
הקלפי/העבודהמיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
עיר מקום 

ספקים  (שטח עירוני של עירית ירושלים)משרד החינוך ירושלים3000107:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםברחבת הכניסה האחורית - צמוד לדלת 

עין כרם3000207:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה 0 - אולם טננבאוםהדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

עין כרם3000307:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה 0 - אולם טננבאוםהדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

עין כרם3000407:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה 0 - אולם טננבאוםהדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

עין כרם3000507:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםה 0 - אולם טננבאוםומקהדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

עין כרם3000607:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה 0 - אולם טננבאוםהדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

3000708:00:0016:00:00ירושלים
שומה 1,3+ מקרקעין + משרד האוצר

המרכזית לסטתיסטיקה (133 בזב) + פקיד 
אגף המכס ומע"מ - משרד הלמ"ס (הלשכה 

ירושליםמרפסת מול הלובי - קומת כניסה

3000808:00:0016:00:00ירושלים
שומה 1,3+ מקרקעין + משרד האוצר

המרכזית לסטתיסטיקה (133 בזב) + פקיד 
אגף המכס ומע"מ - משרד הלמ"ס (הלשכה 

ירושליםמרפסת מול הלובי - קומת כניסה

הר הצופים3000908:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומת כניסה - חדר מספר 1/321הדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

הר הצופים3001008:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומת כניסה - חדר מספר 1/321הדסה הסתדרות מדיצינית - בית חולים הדסה 

ירושליםבחניית העובדים מול השומרהמוסד לבטוח לאומי - ראשי3001107:30:0016:00:00ירושלים
ירושליםבחניית העובדים מול השומרהמוסד לבטוח לאומי - ראשי3001207:30:0016:00:00ירושלים

התרבות והספורט + המשרד לבטחון פנים3001307:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםבחנייה של בנק יהבמשרד השיכון והבינוי + משרד המדע, 

התרבות והספורט + המשרד לבטחון פנים3001407:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםבחנייה של בנק יהב משרד השיכון והבינוי + משרד המדע, 

3001507:30:0017:00:00ירושלים

הפנים - בניין ג'נרלי
מקרקעי ישראל + שירות התעסוקה + משרד 

התקשורת + סניף חברת הדואר + מנהל 
המוסד לבטוח לאומי - מחוז+ משרד 

הכביש הראשי.
ירושליםחנות ריקה בכתובת זו - קומת כניסה על 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

3001608:00:0018:00:00ירושלים

משרד האוצר + משרד החוץ ירושלים
התעסוקה (300) + כנסת העובדים ירושלים + 

(207) + משרד הקליטה  (133) + משרד 
שירותים חברתיים (300)+ משרד הפנים 

קריית הממשלה מרכז - משרד הרווחה 

ירושליםברחבת הגרנט

3001708:00:0018:00:00ירושלים

משרד האוצר + משרד החוץ ירושלים
התעסוקה (300) + כנסת העובדים ירושלים + 

(207) + משרד הקליטה  (133) + משרד 
שירותים חברתיים (300)+ משרד הפנים 

קריית הממשלה מרכז - משרד הרווחה 

ירושליםברחבת הגרנט

3001808:00:0018:00:00ירושלים

משרד האוצר + משרד החוץ ירושלים
התעסוקה (300) + כנסת העובדים ירושלים + 

(207) + משרד הקליטה  (133) + משרד 
שירותים חברתיים (300)+ משרד הפנים 

קריית הממשלה מרכז - משרד הרווחה 

ירושליםברחבת הגרנט

מקרקעי ישראל + אפוטרופוס כללי3001909:00:0018:00:00ירושלים
משרד התשתיות הלאומיות + עובדי מנהל 

מחברת 
חדר ראשון מימין - קומה 8 ( שכירות 

P.O.S(ירושלים

ירושליםחדר אוכל עובדים - קומה (-2)לרום(מלון ענבל ירושלים )3002008:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםחדר אוכל עובדים - קומה 0הולידי(מלון קראון פלאזה )3002108:00:0017:00:00ירושלים

ירושלים - כפר שאול - בי"ח פסיכיאטרי3002206:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםחניון האוטובוסיםאגד שכירים - חניון + משרד הבריאות 

ירושליםחדר ישיבות - קומת קרקעאגד שכירים - סניף האומה3002306:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםאולם ישיבות - קומת שנייהאגד שכירים - סניף מלחה3002406:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםחדר ישיבות - קומת קרקעאגד שכירים - סניף תלפיות3002506:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםחדר ישיבות - קומת קרקעאגד שכירים - תחנה מרכזית3002606:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםקומה א' - חדר ישיבות בניין פאפיקאוניברסיטה העברית3002708:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםקומה א' - חדר ישיבות בניין פאפיקאוניברסיטה העברית3002808:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםחדר וועד - קומה שלישיתאוניברסיטה העברית הר הצופים3003008:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםחדר וועד - קומה שלישיתאוניברסיטה העברית הר הצופים3003108:00:0016:00:00ירושלים

אחורית)אלרוב מלון ממילא 3003406:30:0020:00:002006ירושלים
ירושליםקומה P1 - חדר אוכל עובדים (כניסה 

ירושליםקומה שנייה - חדר פסחאאמריקן קולוני הוטל3003508:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםחדר 101 - חדר תקשוב, קומת קרקעבזק חברה ירושלים3003607:00:0016:00:00ירושלים



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

ירושליםחדר ישיבות, ליד חדר האוכל - קומת קרקעבזק חברה ירושלים3003708:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםקומת קרקע - חדר אוכלבזק חברה ירושלים3003808:00:0019:00:00ירושלים
ירושליםחדר נהגי מד"אבית חולים ביקור חולים3003906:30:0017:00:00ירושלים
ירושליםחדר נהגי מד"אבית חולים ביקור חולים3004006:30:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה א' - לוביבית חולים הרצוג עמותת נשי3004106:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםחדר הדרכה - קומה 5בית חולים שערי צדק ים3004208:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםחדר הדרכה - קומה 5בית חולים שערי צדק ים3004308:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםחדר הדרכה - קומה 5בית חולים שערי צדק ים3004408:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםחדר הדרכה - קומה 5בית חולים שערי צדק ים3004508:00:0022:00:00ירושלים
ירושליםחדר הרצאות - קומת כניסהבית מלון י.מ.ק.א + מלון המלך שלמה3004608:00:0018:00:00ירושלים

כניסה מרח' מ"גבנק יהב ירושלים3004708:00:0015:00:00ירושלים
ירושליםאוהל ברחבת הכניסה לסניף מצד ימין - 

ירושליםחדר ישיבות - קומה 3הגיחון מפעלי מים וביוב3004808:00:0016:00:00ירושלים

3004908:00:0018:00:00ירושלים

והמע"מ (50) -131706 + משרד רוה"מ
התיירות (82) - 131425 + אגף המכס 
והתעשיה (218) -  131136 + משרד 

(200) - 131227+ משרד משרד המסחר 
בנק ישראל  + בניין ג'נרי - משרד התחבורה 

ישראל (כניסה לאוהל מכיוון המדרכה)
ירושליםבחניית המדחנים מעבר לכביש ממול לבנק 

ירושליםחניית עובדים אחורית לבניין - קומת קרקעמשרד הבריאות ירושלים - משרד ראשי3005008:00:0018:00:00ירושלים
ירושליםקומה שנייה - חדר 161הסוכנות היהודית קב'3005107:30:0016:30:00ירושלים

ראשונההסוכנות היהודית קב' - ק. מוריה3005206:00:0021:00:00ירושלים
ירושליםקומה ראשונה - בניין כץ - כיתת לימוד 

הדוארחברת הדואר - בניין מרכזי3005308:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקלפי ברחבת העיריה ממול לבניין בחברת 

הדוארחברת הדואר - בניין מרכזי3005408:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקלפי ברחבת העיריה ממול לבניין בחברת 

ירושליםרחבה מתחת לדואר, וצמוד  לבניין הדוארחברת הדואר - בניין שרותי מיון ודוורים3005505:00:0018:00:00ירושלים

הטבליות3005606:30:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומת קרקע - מבואת חדר אוכלטבע תעשיות פרמצבטיות -  נוזלים - מפעל 

ירושליםקומה 1 - חדר הרצאות מס. 223יד ושם ירושלים3005708:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםחדר קופאיות - קומת קרקעמאפית י. את א. ברמן בע"מ3005805:30:0022:00:00ירושלים
ירושליםחדר ישיבות קטן - קומת כניסהמוזיאון ישראל ירושלים3005908:00:0016:00:00ירושלים



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

יהודהקומה א' - חדר ישיבותמועצה אזורית מטה יהודה קב3006008:00:0016:00:00ירושלים
מועצה אזורית מטה 

גבעת זאבקומה א' - חדר וועדמועצה מקומית גבעת זאב3006108:00:0017:00:00ירושלים
מבשרת ציוןקומה ב' - חדר ישיבותמועצה מקומית מבשרת ציון3006208:00:0016:00:00ירושלים
ירושליםחדר אוכל עובדים - קומה 3מלון דן ירושלים בע"מ3006307:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםמחוץ לחדר אוכל עובדים - קומת קרקעמלון המלך דוד ירושלים3006407:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומת עובדים - משרד משאבי אנושמלון מצודת דוד אלרוב3006506:30:0020:00:00ירושלים
ירושלים- חדר אוכל עובדיםSPקומת מלון רמדה רנסנס3006608:00:0019:00:00ירושלים
ירושליםמבואה ליד חדר הוועד  - קומת מרתףמלון שרתון פאלזה/ לאונרדו3006707:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםחדר אוכל עובדים במבואה - קומה 0מלונות דן פנורמה ירושלים3006808:00:0017:00:00ירושלים

(איזור בית שמש)3006908:00:0017:00:00ירושלים
בית שמשקומה א' - במבנה משק ע"י השערמנועי בית שמש + חברת חשמל יומיים חיפה 

בית שמשאולם הספורט קומה א'עירית בית שמש3007108:00:0017:00:00ירושלים
בית שמשאולם הספורט קומה א'עירית בית שמש3007208:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםחדר ישיבות ש.פ.ע - קומה 3עירית ירושלים - בניין 3007308:30:0018:00:001ירושלים
ירושליםחדר ישיבות ש.פ.ע - קומה 3עירית ירושלים - בניין 3007408:30:0018:00:001ירושלים
ירושליםקומה 2 - מצד ימין, מול חדר 2-295עירית ירושלים - בניין 3007508:30:0018:00:001ירושלים
ירושליםאולם ישיבות  - קומה 1עירית ירושלים - בניין 3007608:30:0018:00:0010ירושלים
ירושליםאולם ישיבות - קומה 4עירית ירושלים - בניין 3007708:30:0018:00:0010ירושלים

המסדרוןעירית ירושלים - בניין 13 - פיקוח עירוני3007808:30:0018:00:00ירושלים
ירושליםמטבח - פיקוח עירוני - קומת הכניסה בסוף 

ירושליםאולם ישיבות  - קומה 2עירית ירושלים - בניין 3007908:30:0018:00:003ירושלים
ירושליםאולם ישיבות  - קומה 2עירית ירושלים - בניין 3008008:30:0018:00:003ירושלים
ירושליםאולם ישיבות (מול המעלית) - קומה 4עירית ירושלים - בניין 3008108:30:0018:00:003ירושלים
ירושליםאולם ישיבות (מול המעלית) - קומה 4עירית ירושלים - בניין 3008208:30:0018:00:003ירושלים
ירושליםח. ישיבות 3-400 - קומה 3עירית ירושלים - בניין 3008308:30:0018:00:003ירושלים

ארגון העובדיםעירית ירושלים - בניין 3008408:30:0018:00:004ירושלים
ירושליםחדר ישיבות  337 - אצל יו"ר הוועד - בית 

ירושליםאולם ישיבות - קומה 2עירית ירושלים - בניין 3008508:30:0018:00:007ירושלים
ירושליםאולם ישיבות - קומה 3עירית ירושלים - בניין 3008608:30:0018:00:007ירושלים
ירושליםקומה שנייה - חדר אוכלעירית ירושלים - מחלקת התברואה3008707:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה שנייה - אולם הרצאותעירית ירושלים - מחלקת התברואה3008807:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםקומה שנייה -  אולם הרצאותעירית ירושלים - מחלקת התברואה3008907:00:0017:00:00ירושלים



