרחב
(לבדיקות 
מספר אתר

מספר קלפי

  

תוצאות
קליטת 

מספר קלפי

פרגודים
מספר 

העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעה
שם הקלפי/שם מקום 

ראשונה/מקום מפגשמיקום הקלפי
העבודה/תחנה 

כתובת הקלפי/מקום 

העבודה
הקלפי/ 

עיר מקום 

כפר אוריהכפר אוריהמזכירותמזכירות בית העם3001100011108:00:0022:00:00ירושלים
שורשהחרובבית העםבית העם3002100021108:00:0022:00:00ירושלים

המועצהמועצה3003100031108:00:0022:00:00ירושלים
חדרה ישיבות של 

אבו גושהפול 2
עין נקובאהתאנים 1אולםמועדון הכפר3004100041108:00:0022:00:00ירושלים
מסילת ציוןמסילת ציוןבית העםבית העם3005100051108:00:0022:00:00ירושלים
עמינדבהברושאולםבית העם3006100061108:00:0022:00:00ירושלים
גבעת יעריםגבעת יעריםאולם בית העםאולם בית העם3007100071108:00:0022:00:00ירושלים
זכריהזכריהאולםבית העם3008100081108:00:0022:00:00ירושלים

בקועבקועמועדוןמועדון סככה ליד המכו3009100091108:00:0022:00:00ירושלים
מבשרת ציוןהרקפת 2 מבשרתחדר מחשבים לשעברמתנ"ס מבשרת ציון3010100101108:00:0022:00:00ירושלים
מבשרת ציוןהרקפת 2 מבשרתחדר מחשבים לשעברמתנ"ס מבשרת ציון3011100112108:00:0022:00:00ירושלים

המוע3012100123108:00:0022:00:00ירושלים
מתנס קסטל - מול 

מבשרת ציוןהחוצבים 5 מעוז ציוןאולם
צור הדסהדפנה      מול המזכירותחדרמועדון הישוב3013100131108:00:0022:00:00ירושלים

אולםמרכז מסחרי3014100141108:00:0022:00:00ירושלים
 

מסחרי 2
ליאון שריגים 2 מרכז

לי-און
אדרתאדרתבית העםבית העם3015100151108:00:0022:00:00ירושלים
בית שמשהשבעה 4 מרכז העיראוהלמועצת הפועלים3016100161108:00:0022:00:00ירושלים

הפועלים3017100172108:00:0022:00:00ירושלים
אוהל במועצת 

בית שמשהשבעה 4 מרכז העיראוהל

הפועלים3018100183108:00:0022:00:00ירושלים
אוהל במועצת 

בית שמשהשבעה 4 מרכז העיראוהל
בית שמשהשבעה 4 מרכז העיראוהלמועצת הפועלים3019100194108:00:0022:00:00ירושלים

בית שמשהדולב 16 רמת בית שמשחדר קרמיקהמתנס רמת בית שמש3020100205108:00:0022:00:00ירושלים

יעקבחדר נוערמתנ"ס3021100211108:00:0022:00:00ירושלים
שד' נווה יעקב א' 3 נווה 

ירושלים

יעקבחדר נוערמתנ"ס3022100222108:00:0022:00:00ירושלים
שד' נווה יעקב א' 3 נווה 

ירושלים



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ירושליםמשה דיין 135 פסגת זאבאולם בית הקפהמתנ"ס3023100233108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםמשה דיין 135 פסגת זאבאולם בית הקפהמתנ"ס3024100244108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםמשה דיין 135 פסגת זאבאולם בית הקפהמתנ"ס3025100255108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםמשה דיין 135 פסגת זאבאולם בית הקפהמתנ"ס3026100266108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםההגנה 13 גבעה צרפתיתחדר חוגיםמתנ"ס3027100277208:00:0022:00:00ירושלים

ירושליםמגן האלף 3 שמואל הנביאחדר לימודים 8מתנ"ס3028100288108:00:0022:00:00ירושלים

שועפט - רמת שלמהחדר מס' 1מתנ"ס3029100299108:00:0022:00:00ירושלים
קהילת יעקב 10 רכס 

ירושלים

אלון30301003010108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי רמות 

המזכירות
חדר אספר מול 

ירושליםרקנאטי 6 רמות ב'

אלון30311003111108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי רמות 

המזכירות
חדר אספר מול 

ירושליםרקנאטי 6 רמות ב'
ירושליםזכרון יעקב 5 רוממהחדר ישיבותמתנ"ס- רוממה30321003212108:00:0022:00:00ירושלים

הפועלים30331003313108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול 

ירושלים

הפועלים30341003414108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול

ירושלים
 

הפועלים30351003515108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול 

ירושלים

הפועלים30361003616108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול 

ירושלים

הפועלים30371003717108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול

ירושלים
 

הפועלים30381003818108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול 

ירושלים

הפועלים30391003919108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

מלון עץ הזיתחניה / אוהל
קונדור 1 שייח ג'ארח, מול 

ירושלים

ירושלים30401004020208:00:0022:00:00ירושלים
מועצת פועלים 

ירושליםשטראוס 17 מרכז העירלובי כניסה +חדר 002



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ירושליםנאג'רה 27 גבעת שאולמקלטמרכז קהילתי בית רוס30411004121208:00:0022:00:00ירושלים

הכרם30421004222208:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי בית 

ירושליםשד' הרצל 137 בית הכרםאולם כניסה

הכרם30431004323208:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי בית 

ירושליםשד' הרצל 137 בית הכרםאולם כניסה
ירושליםאל חריזי 9 רחביהאולםבית מפלגת העבודה30441004424208:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםצילה 8 קרית יובלחדר קהילהמתנס פיליפ לאון30451004525208:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםצילה 8 קרית יובלחדר קהילהמתנס פיליפ לאון30461004626208:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםצילה 8 קרית יובלחדר קהילהמתנס פיליפ לאון30471004727208:00:0022:00:00ירושלים

קטמונים גוננחדר הדסהמתנ"ס גוננים30481004828108:00:0022:00:00ירושלים
אלעזר הגדול 4 פת - 

ירושלים

קטמונים גוננחדר הדסהמתנ"ס גוננים30491004929108:00:0022:00:00ירושלים
אלעזר הגדול 4 פת - 

ירושלים
ירושליםורדינון 14 גילהחדר ישיבותמתנ"ס30501005030108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםורדינון 14 גילהחדר ישיבותמתנ"ס30511005131108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםורדינון 14 גילהחדר ישיבותמתנ"ס30521005232108:00:0022:00:00ירושלים

שמואל30531005333108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי חומת 

ירושליםשאול אביגור 5 הר חומהחדר גפן

שמואל30541005434108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי חומת 

ירושליםשאול אביגור 5 הר חומהחדר גפן

צפאפאלובימרכז קהילתי30551005535108:00:0022:00:00ירושלים
איחוד הכפר 14 בית 

ירושלים

גאולים30561005636108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי בקעה 

ירושליםיששכר 3 בקעהחדר פסנתר

גאולים30571005737108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי בקעה 

ירושליםיששכר 3 בקעהחדר פסנתר

שאלתיאל30581005838108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי ע"ש 

מזרח - ארמחדר ברוש
עולי הגרדום 13 תלפיות 

ירושלים
ירושליםשלום עליכם 10 רחביהחדר לימודיםמועדון בית החברה30591005939108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםשלום עליכם 10 רחביהחדר לימודיםמועדון בית החברה30601006040108:00:0022:00:00ירושלים



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ירושליםשלום עליכם 10 רחביהחדר לימודיםמועדון בית החברה30611006141108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםשטרן 3חדר אחווהמתנ"ס הסנפלד30621006242208:00:0022:00:00ירושלים

הפועלים30631006345108:00:0022:00:00ירושלים
חנייה של מועצת 

ירושליםקונדור 1 שייח ג'ארחחניה / אוהל
ירושליםצילה 8 קרית יובלחדר קהילהמתנס פיליפ לאון30641006446208:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםצילה 8 קרית יובלחדר קהילהמתנס פיליפ לאון30651006547108:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםורדינון 14 גילהחדר ישיבותמתנ"ס30661006648108:00:0022:00:00ירושלים

שאלתיאל30671006749108:00:0022:00:00ירושלים
מרכז קהילתי ע"ש 

מזרח - ארמחדר ברוש
עולי הגרדום 13 תלפיות 

ירושלים
תקועתקועאולםמבנה הפיס3068100681108:00:0022:00:00ירושלים
קליהקליהמזכירות הקיבוץמזכירות הקיבוץ3069100691108:00:0022:00:00ירושלים

מעלה אפריםמעלה אפריםאולםבית הקשיש3070100701108:00:0022:00:00ירושלים
קרית ארבעסולם אלדד 1לובי חיצוניבמרכז קהילתי3071100711108:00:0022:00:00ירושלים

אדומים3072100721208:00:0022:00:00ירושלים
בית אבות "הוד 

אדומיםהשקמה 5אולם
מעלה 

אדומים3073100732208:00:0022:00:00ירושלים
בית אבות "הוד 

אדומיםהשקמה 5אולם
מעלה 

אדומים3074100743208:00:0022:00:00ירושלים
בית אבות "הוד 

אדומיםהשקמה 5אולם
מעלה 

אדומים3075100754208:00:0022:00:00ירושלים
בית אבות "הוד 

אדומיםהשקמה 5אולם
מעלה 

כפר אדומיםשירת העשביםאולםאולם רב תכליתי3076100761108:00:0022:00:00ירושלים
אפרתהשד' דוד המלך 1031משרדמתנ"ס3077100771108:00:0022:00:00ירושלים
גבעת זאבהתאנה 6 גבעת זאבחדר באגף המוזיקהמתנ"ס3078100781108:00:0022:00:00ירושלים
גבעת זאבהתאנה 6 גבעת זאבחדר באגף המוזיקהמתנ"ס3079100792108:00:0022:00:00ירושלים
גבע בנימיןהרקפת 1 גבע בנימיןחדר ישיבותבמזכירות הישוב3080100801108:00:0022:00:00ירושלים
הר אדרהשקד (ליד המועצה 1חדר חוגיםמתנ"ס3081100811108:00:0022:00:00ירושלים

עיליתחדר 218מתנ"ס3082100821208:00:0022:00:00ירושלים
רבי נחמן מברסלב 2 ביתר 

ביתר עילית



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

מ.א  ע.הירדןערבת הירדןחדר ישיבותמשרדי במועצה3083100831108:00:0022:00:00ירושלים
ג.עציון מועגבעה צהובהלובימתנ"ס3084100841108:00:0022:00:00ירושלים

דבודה הנביאה בניין 7משרד קומת קרקע 3085100851108:00:0022:00:00תל אביב
קריית עתידים סוף רח 

תל אביב יפו

דבודה הנביאה בניין 7משרד קומת קרקע 3086100862108:00:0022:00:00תל אביב
קריית עתידים סוף רח 

תל אביב יפו

חוגיםבית אבות - משען3087100873108:00:0022:00:00תל אביב
כניסה ראשית חדר 

תל אביב יפושלונסקי 6 נאות אפקה

חוגיםבית אבות - משען3088100884108:00:0022:00:00תל אביב
כניסה ראשית חדר 

תל אביב יפושלונסקי 6 נאות אפקה

אביבים3089100895108:00:0022:00:00תל אביב
בית אבות- נאות 

תל אביב יפוברודצקי 68 נאות אביביםאולם גפן
תל אביב יפופיכמן 4 רמת אביבחדר ספרייהבית אבות- משען3090100906108:00:0022:00:00תל אביב

אביבים3091100917108:00:0022:00:00תל אביב
בית אבות- נאות 

תל אביב יפוברודצקי 68 נאות אביביםאולם גפן

אביבים3092100928108:00:0022:00:00תל אביב
בית אבות- נאות 

תל אביב יפוברודצקי 68 נאות אביביםאולם גפן

אביבים3093100939108:00:0022:00:00תל אביב
בית אבות- נאות 

תל אביב יפוברודצקי 68 נאות אביביםאולם גפן

מצד שמאלמשען (בניין א')30941009410108:00:0022:00:00תל אביב
בסוף הפרוזדור חדר 

תל אביב יפוארלוזורוב 93 ארלוזורוב

מצד שמאלמשען (בניין א')30951009511108:00:0022:00:00תל אביב
בסוף הפרוזדור חדר 

תל אביב יפוארלוזורוב 93 ארלוזורוב
תל אביב יפודיזינגוף 209 דיזינגוףאולםמועדון אמונה30961009612108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפודיזינגוף 209 דיזינגוףאולםמועדון אמונה30971009713108:00:0022:00:00תל אביב

טשרניחובסקיכיתת לימודהנוער העובד והלומד30981009814108:00:0022:00:00תל אביב
טשרנחובסקי 35  

תל אביב יפו

טשרניחובסקיכיתת לימודהנוער העובד והלומד30991009915108:00:0022:00:00תל אביב
טשרנחובסקי 35  

תל אביב יפו



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

החדשה31001010016108:00:0022:00:00תל אביב
בית ההסתדרות 

ארלוזורובקומת קרקע (חדר 1)
ארלוזורוב 93 רחוב 

תל אביב יפו

החדשה31011010117108:00:0022:00:00תל אביב
בית ההסתדרות 

ארלוזורובקומת קרקע (חדר 3)
ארלוזורוב 93 רחוב 

תל אביב יפו

החדשה31021010218108:00:0022:00:00תל אביב
בית ההסתדרות 

ארלוזורובקומת קרקע (חדר 10)
ארלוזורוב 93 רחוב 

תל אביב יפו

יצחקמשרדמשרד תיווך31031010319108:00:0022:00:00תל אביב
עליית הנוער 14 נחלת 

תל אביב יפו
תל אביב יפוהארבעה 8 דרום הקריהחדרמרכז הפועל31041010420108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפוחנוך 19 שכונת התקווה אולםבית ההסתדרות31051010521108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפוחנוך 19 שכונת התקווה אולםבית ההסתדרות31061010622108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפודרך לוד 130 כפר שלםאולםהפועל31071010723108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפודרך לוד 130 כפר שלםאולםהפועל31081010824108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפודרך לוד 130 כפר שלםאולםהפועל31091010925108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפובית אורן 9 יד אליהואולםבית אשכול31101011026108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפובית אורן 9 יד אליהואולםבית אשכול31111011127108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפובית אורן 9 יד אליהואולםבית אשכול31121011228108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפוקיבוץ גלויות 120אוהלהנוער העובד והלומד31131011329108:00:0022:00:00תל אביב
תל אביב יפוקיבוץ גלויות 120אוהלהנוער העובד והלומד31141011430108:00:0022:00:00תל אביב

בעש"ט31151011531108:00:0022:00:00תל אביב
מועדון ההסתדרות 

תל אביב יפובעש"ט 35 יפואולם

בעש"ט31161011632108:00:0022:00:00תל אביב
מועדון ההסתדרות 

תל אביב יפובעש"ט 35 יפואולם

בעש"ט31171011733108:00:0022:00:00תל אביב
מועדון ההסתדרות 

תל אביב יפובעש"ט 35 יפואולם
עתליתהזית 47אולםמועדון הנוער טוקיז3118101181208:00:0022:00:00חיפה

כרמלכביש מס' 1אולם פעולותבית ההסתדרות3119101191208:00:0022:00:00חיפה
דאלית אל 

עמאשה3120101201108:00:0022:00:00חיפה
ליד ביתו של כמאל 

מזרחיתסלון סוהיר לשעבר
כביש עוקף כניס שכונה 

עוספיא
רכסיםשכונת בני תורהכיתת מחשביםבית תלמוד תורה3121101211108:00:0022:00:00חיפה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

טב3122101221108:00:0022:00:00חיפה
מרכז קהילתי בוסמת 

בסמת טבעוןרח' ראשי 29אולם חוגים

המקומימזכירות ועד הישוב3123101231108:00:0022:00:00חיפה
אולם ישיבות הועד 

נופיתהברכה      מרכז היישוב
טירת כרמלז'בוטנסקי 43אולםמרכז הפיס3124101241108:00:0022:00:00חיפה
טירת כרמלז'בוטנסקי 43אולםמרכז הפיס3125101252108:00:0022:00:00חיפה
טירת כרמלז'בוטנסקי 43אולםמרכז הפיס3126101263108:00:0022:00:00חיפה

הנוער3127101271108:00:0022:00:00חיפה
בית הפועל (כפר 

קרית טבעוןכרמל 1משרד

הנוער3128101282108:00:0022:00:00חיפה
בית הפועל (כפר 

קרית טבעוןכרמל 1משרד
נשרדרך השלום 26אולם כניסההיכל התרבות3129101291108:00:0022:00:00חיפה
נשרדרך השלום 26אולם כניסההיכל התרבות3130101302108:00:0022:00:00חיפה
נשרדרך השלום 26אולם כניסההיכל התרבות3131101313108:00:0022:00:00חיפה

חיפהרח' ירושלים 29 הדר עליוןחדר חוגים מס' 3מתנ"ס הדר3132101321208:00:0022:00:00חיפה
חיפהחורי 2 הדר בית ההסתדרות3133101332108:00:0022:00:00חיפה
חיפהחורי 2 הדר בית ההסתדרות3134101343108:00:0022:00:00חיפה
חיפהציפורה זייד 3 הדר עליוןאולםבית הפועל3135101354208:00:0022:00:00חיפה

חדר פעילותמרכז קהילתי נווה יוס3136101365108:00:0022:00:00חיפה
בניין אפשטיין 

עליון
הרב משאש 1א'  הדר 

חיפה

התחתיתאולם פעולותבית הנוער העובד והלו3137101376108:00:0022:00:00חיפה
שד' הציונות 4 העיר 

חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי3138101387108:00:0022:00:00חיפה

חיפההזית 5 קריית אליעזרכיתהמועדון גימלאים - מילב3139101398108:00:0022:00:00חיפה

חיפההזית 5 קריית אליעזרכיתהמועדון גימלאים - מילב3140101409108:00:0022:00:00חיפה

חיפההעליה 45 בת גליםאולם המרכזמרכז קהילתי בת גלים31411014110108:00:0022:00:00חיפה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

חיפהאלנקווה 1 קריית שפרינצקאולםבית ההסתדרות31421014211108:00:0022:00:00חיפה

חיפהאלנקווה 1 קריית שפרינצקאולםבית ההסתדרות31431014312108:00:0022:00:00חיפה

חיפהאלנקווה 1 קריית שפרינצקאולםבית ההסתדרות31441014413108:00:0022:00:00חיפה
חיפההרותם 1אולםבית פאני קפלן31451014514208:00:0022:00:00חיפה

שאנןאולםאולם החברים כנס31461014615108:00:0022:00:00חיפה
שדרות רות הכהן 25 נווה 

חיפה

אולםאולם החברים כנס31471014716108:00:0022:00:00חיפה
 

שאנן
שדרות רות הכהן 25 נווה

חיפה

שאנןאולםאולם החברים כנס31481014817108:00:0022:00:00חיפה
שדרות רות הכהן 25 נווה 

חיפה

שאנןאולםאולם החברים כנס31491014918108:00:0022:00:00חיפה
שדרות רות הכהן 25 נווה 

חיפה
חיפהאבא סילבר 71 נווה שאנןאולםבית אבא חושי31501015019208:00:0022:00:00חיפה

שאנןאולםאולם החברים כנס31511015120108:00:0022:00:00חיפה
שדרות רות הכהן 25 נווה 

חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31521015221108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31531015322108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31541015423108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31551015524108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31561015625108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31571015726108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31581015827108:00:0022:00:00חיפה
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31591015928108:00:0022:00:00חיפה

מזרחיתבמועדון הצריףבית נגלר31601016029208:00:0022:00:00חיפה
יצחק בן צבי 14 ק. חיים 

חיפה

מזרחיתבמועדון הצריףבית נגלר31611016130208:00:0022:00:00חיפה
יצחק בן צבי 14 ק. חיים 

חיפה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

מערביתאולםבית ההסתדרות31621016231108:00:0022:00:00חיפה
בוסל 50 קרית חיים 

חיפה

מערביתאולםבית ההסתדרות31631016332108:00:0022:00:00חיפה
בוסל 50 קרית חיים 

חיפה

מצד ימיןישיבת פרחי אהרון31641016433108:00:0022:00:00חיפה
כיתת לימוד ראשונה 

חיפהשטרן 9 קרית שמואל
חיפהמוריה 67 מ. הכרמלחדרבית חנה חושי31651016534108:00:0022:00:00חיפה

מזרחיתבמועדון הצריףבית נגלר31661016635108:00:0022:00:00חיפה
יצחק בן צבי 14 ק. חיים 

חיפה

קרית אתארמז 14חדר גימלאיםמרכז קהילתי בית רבין3167101671108:00:0022:00:00חיפה

קרית אתארמז 14משרדמרכז קהילתי בית רבין3168101682108:00:0022:00:00חיפה
קרית אתאהפלמ"ח 11לובי כניסהמרכז קהילתי3169101693108:00:0022:00:00חיפה
קרית אתאהפלמ"ח 11לובי כניסהמרכז קהילתי3170101704108:00:0022:00:00חיפה
קרית אתאמורדי הגיטאות 24אולםהקונבסטריון3171101715108:00:0022:00:00חיפה
קרית אתאמורדי הגיטאות 24אולםהקונבסטריון3172101726108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3173101731108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3174101742108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3175101753108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3176101764108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3177101775108:00:0022:00:00חיפה
קרית מוצקיןמורדי הגיטאות 17חדר לימודמתנ"ס קהילתי3178101786108:00:0022:00:00חיפה

בי3179101791108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות קרית 

קרית ביאליקוייצמן 41אולם

בי3180101802108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות קרית

אולם
 

קרית ביאליקוייצמן 41

שלו3181101813108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות צור 

קרית ביאליקהעליה 3 צור שלוםאולם

שלו3182101824108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות צור 

קרית ביאליקהעליה 3 צור שלוםאולם



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

שלו3183101835108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות צור 

קרית ביאליקהעליה 3 צור שלוםאולם

שלו3184101846108:00:0022:00:00חיפה
בית ההסתדרות צור 

קרית ביאליקהעליה 3 צור שלוםאולם
קרית יםאלי כהן 10 קריית ים א' בית ויצו3185101851108:00:0022:00:00חיפה