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

ירושליםחדר הרצאות (קראון) - קומת קרקעעירית ירושלים - מחלקת כיבוי אש3009006:00:0018:00:00ירושלים

אדומים3009108:00:0017:00:00ירושלים
מעלה אדומיםקומה ראשונה - חדר אוכלקואופ מעלה אדומים - מיסטר זול +ע. מעלה 

ירושליםקומה שנייה - חדר הדרכותקופת חולים ירושלים - שירותי בריאות כללית3009208:00:0018:00:00ירושלים

מקור ברוך3009307:00:0019:00:00ירושלים
ירושליםקומת כניסה - בחדרה של הגב' סימי רביןקופת חולים ירושלים - שירותי בריאות כללית - 

ירושליםחדר האוכל - קומה ראשונהקרן קיימת לישראל3009407:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםחדר ישיבות - קומה 2קרן קיימת לישראל3009508:00:0016:00:00ירושלים

+ הר נוף 78 + יש ג. שאול 3009608:00:0016:00:00608ירושלים
ירושליםחדר ישיבות - קומה 3קרן קיימת לישראל + שופרסל  דיל  נשרים 75 

3009708:00:0018:00:00ירושלים
מנהל מקרקעי ישראל

לצרכן + בית הדין הרבני + בנק הדואר + 
רשות לאוכלוסין הגירה + בנק יהב + משביר 

ירושליםברחבה הקדמית של גן הסוס

2שופרסל יש - רח' יפו3009809:00:0020:00:00ירושלים
ירושליםרחבה בתוך המבנה מול חדר המנהל - קומה 

ושירותים חברתיים + שע"מ3009908:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםבחדר ישיבות - קומה (-1) חניוןשופרסל- דיל תלפיות + משרד הרווחה 

ושירותים חברתיים + שע"מ3010008:00:0017:00:00ירושלים
ירושליםבחדר ישיבות - קומה (-1) חניוןשופרסל- דיל תלפיות + משרד הרווחה 

ירושליםאולם אדום (גימלאים) - קומה ראשונהמועצת הפועלים ירושלים3010107:00:0018:00:00ירושלים
תל אביבבמגרש החניה - יוצב אוהלהטלויזיה הלימודית3010307:30:0018:00:00תל-אביב יפו

(60004)3010407:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 4 - בניין דקל בחדר ישיבותמשען מוסדות+ עמל 1 רשת בתי ספר 

תל אביבחדר אוכל עובדים - קומה (1-)מלון קראון פלזה סיטי סנטר3010506:30:0016:30:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - לובי של הפקולטה לרפואהאוניברסיטה תל אביב + בית התפוצות3010608:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה (-1) - חדר וועדאוניברסיטה תל אביב + בית התפוצות3010708:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 1 - חדר וועד בכניסהבנק לאומי לישראל בע"מ3010808:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 1 - חדר וועד בכניסהבנק לאומי לישראל בע"מ3010908:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 7 - אולם ישיבותקופת חולים כללית מרכז3011008:00:0016:00:00תל-אביב יפו

נתיבי איילון3011108:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת מרתף - חדר וועדקופת חולים כללית מנהל אספקה+ חברת 

תל אביבקומה 1 - ספרייה בניין 12משען מוסדות (335) + בי"ס אליאנס (15)3011208:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 1 - ספרייה בניין 12משען מוסדות (335) + בי"ס אליאנס (15)3011308:00:0016:00:00תל-אביב יפו



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

תל אביבקומת קרקע - חדר נהגיםדן שכירים3011405:00:0022:00:00תל-אביב יפו

3011508:00:0016:00:00תל-אביב יפו
ישראל מדידות (131722)+ קרן לנזקי טבע

האגודה לתרבות הדיור + המרכז למיפוי 
מקורות יחידת מ.מ. מידע (33746) +  

תל אביבקומת מרתף - במקלט

3011608:00:0016:00:00תל-אביב יפו
ישראל מדידות (131722)+ קרן לנזקי טבע

האגודה לתרבות הדיור + המרכז למיפוי 
מקורות יחידת מ.מ. מידע (33746) +  

תל אביבקומת מרתף - במקלט

3011707:00:0017:00:00תל-אביב יפו
לופטנזה +חלמיש חב' ממשלתית לשיקום
שפ"ע דרום+ מינהל שירותים חברתיים+ 
עירית תל אביב - מח' חנייה + תברואה+ 

תל - אביב יפוחדר ישיבות, אגף החנייה - קומה 1

חדר ישיבות, אגף החנייה - קומה 3011807:00:001תל-אביב יפו 17:00:00
לופטנזה +חלמיש חב' ממשלתית לשיקום
שפ"ע דרום+ מינהל שירותים חברתיים+ 
עירית תל אביב - מח' חנייה + תברואה+ 

תל - אביב יפו

3011907:00:0022:00:00תל-אביב יפו

+ גימנסיה הרצליה
מרכז הנהלה  + קופת חולים מגדל ה -  100 

מרחב תל אביב + קרן רעות + נעמת + משען 
ההסתדרות החדשה + הסתדרות המורים  + 

תל אביבקומת כניסה - חדר 38

3012007:00:0022:00:00תל-אביב יפו

+ גימנסיה הרצליה
מרכז הנהלה  + קופת חולים מגדל ה -  100 
מרחב תל אביב + קרן רעות + נעמת + משען 
ההסתדרות החדשה + הסתדרות המורים  + 

תל אביבקומת כניסה - לובי

היהודית3012108:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת מרתף - חדר ישיבותהמועצה לענף הלול+ עמיגור  + הסוכנות 

עיתון הארץ3012208:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבבחנות קרמיקהבית הדין לעבודה+ בימ"ש לנוער + תעבורה + 

האנרגיה3012307:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - מבנה חדר יו"ר ועד העובדיםגני יהושוע בע"מ פארק הירק + משרד 

תל אביבקומת כניסה - חדר סמינריםאסותא מרכזים רפואיים3012406:00:0018:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת כניסה - חדר סמינריםאסותא מרכזים רפואיים3012506:00:0018:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - חדר וועדבנק לאומי לישראל בע"מ3012608:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - חדר ישיבותבזק חברה ירושלים3012708:00:0017:00:00תל-אביב יפו
רמת גןקומה 11 - אולם הדרכה ברקתבנק אוצר החייל3012808:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה א' - משרדסמינר הקיבוצים מכללה לחינוך3012908:00:0017:00:00תל-אביב יפו



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

קומה שנייהדן - שכירים מוסך באזור3013007:00:0016:00:00תל-אביב יפו
אזורחדר אוכל עובדים בכניסה מצד שמאל - 

לודקומה 4 - אולם ישיבותיו.טי.אי לוגיסטיקה ישראל3013107:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפוחדר ישיבות מס' 29 - קומה 14עירית תל אביב - בית קרדן3013207:00:0017:00:00תל-אביב יפו

נתיב3013307:30:0016:00:00תל-אביב יפו
המוסד לבטוח לאומי + משרד התחבורה + 

השנייה
תל אביבקלפי תוצב בבית הקפה "על קפה" בקומה 

תל אביבקומה ראשונה - חדר ישיבות סניף ראשיבנק דיסקונט3013408:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - חדר ישיבות סניף ראשיבנק דיסקונט3013508:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת כניסה בלוביבנק דיסקונט3013607:00:0019:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת כניסה בלוביבנק דיסקונט3013707:00:0019:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת כניסה בלוביבנק דיסקונט3013807:00:0019:00:00תל-אביב יפו

ישרוטל טאואר3013906:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - כניסת עובדיםמלון מטרופוליטן תימורה  + מלון אברטל + 

תל אביבקומה 3 - חדר ישיבותבנק הבינלאומי הראשון3014008:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחדר  במדור זכויות עמיתים 212 - קומה 2בנק הבינלאומי הראשון3014108:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבאודטוריום במבואהבנק הבינלאומי הראשון3014208:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבאודטוריום במבואהבנק הבינלאומי הראשון3014308:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה (-1) - חדר ישיבותמחיש שרותי מחשב בע"מ3014408:00:0018:00:00תל-אביב יפו
רמת גןקומה 4 - אולם ישיבותאקום בע"מ3014508:00:0016:00:00תל-אביב יפו
רמלהחדר ישיבת -קומה ראשונהחוגלה קימברלי3014605:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - בניין ארנוןמכון התקנים הישראלי+ מכון הנפט (70)3014706:30:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - בניין ארנוןמכון התקנים הישראלי+ מכון הנפט (70)3014808:00:0016:00:00תל-אביב יפו

3014907:30:0016:00:00תל-אביב יפו
השירות הבולאי+ המרכז להגנת האסיר

+משרד הרווחה שירותים חברתי (131185)+ 
קופת חולים כללית בבניין מחוז תל אביב יפו 

תל אביבחדר ישיבות - קומה 1

תל אביבקומה 7 - חדר נהגיםדן שכירים3015007:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביבבית קפה הפיס - קומה ראשונהמפעל הפיס3015107:30:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - לובי כניסה החיצוניהסתדרות הנוער העובד והלומד3015208:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבבבית קפה ארומה - קומת קרקעמס קניה + רשות המים3015308:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 14 - חדר ישיבותבזק חברה ירושלים3015407:30:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה א' - מרכז מבקרים חדר קטןהבורסה לניירות ערך בעמ תא3015508:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה (-2) בחדר אוכל עובדיםמלון דן ת"א3015606:30:0018:00:00תל-אביב יפו



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

חדר צמוד ליד הארגוןמשרד הקליטה ירושלים3015708:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבמועדון גימלאי קופ"ח ארצי - קומת המרתף - 

מלון קרלטון ת"א3015806:30:0016:30:00תל-אביב יפו
המשרדים - קומה 

או בסמוך למעליות האורחים בלובי של קומת 
חדר אוכל עובדים (בפינה הרחוקה בצד ימין) 

B
תל אביב

תל אביבבחצר - חדר כינוסיםבזק חברה ירושלים - מוקד טכני3016007:00:0017:00:00תל-אביב יפו

השייכת להסתדרותהמוסד לבטוח לאומי3016108:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביביוצב אוהל בחניה הצמודה לבטל"א  - חנייה 

תל אביבקומה -1  באולםעמידר החב 'הלאומית לשכון+פקידים דן3016208:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - מרכז הדרכהבנק איגוד בע"מ3016308:00:0016:00:00תל-אביב יפו

ראשונהעירית תל אביב - בניין העירייה הראשי3016407:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפוחדר ישיבות של סמנכ,ל התפעול- קומה 

ראשונהעירית תל אביב - בניין העירייה הראשי3016507:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפוחדר ישיבות של סמנכ,ל התפעול- קומה 

תל - אביב יפוחדר ישיבות - קומה 7עירית תל אביב - בניין העירייה הראשי3016607:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפוחדר ישיבות - קומה 7עירית תל אביב - בניין העירייה הראשי3016707:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 4, כיתת לימוד (חדר 405)המכללה למינהל + העמותה לקידום חברתי3016808:00:0017:00:00תל-אביב יפו

תל - אביב יפוחדר רווחה - קומת קרקע (3 מדרגות)עירית תל אביב - מנהל הנדסה, בינוי ותשתית3016907:00:0017:00:00תל-אביב יפו

תל - אביב יפוחדר רווחה - קומת קרקע (3 מדרגות)עירית תל אביב - מנהל הנדסה, בינוי ותשתית3017007:00:0017:00:00תל-אביב יפו

תל אביבקומת קרקע - חדר וועדבנק הפועלים לישראל בע"מ3017108:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - חדר וועדבנק הפועלים לישראל בע"מ3017208:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - מועדון גימלאיםבנק הפועלים לישראל בע"מ3017308:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - מועדון גימלאיםבנק הפועלים לישראל בע"מ3017408:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - מועדון גימלאיםבנק הפועלים לישראל בע"מ3017508:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - לובי כניסה למפעלמחלבות טרה בע"מ ) מילקו תע3017605:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה א' - לוביויצו סניף תל אביב3017708:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - אולם כנסיםמלון דן פנורמה3017806:00:0017:00:00תל-אביב יפו

ברודצקי3017908:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבלובי קומת כניסהמוזיאון ארץ ישראל ת"א + קופת חולים 

ראשונהארקיע קוי תעופה ישראליים3018008:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבטרמינל 2 (חדר ישיבות של הרשות) - קומה 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

מלון לאונרדו בזל פתאל - ת"א3018106:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביב - אולם חנה רובינאMקומת מלון לאונרדו  מוריה פתאל בע"מ - ת"א  + 

תל אביבחדר אוכל עובדים SP(SPA) קומה  מלון רנסנס3018206:30:0016:00:00תל-אביב יפו

3018307:00:0016:00:00תל-אביב יפו

(131268) + מוזיאון תל אביב (233700)
(בית משפט שלום מחוזי + הוצאה לפועל) 

האופרה+ בתי המשפט +היכל בתי המשפט 
עירית תל אביב - בית אריאלה + קאמרי + 

תל - אביב יפוחדר ישיבות - חדר היינריך היינה בכניסה

לכיוון בי"ח וולפסוןמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח וולפסון3018406:00:0018:00:00תל-אביב יפו
חולוןקומה ראשונה - לובי שער הכניסה לקיניון 

לכיוון בי"ח וולפסוןמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח וולפסון3018506:00:0018:00:00תל-אביב יפו
חולוןקומה ראשונה - לובי שער הכניסה לקיניון 

לכיוון בי"ח וולפסוןמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח וולפסון3018606:00:0018:00:00תל-אביב יפו
חולוןקומה ראשונה - לובי שער הכניסה לקיניון 

מרכז השלטון המקומי+ אגרסקו3018708:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחדר ישיבות, אגף הספורט - קומה 3משרד הבריאות ירושלים + מרכז הפועל + 

ראשונהמלון גרנד ביץ' + מלון טל+ גרנד ביי אלכסנדר3018806:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבאולם ים תיכון ליד חדר האוכל - קומה 

אייליון3018908:00:0020:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה ראשונה - אולם ישיבות , כניסה ראשיתמגן דוד אדום מרכז + קופת חולים כללית 

תל אביבחניה בחוץחברת הדואר  - בניין שירותי מיון3019005:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחניה בחוץחברת הדואר  - בניין שירותי מיון3019105:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחניה בחוץחברת הדואר  - בניין שירותי מיון3019205:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביב , מול בנק דיסקונטE1קומה קריית הממשלה+קרן מבטחים פקידים3019307:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביב, מול בנק דיסקונטE1 קומה קריית הממשלה+קרן מבטחים פקידים3019407:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביב , מול בנק דיסקונטE1קומה קריית הממשלה+קרן מבטחים פקידים3019507:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביב , מול בנק דיסקונטE1קומה קריית הממשלה+קרן מבטחים פקידים3019607:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - מבואה בית ליןבנק לאומי לישראל בע"מ3019708:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומת קרקע - מבואה בית ליןבנק לאומי לישראל בע"מ3019808:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 20 - חדר ישיבותבזק חברה ירושלים3019907:30:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 5 - אולם ישיבותמועצה דתית תל אביב + ביה"ד הרבני3020008:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפומשרדי ההנהלה - קומת קרקעעירית תל אביב - מתחם הברזל3020207:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחדר אוכל עובדים - קומה (3-)מלון קראון פלזה בע"מ הולידי3020307:00:0016:30:00תל-אביב יפו



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

3020408:00:0019:00:00תל-אביב יפו
מע"מ 3

המיסים+ חינוך חקלאי+ אפוטרופוס כללי+ 
משרד החינוך+ משרד המשפטים+רשות 

רבינוביץ'
תל אביבקומה (-1) - קומת חנייה - משרדו של יאיר 

3020508:00:0019:00:00תל-אביב יפו
מע"מ 3

המיסים+ חינוך חקלאי+ אפוטרופוס כללי+ 
משרד החינוך+ משרד המשפטים+רשות 

רבינוביץ'
תל אביבקומה (-1) - קומת חנייה - משרדו של יאיר 

תל אביבקומה ראשונה - ספרייהמרכז רפואי רעות+ קופת חולים שדרות חיל3020607:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה 36 - חדר ישיבות רימון.בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ3020708:00:0015:30:00תל-אביב יפו
תל - אביב יפוחדר הוועד של הנהגים - קומת קרקעעיריית תל אביב - אגף התברואה3020805:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה B1 עובדיםמלון שרתון תל אביב  מלון סיטי3020906:30:0018:00:00תל-אביב יפו
תל אביבמסעדה "מטעמי משמיר"משרד המסחר והתעשיה - התמ"ת3021008:00:0016:00:00תל-אביב יפו
תל אביבקומה (-1) בחדר הדרכהמלון הילטון3021106:00:0017:00:00תל-אביב יפו

VIPחדר עירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021206:00:0022:00:00תל-אביב יפו
כניסה

תל אביב - בכניסה לחדר האוכל -  קומת 

VIPחדר עירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021306:00:0022:00:00תל-אביב יפו
כניסה

תל אביב - בכניסה לחדר האוכל -  קומת 

VIPחדר עירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021406:00:0022:00:00תל-אביב יפו
כניסה

תל אביב - בכניסה לחדר האוכל -  קומת 

VIPחדר עירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021506:00:0022:00:00תל-אביב יפו
כניסה

תל אביב - בכניסה לחדר האוכל -  קומת 

תל אביבלובי - קומת קרקעעירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021606:00:0022:00:00תל-אביב יפו
תל אביבמזנון בכניסה בבניין השיקוםעירית תל אביב - בית החולים איכילוב3021706:00:0022:00:00תל-אביב יפו

תל אביבבניין 12מעבדה מרכזית מירה ברק- קופת חולים כללית3021808:00:0016:00:00תל-אביב יפו

תל - אביב יפוחדר ישיבות N111עירית תל אביב - יחידת מחשוב3021907:00:0017:00:00תל-אביב יפו
תל אביבחדר האוכל - קומת קרקעשופרסל שלי מילמן3022009:00:0017:00:00תל-אביב יפו

בי"ס  לאחיות3022107:00:0022:00:00חיפה
משרד הבריאות ירושלים בית חולים רמב"ם - 

בעלות פרטית) - קניון 'סגול' , צומת שמחה
חיפהבמרכז המסחרי בבית החולים רמב"ם ( 

בי"ס  לאחיות3022208:00:0022:00:00חיפה
משרד הבריאות ירושלים בית חולים רמב"ם - 

וליד דוכן מפעל הפיס - קומת קרקע
בעלות פרטית) - קניון 'סגול' , מול הניופארם 

במרכז המסחרי בבית החולים רמב"ם ( 
חיפה

חיפהקומה שנייה - חדר אוכל עובדיםאגוד ערים חיפה ש 'כבאות3022408:00:0017:00:00חיפה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

חיפהקומת כניסה - מועדון הפנסיונריםצים שרותי ספנות משולבים3022508:00:0019:00:00חיפה
חיפהקומת כניסה - מועדון הפנסיונריםצים שרותי ספנות משולבים3022608:00:0019:00:00חיפה
נשרקומה ראשונה - חדר צוותקופת חולים כללית - מעבדות נשר3022708:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר ישיבות קטןגדות תעשיות פטרוכימיה3022805:30:0017:00:00חיפה
חיפהקומת מסעדות - ברחבת האודיטוריוםאוניברסיטה חיפה3022908:00:0016:00:00חיפה
חיפהקומת מסעדות - ברחבת האודיטוריוםאוניברסיטה חיפה3023008:00:0016:00:00חיפה
חיפהקומה שנייה - מתחם סניף ערוניאגד - ת. מרכזית חוף הכרמל3023105:00:0017:00:00חיפה

לימודהטכניון מכון טכנולוגי ליש3023208:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה בניין מועצת עובדים - בכיתת 

לימודהטכניון מכון טכנולוגי ליש3023308:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה בניין מועצת עובדים - בכיתת 

לימודהטכניון מכון טכנולוגי ליש3023408:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה בניין מועצת עובדים - בכיתת 

לימודהטכניון מכון טכנולוגי ליש3023508:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה בניין מועצת עובדים - בכיתת 

חיפהקומה ראשונה - בלוביבית אבות הספרדי חיפה3023607:00:0016:00:00חיפה

מחקר ופיתוח + ליבר3023708:00:0016:00:00חיפה
חיפהבשער הכניסה למפעלדשנים וחמרים כימייים בע"מ + תמי מכון 

טירת הכרמלקומה שנייה - חדר ישיבותסטארקיסט פודור בע"מ3023808:00:0018:00:00חיפה
חיפהכיתת לימוד - קומת כניסהעירית חיפה - בית פאני קפלן3023908:00:0017:00:00חיפה
חיפהכיתת לימוד - קומת כניסהעירית חיפה - בית פאני קפלן3024008:00:0017:00:00חיפה
חיפהחדר הרצאות - קומת כניסהעירית חיפה - בית אבא חושי3024108:00:0017:00:00חיפה
חיפהחדר הרצאות - קומת כניסהעירית חיפה - בית אבא חושי3024208:00:0017:00:00חיפה
חיפהחדר חוגים קטן - קומת קרקעעירית חיפה - בית יד לבנים3024308:00:0017:00:00חיפה
חיפהחדר חוגים קטן - קומת קרקעעירית חיפה - בית יד לבנים3024408:00:0017:00:00חיפה

קריית חיים מזרחיתמועדון הצריף - קומת כניסהעירית חיפה - בית נגלר,  קריית חיים מזרחית3024508:00:0017:00:00חיפה

קריית חיים מזרחיתמועדון הצריף - קומת כניסהעירית חיפה - בית נגלר,  קריית חיים מזרחית3024608:00:0017:00:00חיפה

חיפהאולמות א ו-ב, קומת כניסה היכל העיריהעירית חיפה פועלים3024708:00:0017:00:00חיפה
חיפהאולמות א ו-ב, קומת כניסה היכל העיריהעירית חיפה פועלים3024808:00:0017:00:00חיפה
חיפהאולמות א ו-ב, קומת כניסה היכל העיריהעירית חיפה פועלים3024908:00:0017:00:00חיפה
חיפהאולמות א ו-ב, קומת כניסה היכל העיריהעירית חיפה פועלים3025008:00:0017:00:00חיפה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

טירת הכרמל)3025107:00:0017:00:00חיפה
חיפהחניון תע"ש - הקמת אוהלתעש תעשיות לישראל בע"מ - חיפה (ליד 

טירת הכרמל)3025207:00:0017:00:00חיפה
חיפהחניון תע"ש - הקמת אוהלתעש תעשיות לישראל בע"מ - חיפה (ליד 

חיפהקומת כניסה - חדר אוכלמרחב חיפה +מנורה + גימלאי עירית חיפה3025308:00:0020:00:00חיפה
חיפהקומה 5 - אולם הצאותקופת חולים כללית - מרפאת לין3025406:30:0018:00:00חיפה
חיפהחדר האוכל מש"א3025507:00:0016:00:00חיפה
חיפהחדר האוכל מש"א3025607:00:0016:00:00חיפה
מפרץ חיפהקומת קרקע - חדר וועדמספנות ישראל בע"מ3025707:30:0016:00:00חיפה
חיפהקומה (-1) - חצר משק S חדר אוכל עובדיםמלון דן כרמל חיפה3025808:00:0016:00:00חיפה
חיפהחצר המשק - חדר אוכל עובדיםמלון דן פנורמה חיפה + מלון גני דן3025908:30:0017:00:00חיפה

חיפהקומה 21 - חדר ישיבותכרמל על הים שותפות מוגבלת - מלון לאונרדו3026008:00:0017:00:00חיפה

חיפהקומת קרקע - חדר אוכל עובדיםאגד - ת. מרכזית המפרץ3026108:00:0018:00:00חיפה
קרית אתאקומה 2 - חדר ישיבות מועצת העירעירית קרית אתא3026208:00:0016:00:00חיפה
קרית אתאקומה 2 - חדר ישיבות מועצת העירעירית קרית אתא3026308:00:0016:00:00חיפה
קרית ביאליקאולם גימלאים קומת קרקעמרחב חיפה בקרית קרית ביאליק3026408:00:0019:00:00חיפה
קרית ביאליקאולם גימלאים קומת קרקעמרחב חיפה בקרית קרית ביאליק3026508:00:0019:00:00חיפה

בכיתה מס' 4עירית נשר3026608:00:0020:00:00חיפה
נשרקומה שנייה - היכל התרבות מתנס נשר 