מנדל3186101862208:00:0022:00:00חיפה
מרכז קהילתי ע"ש 

קרית יםמשה שרת 18 קריית ים ב'אולם חדר 1

מנדל3187101873208:00:0022:00:00חיפה
מרכז קהילתי ע"ש 

קרית יםמשה שרת 18 קריית ים ב'אולם חדר9

קרית יםלכיש      קריית ים ד'אולם חדר גדולמרכז קהילתי קריים ים3188101884208:00:0022:00:00חיפה
קרית יםאלי כהן 10 קריית ים בית ויצו3189101895208:00:0022:00:00חיפה

ראש פנהמעלה גיא - אוניאולםמנת"ס ראש פינה3190101901108:00:0022:00:00גליל עליון

חלבגוש חלבאולםבית ההסתדרות3191101911108:00:0022:00:00גליל עליון
ג'ש) גוש 

מירוןבכניסה למירוןאולםקפה תרבות במתנ"ס3192101921108:00:0022:00:00גליל עליון
טובא זנגריהטובא זנגריהאולםמתנ"ס3193101931108:00:0022:00:00גליל עליון

הגליליתההסתדרות 2אולם תרבותמועצת פועלים חצור3194101941108:00:0022:00:00גליל עליון
חצור 

הגליליתההסתדרות 4היכל התרבותמתנ"ס3195101952108:00:0022:00:00גליל עליון
חצור 

של הפועל ק. שמונהבית ההסתדרות3196101962108:00:0022:00:00גליל עליון
באולם במגרש הכדורסל 

קרית שמונהכיכר צה"ל 4

בית ההסתדרות3197101973108:00:0022:00:00גליל עליון
 

של הפועל ק. שמונה
באולם במגרש הכדורסל

קרית שמונהכיכר צה"ל 4

של הפועל ק. שמונהבית ההסתדרות3198101984108:00:0022:00:00גליל עליון
באולם במגרש הכדורסל 

קרית שמונהכיכר צה"ל 4
קרית שמונהככר צה"ל 2באולםתאטרון מראה3199101995108:00:0022:00:00גליל עליון



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

קרית שמונהככר צה"ל 2באולםתאטרון מראה3200102006108:00:0022:00:00גליל עליון
קרית שמונהככר צה"ל 2באולםתאטרון מראה3201102017108:00:0022:00:00גליל עליון

עליון3202102021108:00:0022:00:00גליל עליון
  מועצה אזורית גליל 

שמונה
בכניסה הדרומית לקריית

קרית שמונה
צפתז'בוטינסקי 1אולםבית רסקין3203102031108:00:0022:00:00גליל עליון
צפתז'בוטינסקי 1אולםבית רסקין3204102042108:00:0022:00:00גליל עליון
צפתז'בוטינסקי 1אולםבית רסקין3205102053108:00:0022:00:00גליל עליון
צפתז'בוטינסקי 1אולםבית רסקין3206102064108:00:0022:00:00גליל עליון

יבנאליבנאללובי המתנסמתנ"ס יבנאל3207102071108:00:0022:00:00כנרת
כפר תבורהמייסדים 80כיתת לימוד חרמוןמתנ"ס כפר תבור3208102081108:00:0022:00:00כנרת

בית המועצה3209102091108:00:0022:00:00כנרת
 

המועצה
אולם אירועים במבנה

מגדלנוף הארבל

אולם3210102101108:00:0022:00:00כנרת
משרד האולם מול 

מגארמג'אר      שכונת מנסורהמשרד האולם
בעינה-נג'ידאבועיינהלובי כניסהמרכז פיס קהילתי3211102111108:00:0022:00:00כנרת

הסיפרייה של המועצה)בית המועצה3212102121108:00:0022:00:00כנרת
חדר בכניסה (מול 

כפר כמאכפר קמא
עילבוןעילבוןאלם קונצרטיםמרכז המוסיקה3213102131108:00:0022:00:00כנרת
שיבלישיבליבאגף החינוךבית המועצה3214102141108:00:0022:00:00כנרת

לשעבר לי3215102151108:00:0022:00:00כנרת
בבית המאפיה 

חמאםואדי חמאםאולם
גבעת אבניהאורניםחדר מוזיקהאולם רב תכליתי3216102161108:00:0022:00:00כנרת
בוקעאתהבוקעתה רמה"ג (לידאולםבית העם3217102171208:00:0022:00:00כנרת
בני יהודהבני יהודה (מתחם קאולםמתנ"ס בני יהודה3218102181208:00:0022:00:00כנרת

החדשה3219102191208:00:0022:00:00כנרת
סניף ההסתדרות 

קצריןשיאון 6 מרכז מסחרי קניוןחדר
מג'דל שמסמג'דל שמס רמה"ג (משרדבית המועצה3220102201208:00:0022:00:00כנרת
מסעדהמסעדה רמה"גאולם אירועים בי"סאולם בית הספר תיכון3221102211208:00:0022:00:00כנרת
טבריהאור חיים 1 רמת אגוזכיתת לימוד מס' 14מתנ"ס פירסט3222102221108:00:0022:00:00כנרת
טבריהאור חיים 1 רמת אגוזכיתת לימוד מס' 15מתנ"ס פירסט3223102232108:00:0022:00:00כנרת



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

טבריהבית וגן      בית וגןאולם מרכזי (רב שימושי)מועדון נעמת בית וגן3224102243108:00:0022:00:00כנרת

טבריהבית וגן      בית וגןאולם מרכזי (רב שימושי)מועדון נעמת בית וגן3225102254108:00:0022:00:00כנרת
טבריהגולני 4 ותיקים בית ההסתדרות3226102265208:00:0022:00:00כנרת
טבריהגולני 4 ותיקים בית ההסתדרות3227102276208:00:0022:00:00כנרת

ע3228102281108:00:0022:00:00כנרת
בית המועצה האזורית 

ירדןצמחצמח עמק הירדן
מ.א עמק 

כפר יאסיףכפר יאסיףמשרדמרכז תרבות קהילתי3229102291208:00:0022:00:00גליל מערבי
מזרעהכפר מזרעהלוביביתה קשיש3230102301108:00:0022:00:00גליל מערבי
מעונהמושב מעונהאולםמתנ"ס מעלה יוסף3231102311108:00:0022:00:00גליל מערבי
גשר הזיובקיבוץלובימועדון לחבר3232102321208:00:0022:00:00גליל מערבי
:3233102331108גליל מערבי שיח דנוןכפר שייך דנוןלובימזכירות ועד מקומי0022:00:00:
3234102341208:00:00גליל מערבי

00
עמקהמושב עמקאלובי בית העםמועדון פיס לנוער22:00:00

3235102351108:00:0022:00:00גליל מערבי
 

המקומית
בניין המועצה

שלומישלומילובי

תרשיחאירושלים 1חדר עיון גדולמת"נס דור לדור3236102361108:00:0022:00:00גליל מערבי
מעלות 

תרשיחאירושלים 1חדר עיון גדולמתנס דור לדור3237102372108:00:0022:00:00גליל מערבי
מעלות 

תרשיחאאולםמתנס תרשיחא3238102383108:00:0022:00:00גליל מערבי
מעלה ההר      כפר 

תרשיחא
מעלות 

גורנות הגלילמושב גרנותאולם ישיבותבית המועצה האזורית3239102391108:00:0022:00:00גליל מערבי
עראמשהכפר ערמאשהאולםמתנס קהילתי3240102401108:00:0022:00:00גליל מערבי
כפר ורדיםאשכר מרכז מסחריאולםבית גיל הזהב3241102411108:00:0022:00:00גליל מערבי
ג'דידה-מכרכפר מכראולםמועצה מקומית3242102421208:00:0022:00:00גליל מערבי
עכוהעצמאות (יד לבנים 13לובימועצת הפועלים - עכו3243102431208:00:0022:00:00גליל מערבי
עכוהעצמאות (יד לבנים 13לובימועצת הפועלים - עכו3244102442208:00:0022:00:00גליל מערבי
עכוהעצמאות (יד לבנים 13לובימועצת הפועלים - עכו3245102453208:00:0022:00:00גליל מערבי
עכוהעצמאות (יד לבנים 13לובימועצת הפועלים - עכו3246102464208:00:0022:00:00גליל מערבי



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

עכוהעצמאות (יד לבנים 13לובימועצת הפועלים - עכו3247102475208:00:0022:00:00גליל מערבי

נהריה3248102481208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3249102492208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3250102503208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3251102514208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3252102525208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3253102536208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

נהריה3254102547208:00:0022:00:00גליל מערבי
בניין ההסתדרות 

נהריההעצמאות 1לובי

בענ3255102551108:00:0022:00:00כרמיאל
מועצה מקומית כפר 

בענהבענהמשרד

דיר אל אסדאזור המגרשיםאולם פעלתוןמתנ"ס קהילתי דיר אל3256102561108:00:0022:00:00כרמיאל

כרוםמג'ד אל כרוםחדר יחידת העשרהמרכז קהילתי מג'ד אל3257102571108:00:0022:00:00כרמיאל
מג'ד אל 

נחףנחףמועדון פיס לקשישמועצה מקומית נחף3258102581108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלנשיאי ישראל 33כיתת לימודמועצת פועלי כרמיאל3259102591108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלהחבצלת 1אולםמרכז קהילתי נעמת3260102602108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלהחבצלת 1אולםמרכז קהילתי נעמת3261102613108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלהחבצלת 1אולםמרכז קהילתי נעמת3262102624108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלנשיאי ישראל 33כיתת לימודמועצת פועלי כרמיאל3263102635108:00:0022:00:00כרמיאל
כרמיאלהחבצלת 1אולםמרכז קהילתי נעמת3264102646108:00:0022:00:00כרמיאל
משגבד.נ. משגבחדר דיוניםמועצה אזורית משגב3265102651108:00:0022:00:00כרמיאל

אבו סנאןסולטאן אלאטרש 1חדרג'מעה מחמד3266102661108:00:0022:00:00מרכז הגליל



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

בית ג'ןמרכז הכפראולםבית הקשיש3267102671108:00:0022:00:00מרכז הגליל

ראשיאולםבית העם3268102681108:00:0022:00:00מרכז הגליל
מרכז הכפר      כביש 

ג'ולס

חרפישמרכז הכפראולםמועדון קשישים3269102691108:00:0022:00:00מרכז הגליל

בניי3270102701108:00:0022:00:00מרכז הגליל
בית התרבות בתוך 

ירכארחוב ראשיאולם

אולםבית הקשיש3271102711108:00:0022:00:00מרכז הגליל
  

מרכז הכפר
ליד בי"ס יסודי מע    

מעליא

סאג'ורמועדון גימלאי המשאולםמועדון כפר סאג'ור3272102721108:00:0022:00:00מרכז הגליל

פסוטהפסוטהאולםבית הקשיש3273102731108:00:0022:00:00מרכז הגליל

פקיעין בוקיעמרכז הכפרמשרדי המועצהמועצה מקומית3274102741108:00:0022:00:00מרכז הגליל

ראמהמול המועצה מקומיתמשרדמשרד הרווחה3275102751108:00:0022:00:00מרכז הגליל

יאנוח-ג'תמרכז הכפראולםבית הקשיש3276102761108:00:0022:00:00מרכז הגליל

המקומית3277102771108:00:0022:00:00מרכז הגליל
בניין המועצה 

כסרא-סמיעבניין המועצהאולם
טרעאןליד בי"ס תיכון -אולם פעילותמועדון נוער טורעאן3278102781108:00:0022:00:00נצרת