קריית טבעוןקומה ראשונה - חדר ישיבותמועצה מקומית קרית טבעון3026708:00:0016:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע  - חדר וועד - יוסי פרחימפעל לגין בע"מ3026805:00:0016:30:00חיפה
חיפהחדרים 4,5,6 - קומת קרקע מצד ימיןמשרד הבטחון רפא"ל יח15 '3026907:00:0016:00:00חיפה
חיפהחדרים 4,5,6 - קומת קרקע מצד ימיןמשרד הבטחון רפא"ל יח15 '3027007:00:0016:00:00חיפה
חיפהחדרים 4,5,6 - קומת קרקע מצד ימיןמשרד הבטחון רפא"ל יח15 '3027107:00:0016:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה - חדר ישיבותבזק חברה ירושלים3027208:00:0019:00:00חיפה
חיפהקומה שנייה - חדר אוכל עובדיםאגד - נווה שאנן3027305:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומת הפצה - קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות3027406:00:0018:00:00חיפה
חיפהקומת הפצה - קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות3027506:00:0018:00:00חיפה
קרית ביאליקחדר ישיבות - מתחם פס הירקקרן קיימת לישראל  - פס הירק3027608:00:0016:00:00חיפה
חיפהחניון תת קרקעי - חדר העובדיםבתי משפט3027708:00:0017:00:00חיפה
חיפהבית צפוני - קומת משרדים - בחדר תרבותמשען מוסדות3027808:00:0018:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע חדר הדרכהכרמל אולפינים בע"מ3027905:00:0019:00:00חיפה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

חיפהקומת קרקע חדר הדרכהכרמל אולפינים בע"מ3028005:00:0019:00:00חיפה

נמל חיפה רשות הנמלים3028106:00:0020:00:00חיפה
להצבת האוהל

בתשלום - יושכרו מספר מקומות חנייה 
אוהל בכניסה הדרומית בחניון מוסדר 

חיפה

נמל חיפה רשות הנמלים3028206:00:0020:00:00חיפה
להצבת האוהל

בתשלום - יושכרו מספר מקומות חנייה 
אוהל בכניסה הדרומית בחניון מוסדר 

חיפה

נמל חיפה רשות הנמלים3028306:00:0020:00:00חיפה
להצבת האוהל

בתשלום - יושכרו מספר מקומות חנייה 
אוהל בכניסה הדרומית בחניון מוסדר 

חיפה

חיפהקומה (-1) - בחדר ישיבותיערות הכרמל - אחוזת בריאות3028408:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה 2 - חדר מנוחה (מתחם המוקדים)בזק חברה ירושלים3028508:00:0018:00:00חיפה
חיפהקומה 2 - חדר מנוחה (מתחם המוקדים)בזק חברה ירושלים3028608:00:0018:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר הדרכהיוניליוור בסט פודס ישראל3028706:00:0017:00:00חיפה
חיפהמועדון מערב הנמלמספנות חיל הים3028808:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומה ראשונה - אולם הרצאות גדולשרות בריאות כללית - הנהלת המחוז3028907:00:0020:00:00חיפה

ציון - קרן מחקרים 3029006:00:0019:00:0068429חיפה
חיפהקומה 6 - חדר אחמי"םבית חולים רוטשילד (בי"ח עירוני!!) + בי"ח ב. 

ציון - קרן מחקרים 3029106:00:0019:00:0068429חיפה
חיפהקומה 6 - חדר אחמי"םבית חולים רוטשילד (בי"ח עירוני!!) + בי"ח ב. 

קרית ביאליקקומה ב' - חדר אוכל עובדיםביג קריון+ בתי משפט3029208:00:0018:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר וועדתרו תעשיה רוקחית בע"מ3029306:00:0017:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר וועדתרו תעשיה רוקחית בע"מ3029406:00:0017:00:00חיפה
חיפהחניית העובדיםחישולי כרמל בע"מ3029506:30:0016:00:00חיפה
חיפהחדר ועדבית חולים הכרמל החדש חיפה3029608:00:0017:00:00חיפה
חיפהאודיטוריום בקומת הקרקע - ליד חדר המיוןבית חולים הכרמל החדש חיפה3029708:00:0020:00:00חיפה
חיפהאודיטוריום בקומת הקרקע - ליד חדר המיוןבית חולים הכרמל החדש חיפה3029808:00:0020:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר מנוחהתנובה מרכז3029905:30:0016:00:00חיפה
קרית אתאקומה ראשונה - אולם כנסיםבזק חברה ירושלים3030008:00:0016:00:00חיפה

עם 2 פרגודיםבתי זיקוק לנפט בע"מ3030106:00:0019:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - 2 קרוואנים - כל קרוואן קלפי 

עם 2 פרגודיםבתי זיקוק לנפט בע"מ3030206:00:0019:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - 2 קרוואנים - כל קרוואן קלפי 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

חיפהקומה שנייה - חדר ישיבות הנהלהקופת חולים כללית - מרפאת זבולון3030307:00:0016:00:00חיפה
קרית מוצקיןקומת קרקע אולם הוועדעירית קרית מוצקין קב'3030408:00:0016:00:00חיפה
חיפהקומת קרקע - חדר אוכל מרכזיסונול מתקנים3030508:00:0016:00:00חיפה

מכני - קומה ראשונהמספנות חיל הים3030608:00:0017:00:00חיפה
חיפהמועדון בת גלים (פלוגת אליק) - מועדון בידרו 

טירת הכרמלקומה שנייה - מחסן על יד חדר אוכל עובדיםשופרסל - טירת הכרמל3030708:00:0016:00:00חיפה

חיפהחדר אוכל - קומה 2שופרסל - מרכז חורב3030808:00:0017:00:00חיפה

הראשונהשופרסל - רמות ספיר3030908:00:0018:00:00חיפה
חיפהחדר אוכל עובדים - קומת משרדים - בקומה 

חיפהקפיטריה לקוחות בתוך הסניףשופרסל דיל - קטרפילר3031008:00:0018:00:00חיפה

מול משרד הנדסהמקורות3031106:30:0016:00:00חיפה
חיפהחדר ישיבות מזנון הועד - בקומת הכניסה - 

קרית ביאליקקומה שנייה - חדר אוכל עובדיםשופרסל דיל קריון3031208:00:0018:00:00חיפה
חיפהחדר אוכל עובדים - קומת קרקעשופרסל דיל תל חנן3031308:00:0018:00:00חיפה

צפתבמשרד תכנון- קומת קרקעקרן קיימת לישראל - צפת3031408:00:0016:00:00גליל עליון

3031508:00:0022:00:00גליל עליון
צפת

דתית צפת+ משרד הבריאות ירושלים - בי"ח 
מרחב גליל עליון - מ. פועלי צפת + מועצה 

צפתקומת קרקע בית ריסקין

ראש פינהקומת קרקע - בחדר הוועדמודגל מתכת  (99)בע"מ3031608:00:0019:00:00גליל עליון

כפר בלוםקומה ראשונה - חדר ישיבות אולם סרנדה 1בית הארחה כפר בלום (פסטורל)3031708:00:0018:00:00גליל עליון

קרית שמונהקומה ראשונה - חדר וועדעירית קרית שמונה3031808:00:0016:00:00גליל עליון
חצורקומת קרקע - לובי במבנה המועצהמרחב גליל עליון - מ. פועלי חצור3031908:00:0022:00:00גליל עליון
צפתקומת קרקע - משרדיםורד הגליל תעשיות שוקולד3032005:30:0016:00:00גליל עליון
קריית שמונהקומת קרקע - בית הפועלמרחב גליל עליון - מ. פועלי ק. שמונה3032108:00:0022:00:00גליל עליון
מבואות החרמוןקומת קרקע - חדר וועד של היו"רמועצה אזורית מבואות החר'3032208:00:0016:00:00גליל עליון
כפר טובא - זנגריהאולם המתנ"ס  - קומת קרקעמועצה מקומית טובה זנגריה3032308:00:0020:00:00גליל עליון

בבנין מספר 3מכללה אקדמית  תל חי3032408:00:0016:00:00גליל עליון
תל חיקומת כניסה - כיתת לימוד 3204 או 3201 

קרית שמונהקומת קרקע - חדר אוכל קטןתנובה גליל שותפות מוגבלת3032505:30:0016:30:00גליל עליון
חצור הגליליתקומה 1 - חדר ישיבותפרי הגליל בע"מ3032608:00:0019:00:00גליל עליון
ראש פינה/ צפתחדר אוכל עובדיםמלון מצפה הימים3032706:00:0017:00:00גליל עליון



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

צפתקומה (-2) קומת עובדים Hמלון כנען צמרת-צפת3032807:00:0017:00:00גליל עליון
קריית שמונהקומת מרתף - במקלטטבע מיגדה3032906:00:0017:30:00גליל עליון
קריית שמונהקומת קרקע - חדר וועדעוף הגליל קרית שמונה3033007:30:0016:00:00גליל עליון
קיבוץ נאות מרדכיקומה ראשונה - חדר הדרכהנעלי נאות אגו"ש3033108:00:0019:00:00גליל עליון
צפתקומת כניסה - בלוביעירית צפת3033208:00:0016:00:00גליל עליון
קריית שמונהקומת קרקע - חדר ישיבותאלביט מערכות (לשעבר תדיראן קשר)3033307:00:0016:30:00גליל עליון

לחינוך ופנאי במירון3033407:00:0022:00:00גליל עליון
חצור הגליליתקומה ראשונה - חדר ישיבותמועצה מקומית חצור הגלילית + עמותה 

מרכז אזורי מרוןקומה ראשונה - לובימועצה אזורית מרום הגליל3033508:00:0020:00:00גליל עליון

מקורות בראש פינה)3033607:00:0015:00:00גליל עליון
ראש פינהחדר האוכלמקורות + חברת חשמל יומיים חיפה (בניין 

טבריהאולם כרמל מול הבריכה - קומת קרקעלאונרדו קלאב טבריה3033708:00:0017:30:00כנרת

טבריהחדר ישיבות - חדר מס' 184  - קומת קרקעקופת חולים טבריה3033808:00:0016:00:00כנרת

קומת הקרקעעירית טבריה -  אגף שפ"ע3033908:00:0016:00:00כנרת
טבריהחדר הועד, החדר של מר ארצי מרדכי - 

טבריהבלובי - בכניסה בצד שמאלעירית טבריה - בניין העיריה המרכזי3034008:00:0016:00:00כנרת
טבריהחדר אוכל עובדים במשביר - קומת קרקעהמשביר לצרכן + בנק הפועלים3034108:00:0018:00:00כנרת
טבריהחדר מנהל סניף אגדאגד3034207:00:0018:00:00כנרת
טבריהאולם אירועים - קומת קרקעמעון נוה כנרת טבריה3034308:00:0017:30:00כנרת
כדוריחדר ישיבות חדר 205 - קומה ראשונהמועצה אזורית גליל התחתון + בי"ס  כדורי3034408:00:0017:00:00כנרת

(נגישות לנכים)מלון קיסר טבריה3034508:00:0017:30:00כנרת
טבריהחדר אוכל של צוות העובדים - קומת ביניים 

טבריהאולם הישיבות - קומה (-2)עירית טבריה - לשכת הרווחה3034608:00:0016:00:00כנרת

הקהילתי לשעבר) -מועצה מקומית קצרין3034708:00:0019:00:00כנרת
מועצה איזורית קצריןקומת הכניסה בלובי (ע"י חדר השיטור 

טבריהחדר אוכל עובדים - קומת קרקעחמי טבריה - מלון רימונים מינרל (הולידי אין)3034808:00:0017:30:00כנרת

(איזור טבריה)3034908:00:0020:00:00כנרת
טבריהכיתות לימוד מס' 2 - קרקע קרקעמרחב כנרת + חברת חשמל יומיים חיפה 

ראשונהמועצה אזורית גולן + מתנ"ס גולן3035008:00:0016:00:00כנרת
קצריןחדר הוועד, אצל מר עוזי מרדכי- קומה 

צמחקומת קרקע - בכניסהמועצה אזורית עמק הירדן3035107:00:0016:30:00כנרת
טבריהחדר אוכל עובדים - קומה ראשונהמלון חוף גיא בע"מ3035208:00:0017:30:00כנרת



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

טבריהחדר אוכל עובדים - קומת קרקעלאונרדו פלאז'ה טבריה3035308:00:0017:30:00כנרת

במשרדי מס הכנסה - חדר הרצאות.משרד האוצר מס הכנסה3035408:00:0016:00:00 גליל מערבי
עכוקניון הום סנטר (בבעלות פרטית) קומה 1 - 

מעלותקומת כניסה - בלובימלון אסיינדה ביער שלום3035508:30:0022:00:00 גליל מערבי
מעלה יוסףקומה ראשונה - חדר מס' 57 חדר אוכל ישןמועצה אזורית מעלה יוסף3035608:00:0016:00:00 גליל מערבי

בע"מ (91181)3035705:00:0017:00:00 גליל מערבי
נהריהקומה ראשונה - חדר הדרכהמילוז  (1989)בע"מ + מילוטל ירקות מוקפאים 

כפר יאסיףקומה 1  באולם בלטמועצה מקומית כפר יסיף3035808:00:0016:30:00 גליל מערבי
מושב רגבהקומת קרקע - בחדר האוכלרהיטי רגבה (1992)בע"מ+ קיבוץ רגבה3035906:00:0016:00:00 גליל מערבי
תפןקומת כניסה בחדר אוכל עובדיםטורבין ג'ט בע"מ3036008:00:0020:00:00 גליל מערבי

נהריהקומת קרקע - חדר ישיבות כ"א מבנה 4טכנולוגית להבים  (655)+ פאר כוח אדם (50)3036107:00:0022:00:00 גליל מערבי

נהריהקומה ראשונה - לובי ליד מועצת פועליםעירית נהריה3036208:00:0020:00:00 גליל מערבי
נהריהקומה ראשונה - לובי ליד מועצת פועליםעירית נהריה3036308:00:0020:00:00 גליל מערבי
עכוקומת קרקע בלובי כניסה ברחבה הימניתעירית עכו קבועים3036407:30:0017:00:00 גליל מערבי
עכוקומת קרקע בלובי כניסה ברחבה הימניתעירית עכו קבועים3036507:30:0017:00:00 גליל מערבי
שלומיקומה ראשונה - חדר אוכלדימר בע"מ3036608:00:0016:30:00 גליל מערבי
שלומיקומה ראשונה - חדר וועדמפעל מתכת חניתא בע"מ3036705:00:0016:00:00 גליל מערבי
עכואוהל ברחבה מחוץ לשער הראשימשרד הבריאות ירושלים - בית חולים מזרע3036805:00:0019:00:00גליל מערבי
עכואוהל ברחבה מחוץ לשער הראשימשרד הבריאות ירושלים - בית חולים מזרע3036905:00:0019:00:00גליל מערבי
עכוקומה 2 - חדר הדרכהגלידת שטראוס בע"מ3037005:00:0020:00:00 גליל מערבי
מעלות תרשיחאלובי - קומה 1עירית מעלות תרשיחא3037108:00:0016:00:00 גליל מערבי

חירוםמועצה מקומית ג'דידה מכר3037208:00:0016:30:00 גליל מערבי
ג'דידה מכרקומת קרקע - באולם פס"ח משק לשעת 

תפןקומת קרקע - חדר אוכל עובדים ומנהליםטקג'ט אירופוילס בע"מ3037308:00:0021:00:00 גליל מערבי
עכוקומה ראשונה - לובימרחב גליל מערבי - עכו3037408:00:0019:00:00 גליל מערבי
נהריהקומה ראשונה - קומת משרדים תחתונהמרחב גליל מערבי - נהריה3037508:00:0019:00:00 גליל מערבי
נהריהקומה ראשונה - קומת משרדים תחתונהמרחב גליל מערבי - נהריה3037608:00:0019:00:00 גליל מערבי

+ יישוב עברון3037705:00:0017:00:00 גליל מערבי
קיבוץ עברוןקומה ראשונה - חדר ישיבות מס' 1.ברמד עברון + בית חינוך אופק - בקיבוץ עברון 

נהריהקומת מרתף - במקלטאגמו בע"מ3037805:00:0019:00:00 גליל מערבי
תפןקומת קרקע - חדר ישיבותטכנולוגית להבים3037906:00:0021:00:00 גליל מערבי



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

אשרקומת קרקע - לובי כניסהמועצה אזורית מטה אשר3038008:00:0017:00:00 גליל מערבי
מועצה אזורית מטה 

יישוב שבי ציוןכניסה למפעל בתוכו - ברחבת הכניסהש.צ.פ. מוצרי אריזה פלסטים+ תושבי שבי ציון3038105:00:0016:00:00 גליל מערבי

אחיהודקומה 2 - חדר סימולציותשטראוס מחלבות בע"מ3038205:00:0020:00:00 גליל מערבי

מערבי3038305:00:0020:00:00גליל מערבי
נהריהאוהל ברחבה מחוץ לשער הראשי  -משרד הבריאות ירושלים - בית חולים גליל 

מערבי3038405:00:0020:00:00גליל מערבי
נהריהאוהל ברחבה מחוץ לשער הראשי  -משרד הבריאות ירושלים - בית חולים גליל 

קיבוץ לוחמי הגיטאותקומת קרקע - חדר מנוחה ואוכלטבעול בע"מ+ קיבוץ לוחמי הגטאות3038505:00:0020:00:00גליל מערבי

תעשיות עץ בע"מ (101706)3038608:00:0020:00:00גליל מערבי
תפןקומה ראשונה - חדר אוכל עובדיםטכנולוגית אביב בגליל (103088)+ פורמקס 

כפר ורדיםקומה ראשונה - חדר ישיבותמועצה מקומית כפר ורדים3038708:00:0016:00:00גליל מערבי
כרמיאלחדר הועד - קומת קרקעקליל תעשיות בע"מ3038805:00:0018:00:00כרמיאל
כרמיאלמועדון הסטודנטים - קומת קרקעהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה3038908:00:0016:00:00כרמיאל
כרמיאלחדר ישיבות בינוני (מס' 97)שטראוס סלטים בע"מ3039006:30:0017:30:00כרמיאל

משגבחדר ישיבות (ג'5) ע"י המוקד - קומה ראשונהמועצה אזורית משגב3039108:00:0022:00:00כרמיאל

כרמיאלחדרי לימוד בכניסה - קומה א'מרחב כרמיאל3039208:00:0022:00:00כרמיאל

כרמיאלחדר הועד - קומת קרקעסאיקלון מוצרי תעופה בע"מ (אלביט מערכות)3039306:30:0017:00:00כרמיאל

כרמיאלחדר אוכל עובדים - קומה שנייהדלתא תעשיות בע"מ - סנטוני3039406:00:0017:00:00כרמיאל
כרמיאלחדר אוכל עובדים - קומה שנייהדלתא תעשיות בע"מ - סנטוני3039506:00:0017:00:00כרמיאל
כרמיאלחדר אוכל עובים - קומת הקרקעדלתא תעשיות בע"מ3039608:00:0017:00:00כרמיאל

הכניסה או חדר הועדעירית כרמיאל3039708:00:0017:00:00כרמיאל
כרמיאלרחבת האודיטוריום של העיריה  - קומת 

הכניסה או חדר הועדעירית כרמיאל3039808:00:0017:00:00כרמיאל
כרמיאלרחבת האודיטוריום של העיריה  - קומת 

כרמיאלחדר ראיונות במרחב המוגן ליד שער הכניסהמשרד הביטחון - רפא"ל (לשם)3039907:00:0016:00:00כרמיאל

center(+ בנק דיסקונט + בנק יהב + המשביר3040008:00:0022:00:00כרמיאל
 My) שופרסל דיל - מתחם מיי סנטר

הקרקע
כרמיאלבמבנה השופרסל - חדר אוכל עובדים- קומת 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

בית חולים נצרת (אנגלי)3040106:00:0022:00:00נצרת
הכנה לניתוח ע"י שעון הנוכחות - קומה 5

האודיטוריום) - קומה 2. אופציה ב' - חדר 
אופציה א' - חדר הסמינריונים (מול 

נצרת

נצרתאולם - קומה 2, ליד המעליתבית חולים משפחה קדושה (איטלקי)3040207:00:0015:00:00נצרת

הוצל"פ + מ. הפנים3040307:00:0019:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתחניון מתחם משרדי הממשלהמשרד החינוך+ מרשם אוכלסין + בימ"ש + 

בטיחות3040407:00:0016:00:00עמקים צפוני
נצרת עליתחדר האוכל - קומה 0התכוף חרושת ברזל בע"מ+ מלתא + מגם 

נצרת עיליתקומה 1 - בלוביעירית נצרת עילית3040508:00:0017:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומה 1 - בלוביעירית נצרת עילית3040608:00:0017:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומה 1 - בלוביעירית נצרת עילית3040708:00:0017:00:00עמקים צפוני
מגדל העמקקומה 1 - חדר האוכלסנפרוסט3040808:00:0017:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומת קרקע - חדר מנוחה עובדיםצד נצרת/ שטראוס3040905:00:0018:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומת קרקע - חדר מנוחה עובדיםצד נצרת/ שטראוס3041005:00:0018:00:00עמקים צפוני

וטלפון)פניציה אמריקה ישראל3041106:00:0022:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקראוון ממוזג בכניסה למפעל (יש מחשב 

נצרת עיליתקומה 1 - מרפאהתעש תעשיות לישראל בע"מ (מפעלי יצחק)3041206:00:0019:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומה 2 - חדר וועדתעש תעשיות לישראל בע"מ (מפעלי יצחק)3041306:00:0018:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומת קרקע - חדר גימלאיםמרחב עמקים צפוני3041407:00:0022:00:00עמקים צפוני
אתר אשכולמרכז לוגיסטי בחדר הדרכה - קומת קרקעמקורות3041507:00:0015:00:00עמקים צפוני
קיבוץ כפר החורשחדר האוכל - קומת קרקעאורנים מאפיה אזורית בע"מ3041605:00:0017:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתחדר אוכל - קומת קרקעפרסונה אינטרשיונל ישראל3041706:00:0017:00:00עמקים צפוני

קומה - 2עירית מגדל העמק3041807:00:0016:00:00עמקים צפוני
מגדל העמקמח' קליטה (אולם) בבניין הכנסים בעיריה, 

מגדל העמקקומה 1 - חדר וועדנילית בע"מ3041905:30:0019:00:00עמקים צפוני
מגדל העמקקומה 1 - חדר וועדנילית בע"מ3042005:30:0019:00:00עמקים צפוני
נצרת עיליתקומת קרקע - אולם נופית (לובי)עמיחי מלונות מלון פלאזה + מנהל מקרקעין3042108:00:0017:00:00עמקים צפוני

עפולהקומת קרקע - חדר 112אגודה למען הזקן בעמקים3042206:00:0018:00:00 עמקים
בית שאןקומת קרקע - חדר שומרים בכניסהטלדור כבלים ומערכות בע"מ - בית שאן3042306:00:0016:00:00 עמקים
קיבוץ תל יוסףחדר הועד - קומה שנייהתנובה תל יוסף3042406:00:0017:00:00 עמקים
קיבוץ תל יוסףחדר הועד - קומה שנייהתנובה תל יוסף3042506:00:0017:00:00 עמקים

(51755)3042608:00:0016:00:00 עמקים
מגידוקומת קרקע - חדר ישיבותמועצה אזורית מגידו+ אוסם רמת השופט 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

עפולהאולם מופת - קומה ראשונהמרחב עמקים3042707:00:0022:00:00 עמקים
עפולהאולם מופת - קומה ראשונהמרחב עמקים3042807:00:0022:00:00 עמקים
קיבוץ מזרעקומת קרקע - חדר ישיבותמועצה אזורית עמק יזרעאל3042908:00:0016:00:00 עמקים

עפולהקומת קרקע - חדר הדרכה (ליד חדר הועד)חוגלה עפולה3043006:30:0016:30:00 עמקים

קיבוץ טירת צביקומת קרקע - בלוביטיב טירת צבי3043108:00:0018:00:002000 עמקים
יוקנעםקומת קרקע - חדר הוועדסולתם מערכות בע"מ3043208:00:0016:00:00 עמקים

קומת קרקעבית חולים העמק עפולה (קופ"ח כללית)3043306:00:0017:00:00 עמקים
עפולהאולם ישיבות קטן במבנה חדר אוכל עובדים - 

קומת קרקעבית חולים העמק עפולה (קופ"ח כללית)3043406:00:0017:00:00 עמקים
עפולהאולם ישיבות קטן במבנה חדר אוכל עובדים - 

עפולהקומת קרקע - במבואה (כניסה)סטארפלסט תעשיות בע"מ3043506:00:0017:00:00 עמקים
עפולהקומת קרקע - במבואה (כניסה)סטארפלסט תעשיות בע"מ3043606:00:0017:00:00 עמקים
עפולהמשרדי הנהלה - חדר ישיבותתל בר בע"מ3043708:00:0016:00:00 עמקים
מועצה איזורית גלבועקומת קרקע - אולם ישיבות גדולמועצה אזורית גלבוע3043808:00:0016:00:00 עמקים
בית שאןחדר הועד - קומת קרקעשאן (בע"מ) מפעלי עוף טוב3043908:00:0016:00:00 עמקים
יקנעםחדר אוכל - קומה 2אסם בע"מ3044005:00:0018:00:00 עמקים