כפר3279102791108:00:0022:00:00נצרת
משרדי ההסתדרות - 

יפיעבניין ניקולה מסעדמשרד של ניקולה

כפר3280102802108:00:0022:00:00נצרת
משרדי ההסתדרות - 

ההסתדרות ביפיע
משרד סמוך למשרדי 

יפיעבניין ניקולה מסעד

אלכאוכב אבו אלאולם פעילותמרכז הקשיש3281102811108:00:0022:00:00נצרת
כאוכב אבו 

ה3282102821108:00:0022:00:00נצרת
בניין משרדי המועצה 

כפר כנאכפר כנאמשרד מח' קניות



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

מ3283102831108:00:0022:00:00נצרת
מועצה מקומית - כפר 

המועצה
חדר פעילות גדול בבני

כפר מנדא
ין 

כפר מנדא
עילוטעילוטאולםבית הקשיש - עילוט3284102841108:00:0022:00:00נצרת

מ3285102851108:00:0022:00:00נצרת
מועדון הקשיש - כפר 

משהדמשהדאולם
עוזיירעוזיירמשרדבניין המועצה - אלבטו3286102861108:00:0022:00:00נצרת

עין מאהל      בית ספר נעמת לשעבחדר מס' 2מועדון הנוער העובד ו3287102871108:00:0022:00:00נצרת

כפר ריינה3288102881108:00:0022:00:00נצרת
כותר - מועדון פייס - 

כפר ריינה      ליד בנק מרכנתילכיתת לימוד
נצרת19 6026לוביבית ההסתדרות3289102891108:00:0022:00:00נצרת

3290102902108:00:0022:00:00נצרת
 

ה
בניין מחלקת תחזוקה

חדר אוכל עובדים
 

תחזוקה עירו
אלספארפרה      בניין

נצרת

נצרתאהסאל      ש. מזרחיתאולם פעילות גדול + לובימועדון הנוער העובד ו3291102913108:00:0022:00:00נצרת

ע"ש מחמוד דרוויש3292102924108:00:0022:00:00נצרת
מרכז תרבות עירוני 

נצרתשיכון הפועלים 

הקהלתי3293102935108:00:0022:00:00נצרת
אלאמיר מרכז אבן עמאר 

ביר אלאמיר      ביר 
נצרת

נצרתאלמסלך מועדון אלמגייד3294102946108:00:0022:00:00נצרת
נצרת19 6026לוביבית ההסתדרות3295102957108:00:0022:00:00נצרת

דיר חנא      מרכז הכפראולםחנות ג'והד אבואלחוף3296102961108:00:0022:00:00גליל מרכזי
כאבולכאבולמשרדמועצה מקומית כאבול3297102971108:00:0022:00:00גליל מרכזי
אעבלין      ע"י בי"ס ב' וחטיבאולםמרכז פיס לנוער3298102981108:00:0022:00:00גליל מרכזי

שלש3299102991108:00:0022:00:00גליל מרכזי
בית מוסטפא סעיד 

עראבהג'לאמה 10אולם
שעב      לב הכפראולםבית הקשיש3300103001108:00:0022:00:00גליל מרכזי

מכסור     מרכז הכפראולםמתנ"ס דיר אלמקפור3301103011108:00:0022:00:00גליל מרכזי
ביר אל 

סח'נין      שכונת אלחזיןאולםבית ההסתדרות סכנין3302103021108:00:0022:00:00גליל מרכזי



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

סח'נין      שכונת אלחזיןאולםבית ההסתדרות סכנין3303103032108:00:0022:00:00גליל מרכזי

בשפרעם3304103041108:00:0022:00:00גליל מרכזי
בית ההסתדרות 

קופ"ח כלליתאולם
      מרכז מסחרי ע"י 

שפרעם

בשפרעם3305103052108:00:0022:00:00גליל מרכזי
בית ההסתדרות 

קופ"ח כלליתאולם
      מרכז מסחרי ע"י 

שפרעם

בשפרעם3306103063108:00:0022:00:00גליל מרכזי
בית ההסתדרות 

קופ"ח כלליתאולם
      מרכז מסחרי ע"י 

שפרעם

טמרה3307103071108:00:0022:00:00גליל מרכזי
סניף ההסתדרות 

טמרה      מרכז הכפר ע"י עירמשרד

טמרה3308103082108:00:0022:00:00גליל מרכזי
סניף ההסתדרות 

טמרה      מרכז הכפר ע"י עירמשרד

צפוני
עמקים 

רמת ישיהארז 48אולםבית מרים3309103091108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

מגדל העמקקדש 32חדר גדולבית החברה - נעמת3310103101108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

מגדל העמקקדש 32חדר גדולבית החברה - נעמת3311103112108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

מגדל העמקקדש 32חדר גדולבית החברה - נעמת3312103123108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

נצרת עיליתיזרעאל 740אולםמרכז קהילתי נעמת3313103131108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

באישור מנהל המתנ"ס)מתנ"ס ברקוביץ - היכל3314103142108:00:0022:00:00
חדר אוכל (קפיטריה 

נצרת עיליתמעלה יצחק 4 מרכז העיר

צפוני
עמקים 

נצרת עיליתיקינטון 7 שכונת הר יונהכיתת לימודמתנ"ס הר יונה - ישיב3315103153108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

נצרת עיליתיקינטון 7 שכונת הר יונהכיתת לימודמתנ"ס הר יונה - ישיב3316103164108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

נצרת עיליתמעלה יצחק 4 מרכז העירקפיטריהמתנ"ס ברקוביץ - היכל3317103175108:00:0022:00:00



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

צפוני
עמקים 

הקרקעמועצת פועלים3318103186108:00:0022:00:00
לובי הכניסה - קומת 

נצרת עיליתהאורנים 8

צפוני
עמקים 

נצרת עיליתגלבוע 16לוביבית העיריה3319103197108:00:0022:00:00

צפוני
עמקים 

שכונה צפונית - רואולם הרצאותמרכז צעירים - בניין3320103208108:00:0022:00:00
גולן (פינת ארבל) 10 

נצרת עילית
יקנעם עיליתצאלים 1לוביבית ההסתדרות3321103211108:00:0022:00:00עמקים
יקנעם עיליתצאלים 1לוביבית ההסתדרות3322103222108:00:0022:00:00עמקים
יקנעם עיליתצאלים 1לוביבית ההסתדרות3323103233108:00:0022:00:00עמקים
אכסאלאכסאלאולםאולם ספורט הגדול3324103241108:00:0022:00:00עמקים
דבוריהדבוריהאולם ספורטאולם ספורט3325103251108:00:0022:00:00עמקים

מתחת3326103261108:00:0022:00:00עמקים
משרד ועד מקומי 

טיבה בעמקד.נ. גלבועחדר
נייןנייןאולםבמתנ"ס3327103271108:00:0022:00:00עמקים

המועצה3328103281108:00:0022:00:00עמקים
בית הקשיש ליד 

זרזירזרזירלובי
גבעת אלהגבעת אלהמשרדמזכירות היישוב3329103291108:00:0022:00:00עמקים
אביטלאביטלאולםמועדון3330103301108:00:0022:00:00עמקים
עפולהיהושוע 44אולםבית ההסתדרות3331103311108:00:0022:00:00עמקים
עפולהיהושוע 44אולםבית ההסתדרות3332103322108:00:0022:00:00עמקים
עפולהיהושוע 44אולםבית ההסתדרות3333103333108:00:0022:00:00עמקים
עפולהיהושוע 44משרדי נעמתבית ההסתדרות3334103344108:00:0022:00:00עמקים
עפולהקפלן 6 עפולה עיליתאולםמתנס בית אשכול3335103355108:00:0022:00:00עמקים

גבעת המורהקפיטריהבית פוזנק3336103366108:00:0022:00:00עמקים
עליית הנוער - גבע 12 

עפולה
מ.א גלבועצומת עין חרוד מאואולםמשרדי המועצה3337103371108:00:0022:00:00עמקים
בית שאןירושלים הבירה 1אולםבית ההסתדרות3338103381108:00:0022:00:00עמקים
בית שאןירושלים הבירה 1אולםבית ההסתדרות3339103392108:00:0022:00:00עמקים
בית שאןירושלים הבירה 1אולםבית ההסתדרות3340103403108:00:0022:00:00עמקים
אליכיןשבזי 35חדר ישיבותמשרדי המועצה3341103411108:00:0022:00:00שומרון



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

חפר3342103421108:00:0022:00:00שומרון
מועצה אזורית עמק 

כפר מונשבמבנה המועצהחדר אוכל

ח3343103431108:00:0022:00:00שומרון
משרדי מועצה אזורית 

עין כרמלבמבנה המועצהחדר ישיבות
פורידיספורדיסמועדוןבית הקשיש3344103441108:00:0022:00:00שומרון

החדשה3345103451108:00:0022:00:00שומרון
בית ההסתדרות 

ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקאמשרד

החדשה3346103462108:00:0022:00:00שומרון
בית ההסתדרות 

ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקאמשרד
אור עקיבארוטשליד 1אולםמתנ"ס ע"ש מירלמן3347103471208:00:0022:00:00שומרון
אור עקיבארוטשליד 1אולםמתנ"ס ע"ש מירלמן3348103482208:00:0022:00:00שומרון
עירוןהאמיריםאולםמועדון בית לולה3349103491108:00:0022:00:00שומרון
בת חפרחלבלוב 10לובימעון נעמת3350103501108:00:0022:00:00שומרון

חדרההראשונים 11 גבעת אולגהאולםמתנ"ס גבעת אולגה3351103511108:00:0022:00:00שומרון

חדרההראשונים 11 גבעת אולגהאולםמתנ"ס גבעת אולגה3352103522108:00:0022:00:00שומרון
חדרההשיזף 7 בית אליעזרכיתהמתנ"ס בית אליעזר3353103533208:00:0022:00:00שומרון
חדרההשיזף 7 בית אליעזרכיתהמתנ"ס בית אליעזר3354103544208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות3355103555208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות3356103566208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות3357103577208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות3358103588208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות3359103599208:00:0022:00:00שומרון
חדרהרוטשילד (פינת הנש 47אולםבמרחב ההסתדרות33601036010208:00:0022:00:00שומרון

כרכדרך הבניםמשרדמשרדי המועצה3361103611208:00:0022:00:00שומרון
פרדס חנה 

חנ3362103622208:00:0022:00:00שומרון
בית יד לבנים פרדס 

כרכדרך הבניםאולם
פרדס חנה 

חנ3363103633208:00:0022:00:00שומרון
בית יד לבנים פרדס 

כרכדרך הבניםאולם
פרדס חנה 



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

חנ3364103644208:00:0022:00:00שומרון
בית יד לבנים פרדס 

כרכדרך הבניםאולם
פרדס חנה 

המקומית3365103651108:00:0022:00:00שומרון
משרדי המועצה 

זכרון יעקבהנציב 11חדר ישיבות

המקומית3366103662108:00:0022:00:00שומרון
משרדי המועצה 

זכרון יעקבהנציב 11חדר ישיבות
בנימינההשחר 4בית ללא מגוריםמשפחת בן שמואל3367103671108:00:0022:00:00שומרון