קיבוץ עין חרודקומת קרקע - חדר סידור ישן,בבניין ההנהלהתבור שאן חרוד אג 'שתופית3044107:30:0016:00:00 עמקים

עפולהמבואות חדר האוכל - קומת קרקעתנובה אלון תבור3044206:00:0016:00:00 עמקים
עפולהמבואות חדר האוכל - קומת קרקעתנובה אלון תבור3044306:00:0016:00:00 עמקים
בית שאןקומה 2 - חדר אוכלמוצרי עוף טוב בית שאן3044408:00:0018:00:00 עמקים

(58347)+ תמר שאן3044508:00:0016:00:00 עמקים
בית שאן חדר ועד העובדים - קומת קרקעפתוח שאן+ מועצה איזורית עמק המעיינות 

עפולהחדר אוכל עובדים - קומת קרקעשופרסל דיל עפולה3044608:30:0018:00:00עמקים
ד.נ חפרברחבת הכניסה לבי"ח מחוץ לבי"חמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח הלל יפה3044705:00:0020:00:00 שומרון
ד.נ חפרברחבת הכניסה לבי"ח מחוץ לבי"חמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח הלל יפה3044805:00:0022:00:00 שומרון

שוהם3044905:00:0020:00:00 שומרון
חדרהבכניסה לבי"ח - קומת הכניסהמשרד הבריאות ירושלים -מרכז גיריאטרי ע"ש 

בשוהם3045005:00:0020:00:00 שומרון חדרהכניסה לבי"ח - קומת הכניסהמשרד הבריאות ירושלים -מרכז גיריאטרי ע"ש 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

3045108:00:0020:00:00 שומרון
לביטוח לאומי

האוצר מס הכנסה+בתי משפט+ המוסד 
עירית חדרה  + אגף המכס והמע"מ+משרד 

חדרהבחדר הגבייה

3045208:00:0020:00:00 שומרון
לביטוח לאומי

האוצר מס הכנסה+בתי משפט+ המוסד 
עירית חדרה  + אגף המכס והמע"מ+משרד 

חדרהבכניסה לבניין בלובי ק"ק (ליד שעון הנוכחות)

3045308:00:0020:00:00 שומרון
לביטוח לאומי

האוצר מס הכנסה+בתי משפט+ המוסד 
עירית חדרה  + אגף המכס והמע"מ+משרד 

חדרהבכניסה לבניין בלובי ק"ק (ליד שעון הנוכחות)

אור עקיבאמתנ"ס אור עקיבאעירית אור עקיבא3045408:00:0022:00:00 שומרון
עיריית אור עקיבאמתנ"ס ממול למעוצת פועליםעירית אור עקיבא3045508:00:0022:00:00 שומרון
חדרהחדר אוכל קטןנייר חדרה3045606:00:0017:00:00 שומרון
חדרהבכניסה למפעל בצד ימין (חדר אורחים)נייר חדרה3045706:00:0017:00:00 שומרון

עמק חפראולם כנסים בלוביעמותת המרכז האקדמאי רופין (מדרשת רופין)3045808:00:0016:00:00 שומרון

בינימינהחדר הוועד - קומה ראשונהמועצה מקומית בנימינה גבעת עדה3045908:00:0016:00:00 שומרון
זכרון יעקבחדר ישיבות - קומה שלישיתמועצה מקומית זכרון יעקב3046008:00:0017:00:00 שומרון
חדרהאולם הרצאות מספר 2 - קומת קרקעאליאנס חדרה פועלים3046107:00:0019:00:00 שומרון
חדרהאולם הרצאות מספר 2 - קומת קרקעאליאנס חדרה פועלים3046207:00:0019:00:00 שומרון
חדרהאולם הרצאות מספר 2 - קומת קרקעאליאנס חדרה פועלים3046307:00:0019:00:00 שומרון

(צמוד לחניות עובדים) - קומת קרקעמרכבים מפעלי מתכת בע"מ3046408:00:0016:00:00 שומרון
חדרה בכניסה למפעל, בתוך המבנה, בצד שמאל 

מועצה איזורית מנשהחדר ישיבות הנהלה מספר 1 - קומת קרקעמועצה אזורית מנשה3046508:00:0016:00:00 שומרון

קרקעאיטונג בע"מ3046606:30:0017:00:00 שומרון
פרדס חנהמשרד מכירות מול משרדי ההנהלה קומת 

פרדס חנהבכניסה לביה"ח מחוץ לשער הכניסהמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח שער מנשה3046705:00:0020:00:00 שומרון

חדר שני מצד ימיןמועצה אזורית עמק חפר3046808:00:0016:00:00 שומרון
חדר נהגים מס 2 או במרתף מיד בכניסה 

חפר
מועצה איזורית עמק 

קיסריהאולם שקד - מול משרד הקבלה (לובי)מלון דן קיסריה אור עקיבא3046908:00:0016:00:00 שומרון
חדרהמועדון הגימלאיםמרחב שומרון (פרטני)3047008:00:0022:00:00 שומרון
חדרהמועדון הגימלאיםמרחב שומרון (פרטני)3047108:00:0022:00:00 שומרון

קומה 2מועצה מקומית פרדס חנה כרכור3047208:00:0017:00:00 שומרון
פרדס חנהאגף מזכירות - בחדר ישיבות מספר 27 - 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

קיסריהחדר הדרכה מספר 112, קומת קרקעכרמל מערכות מיכלים בע"מ3047308:00:0018:00:00 שומרון
עמק חפרחדר האוכל של אגף הפטם - קומת קרקעהוד חפר בע"מ3047407:00:0016:00:00 שומרון

סניף דואר בסמילנסקי3047507:00:0016:00:00 נתניה
נתניהרחבת הבנייןמשרד האוצר + רשות המיסים+ מס הכנסה + 

נתניהכניסה לחניון - קומת קרקעעירית נתניה3047608:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ישיבות הדס - קומה שנייהש.ר.א.ל שרותים ואספקה רפ' + סונול3047708:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ועד העובדים - קומת קרקעטמפו משקאות3047807:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ועד העובדים - קומת קרקעטמפו משקאות3047907:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר הרצאות - קומת קרקעמפעלי ע.שנפ ושות 'בע"מ + צינומטל3048007:00:0016:00:00 נתניה

הקשיש3048108:00:0017:00:00 נתניה
השרוןאולם ישיבות - קומה ראשונהמועצה אזורית לב השרון +העמותה למען 

מועצה איזורית לב 

הקשיש3048208:00:0017:00:00 נתניה
השרוןאולם ישיבות - קומה ראשונהמועצה אזורית לב השרון +העמותה למען 

מועצה איזורית לב 

נתניהקפיטריה בלובי בבניין משרדים אביקטבע  אביק - נתניה3048308:00:0018:00:00 נתניה
נתניהלובי קומה 4 - בכניסה לקומהטבע אביק - בניין צים, מחלקת מו"פ - נתניה3048408:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ישיבות אירוס הארגמן - קומה ראשונהעירית נתניה3048508:00:0016:00:00 נתניה
נתניה בגלריה - קומה ראשונהעירית נתניה3048608:00:0016:00:00 נתניה

פרדסיה3048706:00:0017:00:00 נתניה
נתניהבכניסה למעון מצד ימין לשער הכניסהבי"ח לב השרון + הוסטל ניצולי השואה 

נתניהחניון בכניסה למרכזמרכז רפואי גריאטרי נתניה + מעון נכים3048806:00:0017:00:00 נתניה
תל מונדבמועצה, בממ"ד - קומה ראשונהמועצה מקומית תל מונד3048908:00:0018:00:00 נתניה
כפר יונהמתחם המחסנים במועצה - קומת קרקעמועצה מקומית כפר יונה3049008:00:0016:00:00 נתניה
נתניהמקלט - קומת קרקעטבע  (פלנטקס) תעשיות פרמצבטיות3049106:00:0016:00:00 נתניה

30492נתניה שירותים חברתי06:00:0017:00:00 
תל מונד - מעון/ פנימייהחניון בכניסה - מצד ימין לשער הכניסהמעון חברת נעורים של משרד הרווחה 

נתניהבכניסה לבנייןהמוסד לבטוח לאומי3049307:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ועד העובדים - קומת קרקעאורדן עבוד שבבי חמל"פ3049407:00:0016:00:00 נתניה
נתניהחדר ישיבות - קומה 6עירית נתניה3049508:00:0016:00:00 נתניה
נתניהכיתות לימוד - קומה 5מרחב נתניה3049607:00:0022:00:00 נתניה
נתניהבחנייה הפנימיתעירית נתניה - מרכז אופק3049708:00:0016:00:00 נתניה

בזק (40)3049806:30:0017:00:00 נתניה
נתניהאוהל ברחבת הכניסההדואר המרכזי (80) + בתי המשפט (50) + 

נתניהחדר האוכל - קומת ראשונהשופרסל דיל נתניה3049908:00:0017:00:00נתניה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

נתניהחדר האוכל - קומת קרקעשופרסל דיל הדרים3050008:00:0017:00:00נתניה
כפר סבאחדר של אביבה יו"ר הוועדמשרד האוצר+ בית המשפט3050107:30:0016:00:00השרון
כפר סבאקומה ה4-, בחדר ישיבות במשרד הפניםהמוסד לבטוח לאומי3050208:00:0016:00:00השרון
הרצליהמסדרון  לובי  אגף החינוך - קומה שנייהעירית הרצליה3050308:00:0016:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050407:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050507:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050607:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050707:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050807:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3050907:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3051007:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןבחניה ליד השערתעש תעשיות לישראל בע"מ3051107:00:0018:00:00השרון
רעננהחדר הועד - בניין ב' - קומה ראשונהבית חולים לוינשטיין3051207:00:0016:00:00השרון
רעננהחדר אוכל קטן - קומת מרתףבית חולים לוינשטיין3051307:00:0016:00:00השרון
הוד השרוןקומה 1 - משרד התרבותעירית הוד השרון - מח' חינוך ומח' הנדסה3051408:30:0018:00:00השרון
כפר סבאקומת קרקע - לובי הכניסהעירית כפר סבא3051508:00:0018:00:00השרון
כפר סבאקומת קרקע - לובי הכניסהעירית כפר סבא3051608:00:0018:00:00השרון
רעננהחדר הועד - קומת קרקעעירית רעננה3051708:00:0017:30:00השרון
רעננהבכניסה לבניין - לובי, קומת קרקעעירית רעננה3051808:00:0017:30:00השרון
רעננההמשרד הראשון בקומת הכניסהעירית רעננה3051908:00:0017:30:00השרון

הוד השרון)3052008:00:0016:00:00השרון
הוד השרוןחדר אוכל - קומת קרקעסנו מפעלי ברונוס בע"מ + קוסמופארם (סנו 

הרצליהחדר הוועד - קומת קרקעעירית הרצליה3052108:00:0017:00:00השרון
כפר סבאקומת קרקע - אולם ישיבותעירית כפר סבא3052208:00:0019:00:00השרון
כפר סבאאולם ישיבות, בניין 7 - קומת קרקעעירית כפר סבא3052308:00:0019:00:00השרון
כפר סבאחדר הועד - קומת קרקעקניאל חב 'לקופסאות3052405:00:0019:00:00השרון
הוד השרוןחדר ועד העובדים - קומת קרקעשלותה3052506:30:0018:00:00השרון
הרצליהאגף תב"ל ,חדר ישיבות - קומה שנייהעירית הרצליה3052608:00:0016:00:00השרון

הדאר3052708:00:0019:00:00השרון
הוד השרוןאולם בסמוך לחדר הועד - קומה ראשונהעירית הוד השרון + משרד התקשורת רשות 

הדאר3052808:00:0019:00:00השרון
הוד השרוןאולם בסמוך לחדר הועד - קומה ראשונהעירית הוד השרון + משרד התקשורת רשות 

הוד השרוןרחבת הדשא ( מיקום סגור)- קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות3052906:00:0018:00:00השרון



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

הוד השרוןרחבת הדשא ( מיקום סגור)- קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות3053006:00:0018:00:00השרון