צפוני
משולש 

ג'תג'תאולםבית הנוער העובד והלו3368103681208:00:0022:00:00

צפוני
משולש 

ערערהערערהאולםנעמת3369103691308:00:0022:00:00

צפוני
משולש 

מרחב מש3370103701108:00:0022:00:00
בית ההסתדרות 

כפר קרעכפר קרעאולם
 
צפוני

משולש
מרחב מש3371103712108:00:0022:00:00

בית ההסתדרות 
כפר קרעכפר קרעאולם

צפוני
משולש 

זמרזמראולםמתנ"ס זמר3372103721108:00:0022:00:00

צפוני
משולש 

(ב3373103731108:00:0022:00:00
מועצה מקומית בסמה 

ברטעה      בסמהחדר ישיבות

צפוני
משולש 

מצמץמצמץאולםבית הקשיש זלפה3374103741108:00:0022:00:00

צפוני
משולש 

אלקוטו3375103751108:00:0022:00:00
בית הנוער אום 

קוטוף      אום אלקוטוףאולם
אום אל 

צפוני
משולש 

אל פחם3376103761208:00:0022:00:00
בית ההסתדרות אום 

אום אל פחם      שכונת שידון )מחאגלובי

צפוני
משולש 

3377103772208:00:0022:00:00
 

אל פחם
בית ההסתדרות אום

אום אל פחם      שכונת שידון )מחאגלובי

צפוני
משולש 

גרבי      בקעהאולםבית ההסתדרות בקעה3378103781208:00:0022:00:00
באקה אל 

צפוני
משולש 

גרבי      בקעהאולםבית ההסתדרות בקעה3379103792208:00:0022:00:00
באקה אל 



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

מונד3380103801108:00:0022:00:00נתניה
מועצת פועלים תל 

תל מונדהדקל 45אולם

מונד3381103812108:00:0022:00:00נתניה
מועצת פועלים תל 

תל מונדהדקל 45אולם
כפר יונהמנחם בגיןמשרדמתנס כפר יונה3382103821108:00:0022:00:00נתניה
כפר יונהמנחם בגיןמשרדמתנס כפר יונה3383103832108:00:0022:00:00נתניה
פרדסיהשבזי      צמוד לדואראולםמועדון אפרסק3384103841108:00:0022:00:00נתניה
אבן יהודהדרך ההדרים 24אולםבית ולדמן3385103851108:00:0022:00:00נתניה
קדימההרצל 36משרדבנייו הנדסה3386103861108:00:0022:00:00נתניה

מתנס3387103872108:00:0022:00:00נתניה
מועדון הכבשה - 

קדימהדרך לב השריון 1מועדון

שערדרך השרון 28משרדמשרד חב' בילאק3388103881108:00:0022:00:00נתניה
בית יצחק-

בורגתהההדסחדר פעילותמזכירות המושב3389103891108:00:0022:00:00נתניה
נתניהקפלן 26 ותיקיםאולםבית דוידסון3390103901108:00:0022:00:00נתניה

ותיקיםחדר לימודמתנ"ס רבין3391103912108:00:0022:00:00נתניה
נרי יצחק (הזמיר 1 18 

נתניה

ותיקיםחדר לימודמתנ"ס רבין3392103923108:00:0022:00:00נתניה
נרי יצחק (הזמיר18 18 

נתניה
נתניההדר 1 שכונת עין התכלתחדרביה"ס נווה הדר3393103934108:00:0022:00:00נתניה
נתניהנורוק 11משרדמתנ"ס כוכב הצפון3394103945108:00:0022:00:00נתניה

הרצלחדרמתנ"ס נאות הרצל3395103956108:00:0022:00:00נתניה
שמשון ברכה 14 נאות 

נתניה

הרצלחדרמתנ"ס נאות הרצל3396103967108:00:0022:00:00נתניה
שמשון ברכה 14 נאות 

נתניה

יהדות ת3397103978108:00:0022:00:00נתניה
המרכז למורשת 

נתניהמקדונלד 26אולם

יהדות ת3398103989108:00:0022:00:00נתניה
המרכז למורשת 

נתניהמקדונלד 26אולם
נתניהדוד רמז 13כיתת לימודבית ההסתדרות33991039910108:00:0022:00:00נתניה
נתניהדוד רמז 13כיתת לימודבית ההסתדרות34001040011108:00:0022:00:00נתניה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

נתניהדוד רמז 13כיתת לימודבית ההסתדרות34011040112108:00:0022:00:00נתניה
נתניהנחום 35 רמת ידין)דורה(כיתת לימודמתנ"ס דורה34021040213108:00:0022:00:00נתניה

שקד34031040314108:00:0022:00:00נתניה
מתנ"ס אזורים- נאות 

נתניההנרייטה סולד      אזוריםאולם

שקד34041040415108:00:0022:00:00נתניה
מתנ"ס אזורים- נאות 

נתניההנרייטה סולד      אזוריםאולם

האירוסים34051040516108:00:0022:00:00נתניה
מתנ"ס גבעת 

נתניהחבצלת החוף 4 האירוסיםמשרד

נתניהבר יהודה 13 קרית נורדאואולםמועדון נוער עובד ולו34061040617108:00:0022:00:00נתניה
נתניהמעפילי אגוז 7 רמת פולגאולםמתנ"ס פולג34071040718108:00:0022:00:00נתניה

נתניהחביבה רייך 2 רמת אפרייםאולםבית בורוכוב / הפועל34081040819108:00:0022:00:00נתניה

נאולםבית בורוכוב / הפועל34091040920108:00:0022:00:00נתניה תניהחביבה רייך 2 רמת אפריים

יא3410104101108:00:0022:00:00השרון
מועצה מקומית כוכב 

כוכב יאירמרכז כוכב יאיראולם ישיבות המועצה
רמת השרוןסוקולוב 52אולםמועדון ויצ"ו3411104111108:00:0022:00:00השרון
רמת השרוןסוקולוב 52אולםמועדון ויצ"ו3412104122108:00:0022:00:00השרון
אלפי מנשהכרכום 3אולםאולם הפיס3413104131108:00:0022:00:00השרון
הרצליההבנים 11אולםמועדון פועלי הבנין3414104141108:00:0022:00:00השרון
הרצליההבנים 11אולםמועדון פועלי הבנין3415104152108:00:0022:00:00השרון
הרצליההבנים 11אולםמועדון פועלי הבנין3416104163108:00:0022:00:00השרון
הרצליההכוזרי 8אולםמועדון הכוזרי נעמת3417104174108:00:0022:00:00השרון
הרצליההכוזרי 8אולםמועדון הכוזרי נעמת3418104185108:00:0022:00:00השרון
הרצליההכוזרי 8אולםמועדון הכוזרי נעמת3419104196108:00:0022:00:00השרון
הרצליההכוזרי 8אולםמועדון הכוזרי נעמת3420104207108:00:0022:00:00השרון

אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ס3421104211108:00:0022:00:00השרון כפר סבאירושלים 33פיר

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3422104222108:00:0022:00:00השרון



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3423104233108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3424104244108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3425104255108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3426104266108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3427104277108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3428104288108:00:0022:00:00השרון

כפר סבאירושלים 33אולם האודיטוריוםבית ספיר / קרית ספיר3429104299108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3430104301108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3431104312108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3432104323108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3433104334108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3434104345108:00:0022:00:00השרון
רעננהאחוזה 147גלריהבית יד לבנים3435104356108:00:0022:00:00השרון
הוד השרוןדרך מגדיאל 67אולםבית האיכר3436104361108:00:0022:00:00השרון
הוד השרוןדרך מגדיאל 67אולםבית האיכר3437104372108:00:0022:00:00השרון
הוד השרוןדרך מגדיאל 67אולםבית האיכר3438104383108:00:0022:00:00השרון
הוד השרוןדרך מגדיאל 67אולםבית האיכר3439104394108:00:0022:00:00השרון

דרומי
משולש 

ג'לג'וליהע''י בי"ס יסודי אאולם הספורטמרכז ספורט (מתנ"ס)3440104401108:00:0022:00:00

דרומי
משולש 

כפר בראכפר בראאולם אירועים גדולמתנ"ס כפר ברא3441104411108:00:0022:00:00

דרומי
משולש 

(ליד3442104421108:00:0022:00:00
מועדון ההסתדרות 

(באולם)
מועדון ההסדרות 

כפר קאסםעל יד עירית כפר ק



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

דרומי
משולש 

חדר ישיבות מרכזימתנ"ס - מרכז קהילת3443104431108:00:0022:00:00 קלנסווהמתנ"סי

דרומי
משולש 

קלנסווהמתנ"סאולם אירועיםמתנ"ס - מרכז קהילתי3444104442108:00:0022:00:00

דרומי
משולש 

טירהכור אלצדאאולם הספורטאשכול פיס (טירה)3445104451108:00:0022:00:00

דרומי
משולש 

טירהכור אלצדאאולם הספורטאשכול פיס (טירה)3446104462108:00:0022:00:00

דרומי
משולש 

מרחב מש3447104471108:00:0022:00:00
בית ההסתדרות 

טיבהצפוני 24אולם ישיבות במרחב

דרומי
משולש 

מרחב מש3448104482108:00:0022:00:00
בית ההסתדרות 

טיבהצפוני 24אולם ישיבות במרחב

בקעת אונו
גבעתיים-

גני תקוההגליל 23אולםמרכז ספורט לידר3449104491108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעת שמואלנחום 1אולםמתנ"ס גבעת שמואל3450104501108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעת שמואלנחום 1אולםמתנ"ס גבעת שמואל3451104512108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

אור יהודהההסתדרות 22משרדבית ההסתדרות3452104521108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

אור יהודהההסתדרות 22משרדבית ההסתדרות3453104532108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

אור יהודהאליהו סעדון 87אולםמתנ"ס אור יהודה3454104543108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

אור יהודהאליהו סעדון 87אולםמתנ"ס אור יהודה3455104554108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

קרית אונופנקס 10כיתהמנת"ס קריית אונו3456104561108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

עמותת עלה3457104572108:00:0022:00:00
האגודה למען הקשיש-

קרית אונושי עגנון 13משרד



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

בקעת אונו
גבעתיים-

עמותת עלה3458104583108:00:0022:00:00
האגודה למען הקשיש-

קרית אונושי עגנון 13משרד

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעתייםמשמר הירדן 18כיתת לימודבית שרת3459104591108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעתייםמשמר הירדן 18כיתת לימודבית שרת3460104602108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעתייםכצנלסון (יש כניסה 103אולם דיוניםבית הגימלאי3461104613108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעתייםכצנלסון (יש כניסה 103אולם הדרכהבית הגימלאי3462104624108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

גבעתייםמצולות ים 9אולם ישיבותמשען- בית אבות3463104635108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

יהודהרצל 21אולםבית כנסת בית הלוי3464104641108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

יהודהרצל 21אולםבית כנסת בית הלוי3465104652108:00:0022:00:00

בקעת אונו
גבעתיים-

יהודהרצל 21אולםבית כנסת בית הלוי3466104663108:00:0022:00:00
אזוריצחק שדה 18חדר ישיבותמועצה מקומית אזור3467104671208:00:0022:00:00חולון
בת יםניצנה 19 שכונת עמידרסטודיו מחול 1מתנ"ס גאולים3468104681108:00:0022:00:00חולון
בת יםניצנה 19 שכונת עמידרסטודיו מחול 1מתנ"ס גאולים3469104692108:00:0022:00:00חולון

והשתלמויותמרכז הדרכה3470104703108:00:0022:00:00חולון
אולם ישיבות 

בת יםביל"ו 1

והשתלמויותמרכז הדרכה3471104714108:00:0022:00:00חולון
אולם ישיבות 

בת יםביל"ו 1

בנעמ"ת3472104725108:00:0022:00:00חולון
מועדון החברה 

בת יםשד' העצמאות 53מועדון חברה
בת יםז'בוטינסקי 3ספרייה (אולם)כותר הפיס3473104736108:00:0022:00:00חולון

הראשונהבמועצה הדתית3474104747108:00:0022:00:00חולון
אולם אירועים בקומה 

בת יםפינקס 2



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

הראשונהבמועצה הדתית3475104758108:00:0022:00:00חולון
אולם אירועים בקומה 

בת יםפינקס 2

ותיקיםאולם מופתמועצת הפועלים3476104769208:00:0022:00:00חולון
ההסתדרות 3 שכונת 

בת ים

ותיקיםאולם מופתמועצת הפועלים34771047710208:00:0022:00:00חולון
ההסתדרות 3 שכונת 

בת ים
בת יםהדדי 6אולם תצוגת תמונותמוזיאון בית ריבק34781047811208:00:0022:00:00חולון
בת יםשאול המלך 4כיתה תחתונה (חדשה)מתנ"ס בית צדיק34791047912108:00:0022:00:00חולון
בת יםאורט ישראל 7אולם ספורט קטןאולם ספורט הבונים34801048013108:00:0022:00:00חולון

קונטנטה)אולם פיס - מילטון34811048114208:00:0022:00:00חולון
חדר אחראי אולם (אלי 

בת יםהדקל 6

קונטנטה)אולם פיס - מילטון34821048215208:00:0022:00:00חולון
חדר אחראי אולם (אלי 

בת יםהדקל 6
בת יםהבנים 5כיתת לימוד מס' 3מתנ"ס עופר34831048316108:00:0022:00:00חולון
חולוןישעיהו 16 נוה ארזיםחדר פעולות מס' 2מתנ"ס נווה ארזים3484104841108:00:0022:00:00חולון
חולוןסרלין 21חדר 1רשת קהילה ופנאי3485104852108:00:0022:00:00חולון
חולוןגאולים 25חדר 1 גדולבית העולה3486104863108:00:0022:00:00חולון
חולוןיריחו 26אולם אירועיםמועדון השומר הצעיר3487104874108:00:0022:00:00חולון
חולוןגאולים 54 נאות שושניםחדר מס' 1מתנ"ס נאות שושנים3488104885108:00:0022:00:00חולון
חולוןהרב קוק 7חדר מס' 5במועצה דתית3489104896108:00:0022:00:00חולון
חולוןארלוזורוב 51 מרכז העירמועדון בית הגימלאיבית הגימלאי3490104907108:00:0022:00:00חולון
חולוןשד' קוגל 11בבית קפהתיאטרון חולון3491104918108:00:0022:00:00חולון
חולוןצבי שץ 29חדר זיתמתנ"ס וולפסון3492104929108:00:0022:00:00חולון

חולוןחזית חמש 10 תל גיבוריםבלובי המיבנהתלמוד תורה בית יוסף34931049310108:00:0022:00:00חולון
חולוןפילדלפיה 16 תל גיבוריםלובי האודוטוריוםמתנ"ס קליין34941049411108:00:0022:00:00חולון
חולוןחצרים 2 נאות רחלחדרמתנ"ס נאות רחל34951049512108:00:0022:00:00חולון

חולוןאחד במאי 43אולם מרכזיבית הנוער העובד והלו34961049613108:00:0022:00:00חולון

חולוןאחד במאי 43אולם מרכזיבית הנוער העובד והלו34971049714108:00:0022:00:00חולון



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

חולוןגולומב 52בנין 105המכון לחינוך טכנולוג34981049815108:00:0022:00:00חולון
חולוןראובן ברקת 3חדר פעילותמרכז ספורט גולדה34991049916108:00:0022:00:00חולון

בחדר (תלוי במזג האוירבית ארגון נכי צה"ל35001050017108:00:0022:00:00חולון
ברחבת הכניסה או 

חולוןעין יהב 4
חולוןיצחק רבין 20 קרית רביןאולם מחולבית אשכול פיס קציר35011050118108:00:0022:00:00חולון

קרית שרתחדר 6מתנ"ס בית שטיינברג35021050219108:00:0022:00:00חולון
גבעת התחמושת 21 

חולון
חולוןהסנהדרין 27 ג'סי כהןחדר משחקייהמתנ"ס לזרוס35031050320108:00:0022:00:00חולון

האריות35041050421108:00:0022:00:00חולון
מרכז הנוער שער 

שרתאולם
שער האריות 16 קרית 

חולון
חולוןקק"ל 13אוהל בכניסה לביה"סתיכון טכנולוגי נעמת35051050522108:00:0022:00:00חולון
חולוןקרסל 6 קרית בן גוריוןחדר פעילותמתנ"ס בן גוריון35061050623108:00:0022:00:00חולון
חולוןלנדאו 17חדר בנגי'מרכז הנוער בנג'י35071050724108:00:0022:00:00חולון
חולוןמוטה גור 13אולם מחולמרכז פיס בגין35081050825108:00:0022:00:00חולון
חולוןארלוזורוב 51 מרכז העירמועדון בית הגימלאיבית הגימלאי35091050926108:00:0022:00:00חולון
חולוןגאולים 25חדר 1 גדולבית העולה35101051027108:00:0022:00:00חולון

35111051128108:00:0022:00:00חולון
בית שלמה (בית 

חולוןהגבעול 1עזרת נשיםכנסת)
אלעדיהודה הנשיא 1בקראווןעיריית אלעד3512105121108:00:0022:00:00פתח תקוה

מועצת3513105131108:00:0022:00:00פתח תקוה
בניין ההסתדרות 

ראש העיןשילה 21משרד

מועצת3514105142108:00:0022:00:00פתח תקוה
בניין ההסתדרות 

ראש העיןשילה 21משרד
ראש העיןאיילון 38חדר בתוך הגןגן סנונית3515105153108:00:0022:00:00פתח תקוה

הסלעיםאולם בתוך גן צבעוניגן צבעוני3516105164108:00:0022:00:00פתח תקוה
סמטת ורדית      גבעת 

ראש העין
אריאלהעצמאות 5מועדון הלב החםמתנ"ס אריאל3518105171108:00:0022:00:00פתח תקוה
אריאלהעצמאות 5מועדון הלב החםמתנ"ס אריאל3518105182108:00:0022:00:00פתח תקוה
קרני שומרוןשדרות רחבעם זאביאולםמתנ"ס קרני שומרון3519105191108:00:0022:00:00פתח תקוה
בית אריההזיתמועדון הגימלאיםמועדון הגימלאים3520105201108:00:0022:00:00פתח תקוה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

המקומי3521105211108:00:0022:00:00פתח תקוה
מזכירות מועצה 

המקומי
חדר ישיבות של הועד 

שערי תקוהיהלום 25
פתח תקוהשלזינגר 10 כפר גנים ג'לובי אולם הספורטמתנ"ס אולמות3522105221108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהשולמית 1 שעריהחדר מס' 108מתנ"ס שערים3523105232108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהשולמית 1 שעריהחדר מס' 108מתנ"ס שערים3524105243108:00:0022:00:00פתח תקוה

המושבו3525105254108:00:0022:00:00פתח תקוה
מרכז ספורט אם 

פתח תקוהחדרה 22 אם המושבותאולם סטודיו

המושבו3526105265108:00:0022:00:00פתח תקוה
מרכז ספורט אם 

פתח תקוהחדרה 22 אם המושבותאולם סטודיו

בביה"ס אמיר3527105276108:00:0022:00:00פתח תקוה
אולם הספורט 

פתח תקוהפוחס דוד 11 עין גניםאולם הספורט
פתח תקוהשלזינגר 10 כפר גנים ג'לובי אולם הספורטמתנ"ס אולמות3528105287108:00:0022:00:00פתח תקוה

בביה"ס אמיר3529105298108:00:0022:00:00פתח תקוה
אולם הספורט 

פתח תקוהפוחס דוד 11 עין גניםאולם הספורט
פתח תקוהשפרינצק 39 אחדותאולםמתנ"ס אחדות3530105309108:00:0022:00:00פתח תקוה

תקוה35311053110108:00:0022:00:00פתח תקוה
היכל התרבות פתח 

VIP פתח תקוההמכבים 5חדר

בביה"ס אמיר35321053211108:00:0022:00:00פתח תקוה
אולם הספורט 

פתח תקוהפוחס דוד 11 עין גניםאולם הספורט

עמישבאולם רב תכליתימתנ"ס עמישב35331053312108:00:0022:00:00פתח תקוה
קהילת שיקגו 1 שכונת 

פתח תקוה
פתח תקוהההסתדרות 19חדר מס' 1בית ההסתדרות35341053413108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהההסתדרות 19חדר מס' 5בית ההסתדרות35351053514108:00:0022:00:00פתח תקוה

עמישבאולם רב תכליתימתנ"ס עמישב35361053615108:00:0022:00:00פתח תקוה
קהילת שיקגו 1 שכונת 

פתח תקוה
פתח תקוהקפלן אליעזר 42חדר 4ביה"ס אמית טכנולוגי35371053716108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהקהילת יוסטון 3אולם מופעיםמתנ"ס יוספטל35381053817108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהסלמון 12קפיטריהבית התלמיד35391053918108:00:0022:00:00פתח תקוה

תקוה35401054019108:00:0022:00:00פתח תקוה
היכל התרבות פתח 

VIP פתח תקוההמכבים 5חדר



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

בביה"ס אמיר35411054120108:00:0022:00:00פתח תקוה
אולם הספורט 

פתח תקוהפוחס דוד 11 עין גניםאולם הספורט

הכנסתבית הכנסת יד דניאל35421054221108:00:0022:00:00פתח תקוה
אולם שיעורים בבית 

פתח תקוהעוזיאל 24

פתח תקוהטבצ'ניק דוד 3חדר 5קונסרבטוריון למוסיקה35431054322108:00:0022:00:00פתח תקוה

פתח תקוהטבצ'ניק דוד 3חדר 6קונסרבטוריון למוסיקה35441054423108:00:0022:00:00פתח תקוה

ורברחדר אודיטוריוםמתנ"ס רמת ורבר35451054524108:00:0022:00:00פתח תקוה
הפורצים 18 שכונת רמת 

פתח תקוה

יהודהחדר תכשיטנותמתנ"ס לזרוס35461054625108:00:0022:00:00פתח תקוה
הבעל שם טוב 47 מחנה 

פתח תקוה

אחדותאולםמתנ"ס אחדות35471054726108:00:0022:00:00פתח תקוה
שפרינצק 39 שכונת 

פתח תקוה
פתח תקוההצפירה 4חדר פעילות3מתנ"ס קריית מטלון35481054827108:00:0022:00:00פתח תקוה