רעננהמקלט - קומת קרקעמשרד הרווחה שירותים חברתים - מעון שקמה3053108:00:0017:00:00השרון

הוד השרון)3053208:00:0019:00:00השרון
הוד השרוןחדר אוכל - קומת קרקעסנו מפעלי ברונוס בע"מ + קוסמופארם (סנו 

כפר סבאחדר האוכל בקונספט - קומת קרקעטבע בע"מ - אתר טבע כפר סבא3053306:00:0018:00:00השרון
כפר סבאחדר האוכל בקונספט - קומת קרקעטבע בע"מ - אתר טבע כפר סבא3053406:00:0018:00:00השרון
רמת השרוןחדר הועד - קומה שנייהתנובה מרכז3053508:00:0016:00:00השרון

איזורית דרום השרון3053608:00:0017:00:00השרון
השרוןלובי הכניסה - קומת קרקעמכללת בית ברל - המכון הערבי יהודי+מועצה 

מועצה איזורית דרום 

כפר סבאבניין אשפוז סטולברג (יולדות)בית חולים מאיר3053707:00:0023:00:00השרון

קרקעבית חולים מאיר3053807:00:0023:00:00השרון
כפר סבאבניין אשפוז כללי - ליד האונקלוגית - קומת 

כפר סבאבניין אשפוז כללי - לובי הכניסה - קומת קרקעבית חולים מאיר3053906:30:0022:00:00השרון

כפר סבאלובי מרפאות חוץ - קומת קרקעבית חולים מאיר + איגוד ערים השרון כפר סבא3054008:00:0016:00:00השרון

רעננהחדר אוכל בקומת הקרקעבזק חברה ירושלים3054107:00:0016:00:00השרון

עלומים3054208:00:0017:00:00השרון
כפר סבאאולם הספורט - קומת קרקעמשען מוסדות (עמל אונים) + כפר הנוער 

רעננהחדר הועד - קומה (1-)האוניברסיטה הפתוחה (רעננה)3054308:00:0016:00:00השרון
רמת השרוןענת יוסףשופרסל צומת גלילות3054408:00:0017:00:00השרון
רעננהחדר אוכל - קומת קרקעשופרסלדיל רננים 3054508:00:0018:00:00151השרון
כפר סבאחדר אוכל - קומה (1-)שופרסל דיל גזית3054608:00:0017:00:00השרון

אור יהודהספרייה - כניסהמע"צ - החברה הלאומית לדרכים3054708:00:0017:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
קריית אונוחדר הוועד - קומת קרקעעירית קרית אונו3054807:30:0016:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
קריית אונוחדר הוועד - קומת קרקעעירית קרית אונו3054907:30:0016:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםחדר ישיבות - קומה ב'משען מוסדות3055007:00:0019:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםכיתת לימוד - קומה ראשונהמרחב גבעתיים בקעת אונו3055108:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודלובי אולם מופתעירית (מופת) יהוד3055208:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודלובי אולם מופתעירית (מופת) יהוד3055308:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
אור יהודהשני חדרי סמנכ"ל המוסדות לחינוךעירית אור יהודה3055408:00:0016:30:00 גבעתיים-בקעת אונו
אור יהודהשני חדרי סמנכ"ל המוסדות לחינוךעירית אור יהודה3055508:00:0016:30:00 גבעתיים-בקעת אונו



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

הסעודיותמשען מוסדות3055607:00:0019:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
רמת אפעללובי הבניין החדש - לובי בניין המחלקות 

גני תקוהמרכז ספורטמועצה מקומית גני תקווה3055708:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםאולם האירועיםעירית גבעתיים3055808:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםאולם האירועיםעירית גבעתיים3055908:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםקפיטריהעירית גבעתיים3056008:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעתייםקפיטריהעירית גבעתיים3056108:00:0022:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
גבעת שמואלאולם שטדה - אולם מליאה קטןעירית גבעת שמואל3056208:00:0016:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודחדר המנהל - קומה ב'שופרסל דיל יהוד3056307:30:0017:00:00 גבעתיים-בקעת אונו

חולוןבמסדרון שליד המשביר לצרכןשופרסל דיל גולדה + והמשביר לצרכן3056409:30:0021:00:00 חולון
חולוןחדר אוכל בין קומה ראשונה לשנייהגידרון תעשיות בע"מ - שופרסל חב' בת3056507:00:0022:00:00 חולון

עירית חולון3056608:00:0016:00:00 חולון
המוסד לבטוח לאומי+מחלקת הרווחה של 

לרווחה -בצד השייך לעיריה
חולוןהקלפי תוצב באגף הרווחה בלובי הכניסה 

חולוןחדר מכירות - קומת מרתף- איזור מוגן ד'אלביט מערכות יבשה ותקשוב - תדיראן בע"מ3056708:00:0016:00:00 חולון

חולוןחדר מכירות - קומת מרתף- איזור מוגן ד'אלביט מערכות יבשה ותקשוב - תדיראן בע"מ3056808:00:0016:00:00 חולון

בת יםקומת קרקע משרד הקניןעירית בת ים חודשיים3056907:00:0016:30:00 חולון
חולוןקומת כניסה  בלובי העיריהעירית חולון חודשיים3057008:00:0019:00:00 חולון
חולוןלובי הכניסה למחסן - קומת קרקעעירית חולון חודשיים3057108:00:0022:00:00 חולון

ספקטרלינק3057208:00:0016:00:00 חולון
חולוןידר מכירות- קומה שנייהתדיראן מערכות אלקטרוניות + תדיראן 

בת יםקומה ב' - לובי של הפיקוח עירוניעירית בת ים חודשיים3057307:30:0019:00:00 חולון

ישראלמועדון עמיבי"ס החקלאי מקוה ישראל3057408:00:0016:00:00 חולון
בית ספר חקלאי מקווה 

חולוןחדר ישיבות במפעלהמשקם3057507:30:0016:00:00 חולון
חולוןחדר 105 - קומת קרקע בכניסה למכוןמכון אקדמי טכנולוגי חולון3057608:00:0017:00:00 חולון
אזורקומה 1-  חדר במרתף המועצהמועצה מקומית אזור3057708:00:0016:00:00 חולון
חולוןאולם תרבותמרחב חולון3057807:00:0022:00:00 חולון
חולוןבמרפאה קומת קרקעחברה למרכזי תרבות3057906:00:0021:00:00 חולון
בת יםקומת קרקע - לובי העיריהעירית בת ים חודשיים3058007:30:0019:00:00 חולון
חולוןבקומת קרקע, חדר ישיבות - כיתת לימודמשען מוסדות3058107:00:0016:00:00 חולון
בת יםאולם הרצאות - קומת קרקעמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח אבארבאנל3058206:00:0020:00:00 חולון



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

בת יםאולם הרצאות - קומת קרקעמשרד הבריאות ירושלים - בי"ח אבארבאנל3058306:00:0020:00:00 חולון
בת יםקומת קרקע - חדר 104עירית בת ים חודשיים3058407:30:0019:00:00 חולון
חולוןחדר קפה במוסךאי.טי.אי(טרקטורים וציוד )3058508:00:0016:00:00 חולון
חולוןחדר אוכל צמ"ךשחם מקורות3058606:00:0017:00:00 חולון
חולוןחדר אוכל צמ"ךשחם מקורות3058706:00:0017:00:00 חולון
בת יםאולם מופת - קומת כניסהמרחב בת ים3058808:00:0022:00:00 חולון
חולוןקומה שנייה - חדר אוכלשופרסל דיל חולון3058909:00:0022:00:00 חולון

פתח תקווהלובי - קומת קרקעתדיראן שירות3059007:00:0017:00:00פתח תקוה

הכנסה + משרד התעסוקה והטאבו3059107:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומת קרקע - במרתףמרחב פתח תקוה + בטל"א  משרד האוצר מס 

הכנסה + משרד התעסוקה והטאבו3059207:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומת קרקע - במרתףמרחב פתח תקוה + בטל"א  משרד האוצר מס 

הכנסה + משרד התעסוקה והטאבו3059307:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהומת קרקע - במרתףקמרחב פתח תקוה + בטל"א  משרד האוצר מס 

הכנסה + משרד התעסוקה והטאבו3059407:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומת קרקע - במרתףמרחב פתח תקוה + בטל"א  משרד האוצר מס 

פתח תקווהחדר אוכל קטן - קומה ראשונהבית חולים השרון פתח תקוה3059506:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהמשרד הקבלה - כניסה לביה"חבית חולים השרון פתח תקוה3059606:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהחדר סטודנטים - קומת קרקעבית חולים גהה3059707:00:0016:00:00פתח תקוה

למשרדי הועד)בית חולים בילינסון3059806:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהאולם ועד העובדים - קומת קרקע (בסמוך 

למשרדי הועד)בית חולים בילינסון3059906:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהאולם ועד העובדים - קומת קרקע (בסמוך 

החדש) - קומת קרקעבית חולים בילינסון3060006:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהברחבת לובי הבניין (על יד בית הכנסת 

החדש) - קומת קרקעבית חולים בילינסון3060106:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהברחבת לובי הבניין (על יד בית הכנסת 

פתח תקווהחדר ישיבות עגול (הנהלה) - קומה ראשונהבית חולים בילינסון3060206:30:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומה 2 - חדר ימנינעמת מרכז3060307:00:0022:00:00פתח תקוה
פתח תקווהכיתת הדרכה - קומה ראשונהמד"א+ איגוד ערים פ"ת (30999)3060408:00:0018:00:00פתח תקוה

הנוער)3060508:00:0016:00:00פתח תקוה
ראש העיןאולם ריק - קומת קרקעעיריית ראש העין מחלקת הנוער (מועדון 

ראש העיןחדר שני בקומת קרקעבית ההסתדרות3060608:00:0016:00:00פתח תקוה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

ראש העיןחדר הוועד קומת קרקעעיריית ראש העין המועצה המקומית הישנה3060708:00:0016:00:00פתח תקוה

הנוער)3060808:00:0016:00:00פתח תקוה
ראש העיןבחדר של זכריה עובדיהעיריית ראש העין מחלקת הנוער (מועדון 

פתח תקווהאולם תרבות - קומת קרקעבית אבות גבעת השלושה + שפע3060907:00:0020:00:00פתח תקוה
אריאלמועדון הלב החםמתנ"ס אריאל3061008:00:0017:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומת קרקע - חדר ישיבות גלעדטבע בע"מ - אסיא3061108:00:0016:00:00פתח תקוה
שהםק"ק  בניין ההנהלה - מרכז ההדרכהאסם בע"מ - משרדי הנהלה3061208:00:0016:00:00פתח תקוה
שהםבמחסן היבשאסם בע"מ - מחסן יבש3061305:00:0018:00:00פתח תקוה
שהםבכניסה ליד מחסן קפ"מאסם בע"מ - מחסן קפ"מ3061405:00:0018:00:00פתח תקוה
לודחדר ישיבות קטן - קומת קרקעסנימינה אי.סי.אי.אס מערכות3061506:00:0018:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומה 2 - חדר וועדתנובה מרכז3061605:30:0016:00:00פתח תקוה
פתח תקווהחדר ישיבות קטן - מס' 4, קומה א'בית חולים בית רבקה3061706:45:0017:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומה 5 בחדר סמינריון 5בית חולים לילדים שניידר3061806:45:0019:00:00פתח תקוה
פתח תקווהקומה 5 בחדר סמינריון 5בית חולים לילדים שניידר3061906:45:0019:00:00פתח תקוה
פתח תקווהמשרד אגף הרכב - קומת קרקעעירית פתח תקוה3062008:00:0017:00:00פתח תקוה
פתח תקווהלובי - קומת קרקעעירית פתח תקוה3062107:30:0019:30:00פתח תקוה
פתח תקווהלובי - קומת קרקעעירית פתח תקוה3062207:30:0019:30:00פתח תקוה
פתח תקווהלובי - קומת קרקעעירית פתח תקוה3062307:30:0019:30:00פתח תקוה

הגלובאלי3062408:00:0017:00:00פתח תקוה
טבע תעשיות פרמצבטיות - מטה החברה 

ברקן - קומת קרקע
פתח תקווהקומת קרקע - חדר מספר 10 - חדר ישיבות 

אלעדאולם ישיבות - קומה ראשונהעירית אלעד3062508:00:0017:00:00פתח תקוה

סניף מגה3062607:30:0019:00:00פתח תקוה
ראש העיןחדרים א- ה - קומת קרקע רשת הריבוע הכחול ישראל - משרדים + 