פתח תקוהילין אבינעם 10חדר חוגים 1מועדון הגימלאים- בית35491054928108:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקוהשלזינגר 10 כפר גנים ג'אולם הספורטמתנ"ס אולמות35501055029108:00:0022:00:00פתח תקוה

)מרכמשרדמועצת הפועלים3551105511108:00:0022:00:00לוד רמלה
צאלון 21 מודיעין סנטר 

מודיעין

)מרכמשרדמועצת הפועלים3552105522108:00:0022:00:00לוד רמלה
צאלון 21 מודיעין סנטר 

מודיעין
מודיעיןתלתן 1לובי כניסהעירית מודיעין3553105533108:00:0022:00:00לוד רמלה
מודיעיןתלתן 1לובי כניסהעירית מודיעין3554105544108:00:0022:00:00לוד רמלה
מודיעיןתלתן 1לובי כניסהעירית מודיעין3555105555108:00:0022:00:00לוד רמלה
מודיעיןתלתן 1לובי כניסהעירית מודיעין3556105566108:00:0022:00:00לוד רמלה
מודיעיןתלתן 1לובי כניסהעירית מודיעין3557105577108:00:0022:00:00לוד רמלה

שהםהקדם 95חנות במרכז מסחרימרכז מיסחרי א. מזל נ3558105581108:00:0022:00:00לוד רמלה

שהםהקדם 95חנות במרכז מסחרימרכז מיסחרי א. מזל נ3559105592108:00:0022:00:00לוד רמלה



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3560105601108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3561105612108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3562105623108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3563105634108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3564105645108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3565105656108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3566105667108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3567105678108:00:0022:00:00לוד רמלה
לודאלי כהן 13מועדון הגימלאיםמועצת הפועלים3568105689108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהגורדון 7משרדמועצת הפועלים3569105691108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3570105702108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3571105713108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3572105724108:00:0022:00:00לוד רמלה
3573לוד רמל רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות105735108:00:0022:00:00ה

רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3574105746108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3575105757108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3576105768108:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהויצמן 9סטודיו לריקודמתנ"ס היכל התרבות3577105779108:00:0022:00:00לוד רמלה

מזכרת בתיהשד' אליהו 4משרדמועצה מקומית3578105781108:00:0022:00:00רחובות

מזכרת בתיהשד' אליהו 4משרדמועצה מקומית3579105792108:00:0022:00:00רחובות
קרית עקרוןהרצל 48אולם כלניתספריה ציבורית3580105801108:00:0022:00:00רחובות
קרית עקרוןהרצל 48אולם כלניתספריה ציבורית3581105812108:00:0022:00:00רחובות
בני עישמנחם בגין 19אאולםמועדון הקשיש3582105821108:00:0022:00:00רחובות

הציבוריתבניין הספריה3583105831108:00:0022:00:00רחובות
כיתת אולפן - בספרייה 

גדרהלילינבלום 63

הציבוריתבניין הספריה3584105842108:00:0022:00:00רחובות
כיתת אולפן - בספרייה 

גדרהלילינבלום 63

נס ציונהנורדאו 50אולםקן הנוער העובד והלומ3585105851108:00:0022:00:00רחובות



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
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כתובת הקלפי/מקום 
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ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

נס ציונהנורדאו 50אולםקן הנוער העובד והלומ3586105862108:00:0022:00:00רחובות

נס ציונהנורדאו 50אולםקן הנוער העובד והלומ3587105873108:00:0022:00:00רחובות

נס ציונהנורדאו 50אולםקן הנוער העובד והלומ3588105884108:00:0022:00:00רחובות

נס ציונהנורדאו 50אולםקן הנוער העובד והלומ3589105895108:00:0022:00:00רחובות
רחובותהחבורה 20 אושיותחדר ישיבות 132מתנ"ס אושיות3590105901108:00:0022:00:00רחובות
רחובותהחבורה 20 אושיותחדר ישיבות 132מתנ"ס אושיות3591105912108:00:0022:00:00רחובות
רחובותהחבורה 20 אושיותאולםמתנ"ס אושיות3592105923108:00:0022:00:00רחובות
רחובותדוד אלעזר 1 כפר גבירולאולםמתנ"ס כפר גבירול3593105934108:00:0022:00:00רחובות

משהאולםמתנ"ס קריית משה3594105945108:00:0022:00:00רחובות
גבריאלוב קלמן 20 קריית 

רחובות
רחובותלוין אפשטיין 31אולםהסתדרות הגמלאים3595105956108:00:0022:00:00רחובות
רחובותלוין אפשטיין 31אולםהסתדרות הגמלאים3596105967108:00:0022:00:00רחובות
רחובותלוין אפשטיין 31אולםהסתדרות הגמלאים3597105978108:00:0022:00:00רחובות
רחובותלוין אפשטיין 31אולםהסתדרות הגמלאים3598105989108:00:0022:00:00רחובות
רחובותבר כוכבא 15אולםבית פנחס35991059910108:00:0022:00:00רחובות

הנהלת מ36001060011108:00:0022:00:00רחובות
בית החמישה - 

רחובותגולדברג 2אוהל- ברחבה

הנהלת מ36011060112108:00:0022:00:00רחובות
בית החמישה - 

רחובותגולדברג 2אוהל- ברחבה

הנהלת מ36021060213108:00:0022:00:00רחובות
בית החמישה - 

רחובותגולדברג 2אוהל- ברחבה
עיינותגן רווה - עמק שוראולם התרבות אשכולכפר הנוער עיינות3603106034108:00:0022:00:00ראשון לציון
בית דגןהבנים 21אולםסניף בני עקיבא3604106043108:00:0022:00:00ראשון לציון
באר יעקבעוזיאל 11אולם מס' 2מתנ"ס באר - יעקב3605106051108:00:0022:00:00ראשון לציון
באר יעקבעוזיאל 11אולם מס' 2מתנ"ס באר - יעקב3606106062108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאבא סילבר 2 רמת אליהואולםמתנ"ס רמת אליהו3607106075108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאבא סילבר 2 רמת אליהואולםמתנ"ס רמת אליהו3608106086108:00:0022:00:00ראשון לציון



שם מרחב
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(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)
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ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ראשון לציוןאבא סילבר 2 רמת אליהואולםמתנ"ס רמת אליהו3609106097108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחיל הצנחנים 5 נווה חוףחדרמתנ"ס נווה חוף3610106108108:00:0022:00:00ראשון לציון

רא3611106119108:00:0022:00:00ראשון לציון
מרכז קהילתי קריית 

ראשון לציוןהרדוף 5 קריית ראשוןאולם
ראשון לציוןהיין 2 כרמיםאולםמרכז קהילתי כרמים36121061210108:00:0022:00:00ראשון לציון

ראשון לציוןחיים בר לב 8 נאות שקמהחדרמרכז קהילתי36131061311108:00:0022:00:00ראשון לציון

ראשון לציוןחיים בר לב 8 נאות שקמהחדרמרכז קהילתי36141061412108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאושה 18 קריית גניםחדר 109מרכז קהילתי36151061513108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאושה 18 קריית גניםחדר 109מרכז קהילתי36161061614108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאושה 18 קריית גניםחדר 109מרכז קהילתי36171061715108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןשרירא 21 גני ראשוןחדרמרכז קהילתי36181061816108:00:0022:00:00ראשון לציון

ראשון לציוןשד' יעקב 41 שיכון המזרחחדר לימודבית אברוצקי36191061917108:00:0022:00:00ראשון לציון

ראשון לציוןשד' יעקב 41 שיכון המזרחחדר לימודבית אברוצקי36201062018108:00:0022:00:00ראשון לציון

ראשון לציוןשד' יעקב 41 שיכון המזרחחדר לימודבית אברוצקי36211062119108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןפיינשטיין 23 מישור הנוףאולםמרכז קהילתי36221062220108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןפיינשטיין 23 מישור הנוףאולםמרכז קהילתי36231062321108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבלקינד 21חדרמרכז קהילתי עלומים36241062422108:00:0022:00:00ראשון לציון

נחוםחדר תדרוךהיכל הספורט36251062523108:00:0022:00:00ראשון לציון
תמר אבן (גן נחום) 9 גן 

ראשון לציון

נחוםחדר תדרוךהיכל הספורט36261062624108:00:0022:00:00ראשון לציון
תמר אבן (גן נחום) 9 גן 

ראשון לציון
ראשון לציוןדרור 7משרדמועצה דתית36271062725108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןדרור 7משרדמועצה דתית36281062826108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמרגולין 22אולםהנוער העובד והלומד36291062927108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאברבנאל 30חדר מחשבמרכז קהילתי רוזן36301063028108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאברבנאל 30חדר מחשבמרכז קהילתי רוזן36311063129108:00:0022:00:00ראשון לציון



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ראשון לציוןאברבנאל 30חדר מחשבמרכז קהילתי רוזן36321063230108:00:0022:00:00ראשון לציון

יהו36331063331108:00:0022:00:00ראשון לציון
מרכז קהילתי נחלת 

סמטתחדר
הבנים 5 נחלת יהודה - 

ראשון לציון
ראשון לציוןהאחים זייגה 5חדרמבנה "אל סם"36341063432108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןהאחים זייגה 5חדרמבנה "אל סם"36351063533108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36361063634108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36371063735108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36381063836108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36391063937108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36401064038108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36411064139108:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןרוטשילד 60אולם ספורטבית הפועל36421064240108:00:0022:00:00ראשון לציון

אשדודשבי ציון 13משרדבית ההסתדרות3643106431108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודשבי ציון 13משרדבית ההסתדרות3644106442108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהמעפילים 21חדר פעילותמתנ"ס תקוותנו3645106453108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודנתן אלבז 1אולםמתנ"ס בית לברון3646106464108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודשמואל הנגיד 9חדר וינגייטמתנ"ס ה' טנא3647106475108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודשמואל הנגיד 9חדר וינגייטמתנ"ס ה' טנא3648106486108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהשייטים 16אולםמתנ"ס ד' גולדי3649106497108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהשייטים 16אולםמתנ"ס ד' גולדי3650106508108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודאב 4אולםמתנ"ס יב' ספרא3651106519108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודאב 4אולםמתנ"ס יב' ספרא36521065210108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהרי גולן 6אולםמתנ"ס יא' עם שלום36531065311108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהרי גולן 6אולםמתנ"ס יא' עם שלום36541065412108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהמעפילים 21חדר פעילותמתנ"ס תקוותנו36551065513108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודנתן אלבז 1אולםמתנ"ס בית לברון36561065614108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהרי גולן 6אולםמתנ"ס יא' עם שלום36571065715108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודאב 4אולםמתנ"ס יב' ספרא36581065816108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודנתן אלבז 1אולםמתנ"ס בית לברון36591065917108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודאב 4אולםמתנ"ס יב' ספרא36601066018108:00:0022:00:00אשדוד
אשדודהרי גולן 6אולםמתנ"ס יא' עם שלום36611066119108:00:0022:00:00אשדוד



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

אשדודהמעפילים 21חדר פעילותמתנ"ס תקוותנו36621066220108:00:0022:00:00אשדוד

יבנה3663106631108:00:0022:00:00אשדוד
מועצה מקומית גן 

גן יבנההרצל 6אולם

יבנה3664106642108:00:0022:00:00אשדוד
מועצה מקומית גן 

גן יבנההרצל 6אולם
קרית מלאכישד' בן גוריון 1אולםהיכל התרבות3665106651108:00:0022:00:00אשדוד
קרית מלאכישד' בן גוריון 1אולםהיכל התרבות3666106662108:00:0022:00:00אשדוד
קרית מלאכישד' בן גוריון 1אולםהיכל התרבות3667106673108:00:0022:00:00אשדוד
יבנהגיבורי החיל 1אולםמתנ"ס גרמנוב3668106681108:00:0022:00:00אשדוד
יבנהגיבורי החיל 1אולםמתנ"ס גרמנוב3669106692108:00:0022:00:00אשדוד
יבנהגיבורי החיל 1אולםמתנ"ס גרמנוב3670106703108:00:0022:00:00אשדוד
יבנהגיבורי החיל 1אולםמתנ"ס גרמנוב3671106714108:00:0022:00:00אשדוד
נהורהנהורהאולם /לובימושב נהורה3672106721208:00:0022:00:00אשקלון

שדרותההסתדרות 24 מרכז העירמשרדמועצת פועלי שדרות3673106731208:00:0022:00:00אשקלון

שדרותההסתדרות 24 מרכז העירמשרדמועצת פועלי שדרות3674106742208:00:0022:00:00אשקלון

שדרותההסתדרות 24 מרכז העירמשרדמועצת פועלי שדרות3675106753208:00:0022:00:00אשקלון

בת הדרמ. א. חוף אשקלוןחדר ישיבותמתנ"ס מועצה איזורית3676106761108:00:0022:00:00אשקלון

קרית גתהרימון 60 מרכז העירמשרדמועצת פועלי קרית גת3677106771208:00:0022:00:00אשקלון

קרית גתהרימון 60 מרכז העירמשרדמועצת פועלי קרית גת3678106782208:00:0022:00:00אשקלון

הנביאיםאולםמתנ"ס הנביאים3679106793108:00:0022:00:00אשקלון
מבוא ישעיהו 1 שכונת 

קרית גת

הנביאיםאולםמתנ"ס הנביאים3680106804108:00:0022:00:00אשקלון
מבוא ישעיהו 1 שכונת 

קרית גת

גת3681106815208:00:0022:00:00אשקלון
מועצת פועלים קרית 

קרית גתהרימון 60 כיכר פזמשרד



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

אשקלוןשד' בן גוריון (פי 1 מגדללובימועצת פועלי אשקלון3682106821208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןאריה 7 נאות אשקלוןאולםמתנ"ס נווה אילן3683106832208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןאריה 7 נאות אשקלוןכיתה גדולהמתנ"ס נווה אילן3684106843208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןגדעון 21 גבעת ציוןאולם הרצאותמתנ"ס תקוותנו3685106854208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןהרב מיימון 32 שמשון ג'חדר גימלאיםמתנ"ס בורטון3686106865208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןשפירא 13א  שמשון ד'חדר 3מתנ"ס שפירא3687106876208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןשפירא 13א  שמשון ד'חדר 3מתנ"ס שפירא3688106887208:00:0022:00:00אשקלון

אפרידראולםבית ווסק3689106898208:00:0022:00:00אשקלון
יוהנסבורג פינת הל 3 

אשקלון

אפרידראולםבית ווסק3690106909208:00:0022:00:00אשקלון
יוהנסבורג פינת הל 3 

אשקלון
אשקלוןהר כנען 20 ברנעאולםמתנ"ס ברנע36911069110208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןהר כנען 20 ברנעחדר מראותמתנ"ס ברנע36921069211208:00:0022:00:00אשקלון
אשקלוןגרופר יעקב 15 שמשון ג'אולםמתנ"ס וולדנברג36931069312208:00:0022:00:00אשקלון
אפקיםגולומב 7אוהל- ברחבהבית ההסתדרות3694106941108:00:0022:00:00הנגב
אפקיםגולומב 7אוהל- ברחבהבית ההסתדרות3695106952108:00:0022:00:00הנגב
אפקיםגולומב 7אוהל- ברחבהבית ההסתדרות3696106963108:00:0022:00:00הנגב
נתיבותככר יהדות צרפת 4משרדעירית נתיבות3697106971208:00:0022:00:00הנגב
נתיבותככר יהדות צרפת 4משרדעירית נתיבות3698106982208:00:0022:00:00הנגב
נתיבותככר יהדות צרפת 4משרדעירית נתיבות3699106993108:00:0022:00:00הנגב
עומררח' הדראולםבית המוזיקה3700107001208:00:0022:00:00הנגב
תל שבעבמועצהלוביבניין המועצה3701107011108:00:0022:00:00הנגב
לקיהבמועצהחדר ישיבותבניין המועצה3702107021208:00:0022:00:00הנגב
רהטבעירייה      מרכז מסחרימשרדעירית רהט3703107031108:00:0022:00:00הנגב

יש3704107042108:00:0022:00:00הנגב
מתי"א (מרכז תמיכה 

רהטרהט      שכונה 71אולם בבניין מולטי סינטר

מקומיתחדר ישיבותמועצה מקומית מיתר3705107051208:00:0022:00:00הנגב
במועצה      מועצה 

מיתר

מסחריחנותמרכז מסחרי3706107061208:00:0022:00:00הנגב
מרכז המסחרי      מרכז 

להבים
שגב-שלוםבמועצהחדר ישיבותבניין המועצה3707107071108:00:0022:00:00הנגב



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

חורהחורהאולםספריה עירונית3708107081208:00:0022:00:00הנגב
באר שבעשדרות יצחק רגר ( 34אולםבית ההסתדרות3709107091108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעשדרות יצחק רגר ( 34אולםבית ההסתדרות3710107102208:00:0022:00:00הנגב
באר שבעשדרות יצחק רגר ( 34אולםבית ההסתדרות3711107113108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעשדרות יצחק רגר ( 34אולםבית ההסתדרות3712107124108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעקלאוזנר 15לובימתנ"ס קפלן3713107135108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעקלאוזנר 15לובימתנ"ס קפלן3714107146108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעקלאוזנר 15ברחבה אוהלמתנ"ס קפלן3715107157108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעקלאוזנר 15ברחבה אוהלמתנ"ס קפלן3716107168108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעקלאוזנר 15ברחבה אוהלמתנ"ס קפלן3717107179108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעאליהו הנביא 3לובימתנ"ס לוין37181071810108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעאליהו הנביא 3לובימתנ"ס לוין37191071911108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעאליהו הנביא 3לובימתנ"ס לוין37201072012108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37211072113108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37221072214108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37231072315108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37241072416108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37251072517108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37261072618108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37271072719108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37281072820108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37291072921108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37301073022108:00:0022:00:00הנגב
באר שבעמרדכי נמיר 11חדרמתנ"ס י"א37311073123108:00:0022:00:00הנגב

מצפה רמוןנחל נקורות 2 מועדון מופת3732107321108:00:0022:00:00נגב מרכז

ירוחםצבי בורנשטיין 128אולם היכל התרבותהיכל התרבות - ירוחם3733107331108:00:0022:00:00נגב מרכז

ירוחםצבי בורנשטיין 128אולם היכל התרבותהיכל התרבות - ירוחם3734107342108:00:0022:00:00נגב מרכז
כסיפהשכונה 45אולםמתנ"ס3735107351108:00:0022:00:00נגב מרכז



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

גוריוןמדרשת בן גוריוןחדר אוכלמדרשת בן גוריון3736107361208:00:0022:00:00נגב מרכז
מדרשת בן 

ערוערשכונה 1 152חדר משרד הביטחוןבניין המועצה3737107371208:00:0022:00:00נגב מרכז

דימונה3738107381208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם

דימונה3739107392208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם

דימונה3740107403208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם

דימונה3741107414208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם

דימונה3742107425208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם

דימונה3743107436208:00:0022:00:00נגב מרכז
היכל התרבות - 

דימונהמ"ד המעפילים 2אולם
ערדבן יאיר 28אולםמרכז תרבות3744107441108:00:0022:00:00נגב מרכז
ערדבן יאיר 28אולםמרכז תרבות3745107452108:00:0022:00:00נגב מרכז
ערדבן יאיר 28אולםמרכז תרבות3746107463108:00:0022:00:00נגב מרכז
ערדבן יאיר 28אולםמרכז תרבות3747107474108:00:0022:00:00נגב מרכז

יטבתהצומת יטבתה, סמוךבמשרדי המועצהמשרדי מועצה איזורית3748107481108:00:0022:00:00אילת

פיליפ מורייבקומת הכניסהמבנה בית התרבות3749107491108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייבקומת הכניסהמבנה בית התרבות3750107502108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייבקומת הכניסהמבנה בית התרבות3751107513108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייבקומת הכניסהמבנה בית התרבות3752107524108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייאוהלמבנה בית התרבות3753107535108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

פיליפ מורייאוהלמבנה בית התרבות3754107546108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייאוהלמבנה בית התרבות3755107557108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

פיליפ מורייאוהלמבנה בית התרבות3756107568108:00:0022:00:00אילת
שד' התמרים 18 בית 

אילת

ברק
רמת גן-בני 

בני ברקהמכבים 57חדר ספריהבית התרבות3757107571108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

בני ברקהמכבים 57חדר גמלאיםבית התרבות3758107582108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

בני ברקהמכבים 57משרדבית התרבות3759107593108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

בני ברקרבי עקביא 2חדר ישיבותהחברה הכלכלית3760107604108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןקרניצי 6אולם כנסיםמועצת הפועלים3761107611108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןקרניצי 6אולם כנסיםמועצת הפועלים3762107622108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןקרניצי 6אולם כנסיםמועצת הפועלים3763107633108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןקרניצי 6אולם כנסיםמועצת הפועלים3764107644108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

ימין)הנוער העובד והלומד3765107655108:00:0022:00:00
חדר (דלת שנייה מצד 

רמת גןהרואה 204

ברק
רמת גן-בני 

ימין)הנוער העובד והלומד3766107666108:00:0022:00:00
חדר (דלת שלישית מצד 

רמת גןהרואה 204

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןהרואה 204באולם הגדולהנוער העובד והלומד3767107677108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןהמחתרת 7אולםמועדון ההסתדרות3768107688108:00:0022:00:00



שם מרחב

מספר אתר 
(לבדיקות 
מספר קלפיתקשורת)

מספר קלפי 
קליטת 
תוצאות

מספר 
הצבעה עד שעההצבעה משעהפרגודים

שם הקלפי/שם מקום 
מיקום הקלפיהעבודה/מקום מפגש

כתובת הקלפי/מקום 
העבודה/תחנה 

ראשונה/מקום מפגש

עיר מקום 
הקלפי/ 
העבודה

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןהמחתרת 7אולםמועדון ההסתדרות3769107699108:00:0022:00:00
 

ברק
רמת גן-בני

רמת גןהמחתרת 7אולםמועדון ההסתדרות37701077010108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןהמחתרת 7אולםמועדון ההסתדרות37711077111108:00:0022:00:00

ברק
רמת גן-בני 

רמת גןקרניצי 6אולם כנסיםמועצת הפועלים37721077212108:00:0022:00:00