סניף מגה3062707:30:0019:00:00פתח תקוה
ראש העיןחדרים א- ה - קומת קרקע רשת הריבוע הכחול ישראל - משרדים + 

פתח תקווהחדר אוכל קומה ב'שופרסל דיל סגולה3062808:30:0017:00:00פתח תקוה
פתח תקווהחדר האוכל - קומת הקרקעשופרסל דיל פתח תקוה3062908:00:0017:00:00פתח תקוה

חולים כללית + בנקים)3063008:00:0017:00:00לוד רמלה
רמלהסטודיו לריקוד - קומת קרקעהמוסד לבטוח לאומי+ בתי משפט (+קופת 

לוד - שדה התעופהמדשאה בסמוך לחדר האוכלכתית בע"מ3063108:00:0016:00:00לוד רמלה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

3063208:00:0017:00:00לוד רמלה

+ אגף המכס ומע"מ (131706) - 161 בזב
בזב + משרד התחבורה (131227) - 33 בזב 
בזב+ משרד הפנים ירושלים (131201) - 16 

משרד האוצר מס הכנסה (131466) - 56 

רמלהקומה שנייה - בקניון רמלה - במשרדי הקניון

לוד (נתב"ג)קומה ראשונה - חדר וועדת.מ.מ.תעשית מזון מטוסים3063305:30:0020:00:00לוד רמלה
ליד מושב אחיסמךמושב אחיסמך חניוןאגד חברים3063405:00:0016:00:00לוד רמלה
לוד טרמינל 1 (נתב"ג)קומה ב' - חדר אוכל עובדיםרשות שדות התעופה ארעיים3063507:00:0020:00:00לוד רמלה
לוד טרמינל 1 (נתב"ג)קומה ב' - חדר אוכל עובדיםרשות שדות התעופה ארעיים3063607:00:0020:00:00לוד רמלה
מודיעיןקומת קרקע - במתחם הביטחוןמועצה מקומית מודיעין עלית3063708:00:0016:00:00לוד רמלה

בע"מ (100210)3063805:30:0018:00:00לוד רמלה
ממן מסוף מטענים בע"מ +ממן לוגיסטיקה 

לרדת כמה מדרגות למטה.
לודבכניסה לממן מטענים  - בממ"ד (מקלט). יש 

בע"מ (100210)3063905:30:0018:00:00לוד רמלה
ממן מסוף מטענים בע"מ +ממן לוגיסטיקה 

לרדת כמה מדרגות למטה.
לודבכניסה לממן מטענים  - בממ"ד (מקלט). יש 

בע"מ (100210)3064005:30:0018:00:00לוד רמלה
ממן מסוף מטענים בע"מ +ממן לוגיסטיקה 

לרדת כמה מדרגות למטה.
לודבכניסה לממן מטענים  - בממ"ד (מקלט). יש 

הוועד או במשרד היו"רעירית לוד3064108:00:0016:00:00לוד רמלה
לודקומת כניסה - ברחבה בכניסה למשרדי 

הוועד או במשרד היו"רעירית לוד3064208:00:0016:00:00לוד רמלה
לודקומת כניסה - ברחבה בכניסה למשרדי 

לודקומה א' - אודיטוריוםבנק לאומי לישראל בע"מ - אתר קשב3064306:30:0020:30:00לוד רמלה
לודקומה א' - אודיטוריוםבנק לאומי לישראל בע"מ - אתר קשב3064406:30:0020:30:00לוד רמלה
לודקומה א' - אודיטוריוםבנק לאומי לישראל בע"מ - אתר קשב3064506:30:0020:30:00לוד רמלה
לודקומה א' - אודיטוריוםבנק לאומי לישראל בע"מ - אתר קשב3064606:30:0020:30:00לוד רמלה

בע"מ3064708:00:0017:00:00לוד רמלה
רמלה - איזור התעשיהקומה שנייה - חדר האוכל (מכונאים)תעבורה אחזקות בע"מ+ תשתית ציוד בינוי 

רמלהקומת קרקע - חדר ישיבות וועדמקורות יחידת מ.מ. מידע3064808:00:0016:00:00לוד רמלה

קרית שדה התעופה לודקומה ראשונה - בחדר ממ"דיוניליוור3064908:00:0018:00:00לוד רמלה

קרית שדה התעופה לודקומה ראשונה - בחדר ממ"דיוניליוור3065008:00:0018:00:00לוד רמלה

111 בכניסה למועצה מצד ימיןמועצה אזורית חבל מודיעין3065108:00:0019:00:00לוד רמלה
שוהםקומת הכניסה - אולם ישיבות חדר מספר 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

מודיעיןקומת כניסה - ברחבת העירייהעירית מודיעין3065208:00:0016:00:00לוד רמלה
מודיעיןקומת כניסה - ברחבת העירייהעירית מודיעין3065308:00:0016:00:00לוד רמלה
לודקומה 2מרחב לוד רמלה3065408:00:0019:00:00לוד רמלה
לודקומה 2מרחב לוד רמלה3065508:00:0019:00:00לוד רמלה
רמלהבמרפאהצנורות רמלה3065608:00:0017:00:00לוד רמלה
לוד  טרמינל 3 (נתב"ג)קומה ב' - בחדר אוכל עובדיםרשות שדות התעופה3065707:00:0020:00:00לוד רמלה
לוד  טרמינל 3 (נתב"ג)קומה ב' - בחדר אוכל עובדיםרשות שדות התעופה3065807:00:0020:00:00לוד רמלה
לוד  טרמינל 3 (נתב"ג)קומה ב' - בחדר אוכל עובדיםרשות שדות התעופה3065907:00:0020:00:00לוד רמלה
לוד  טרמינל 3 (נתב"ג)חדר אוכל תומך מזרחי - קומת כניסהרשות שדות התעופה3066007:00:0020:00:00לוד רמלה
לוד  טרמינל 3 (נתב"ג)חדר אוכל תומך מזרחי - קומת כניסהרשות שדות התעופה3066107:00:0020:00:00לוד רמלה

לישראל בע"מ (מפעלים) - גבעון3066208:00:0019:00:00לוד רמלה
תעש תעשיות לישראל בע"מ תעש תעשיות 

חדרים קטנים
מגרש החנייה. ישנם: 1 חדר גדול + 2 

שורביט (זהו שטח סטרילי בין הגדרות) - על 
בחנייה הדרומית בחדר של חברת הביטוח 

רמלה

לישראל בע"מ (מפעלים) - גבעון3066308:00:0019:00:00לוד רמלה
תעש תעשיות לישראל בע"מ תעש תעשיות 

חדרים קטנים
מגרש החנייה. ישנם: 1 חדר גדול + 2 

שורביט (זהו שטח סטרילי בין הגדרות) - על 
בחנייה הדרומית בחדר של חברת הביטוח 

רמלה

נתב"גיוקם אוהל בחניון מול חברת ISSקייטרינג בע"מ3066408:00:0016:00:00לוד רמלה
כפר חב"דקומה ראשונה - חדר יו"ר הוועדמועצה אזורית עמק לוד3066508:00:0016:00:00לוד רמלה
לוד רמלהקומת קרקע בחדר וועדנשר מפעלי מלט רמלה3066606:00:0017:00:00לוד רמלה
מועצה מקומית גזרקומה שנייה - חדר ישיבותמועצה אזורית גזר3066708:00:0016:00:00לוד רמלה
רמלהחדר הוועד - קומת קרקעעירית רמלה3066808:00:0016:00:00לוד רמלה
רמלהחדר הוועד - קומת קרקעעירית רמלה3066908:00:0016:00:00לוד רמלה

הוועד)אל על יומיים - לטיפול איגוד התחבורה3067006:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןרחבת מוקד טלפוני מחוץ למבנה (באחריות 

הוועד)אל על יומיים - לטיפול איגוד התחבורה3067106:00:0022:00:00לוד רמלה
נתב"גרחבת מוקד טלפוני מחוץ למבנה (באחריות 

הוועד)אל על יומיים - לטיפול איגוד התחבורה3067206:00:0022:00:00לוד רמלה
נתב"גרחבת מוקד טלפוני מחוץ למבנה (באחריות 

בקומת הקרקעאל על3067306:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןטרמינל 3 אזור העובדים באווירי במעבר 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

בקומת הקרקעאל על3067406:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןטרמינל 3 אזור העובדים באווירי במעבר 

בקומת הקרקעאל על3067506:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןטרמינל 3 אזור העובדים באווירי במעבר 

נמל תעופה בן גוריוןאוהל מחוץ לחדר האוכל המרכזיאל על3067606:00:0022:00:00לוד רמלה

הקרקעאל על3067706:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןטרמינל 3 אזור נוסעים בטרמינל ליד דיילות 

נמל תעופה בן גוריוןאוהל מחוץ לחדר האוכל המרכזיאל על3067806:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןאוהל מחוץ לחדר האוכל המרכזיאל על3067906:00:0022:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןמרכז צוות קומת קרקעאל על3068006:00:0022:00:00לוד רמלה
רמלהקומה 2 - חדר ישיבות הנהלהבזק חברה ירושלים3068107:30:0015:30:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068207:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068307:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068407:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068507:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068607:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068707:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068807:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3068907:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069007:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069107:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069207:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069307:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069407:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069507:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069607:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069707:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069807:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3069907:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070007:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070107:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070207:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070307:00:0018:00:00לוד רמלה



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070407:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070507:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070607:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070707:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070807:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3070907:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3071007:00:0018:00:00לוד רמלה
נמל תעופה בן גוריוןבחצר - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - נתב"ג3071107:00:0018:00:00לוד רמלה
רמלהחדר הדרכה- קומת קרקעשופרסל דיל היצירה3071208:30:0017:00:00לוד רמלה

יהודמשרדים מחוץ לשער 2 - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ -מב"ת3071306:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודמשרדים מחוץ לשער 2 - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ -מב"ת3071406:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודמשרדים מחוץ לשער 2 - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ -מב"ת3071506:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודמשרדים מחוץ לשער 2 - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ -מב"ת3071606:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודמשרדים מחוץ לשער 2 - קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ -מב"ת3071706:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו
יהודחניה בכניסה למפעלתעשיה אוירית לישראל בע"מ -תמ"מ3071806:00:0018:00:00 גבעתיים-בקעת אונו

רחובות3071908:00:0016:00:00רחובות
לשכת הבריאות+לשכת התעסוקה +טאבו 

ב' במשרד של עופר לביא, יו"ר הועד
התעסוקה מושכרים מבעלות פרטית - קומה 
בתוך בניין שירות התעסוקה  משרדישירות 

רחובות

בקומת הקרקע (יש גישה לנכים)מועצה מקומית מזכרת בתיה3072008:00:0016:00:00 רחובות
מזכרת בתיהקראוון מחלקה וטרינארית, בחניה האחורית 

רחובותחדר ישיבות ועד - קומת קרקעמכון ויצמן למדע3072108:00:0017:00:00 רחובות
רחובותחדר ישיבות ועד - קומת קרקעמכון ויצמן למדע3072208:00:0017:00:00 רחובות
רחובותאולם הרצאות - קומת קרקעמרחב רחובות3072308:00:0019:00:00 רחובות
רחובותאולם הרצאות - קומת קרקעמרחב רחובות3072408:00:0019:00:00 רחובות
רחובותמשרד ועד העובדיםאל אופ תעשיות אלקטרו אופט3072507:00:0016:00:00 רחובות
רחובותמשרד ועד העובדיםאל אופ תעשיות אלקטרו אופט3072607:00:0016:00:00 רחובות

יד לבניםעירית נס ציונה3072708:00:0016:00:00 רחובות
נס ציונהאולם הרצאות  או לובי בקומת הכניסה בבית 

יד לבניםעירית נס ציונה3072808:00:0016:00:00 רחובות
נס ציונהאולם הרצאות  או לובי בקומת הכניסה בבית 

קרית עקרוןחדר אוכל - מאחורי הגלריה - קומת קרקעתדיראן סוללות בע"מ3072907:00:0016:00:00 רחובות

אופציה גם לחדר נכיםמועצה מקומית גדרה3073008:00:0016:00:00 רחובות
גדרהחדר יו"ר הועד, יהוידע פרחי - קומה א' 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

- קומת קרקע,תנובה מרכז3073105:00:0015:00:00 רחובות
רחובותמסדרון ליד חדר - זהו מקום מעבר למשרדים 

גדרהחדר הועד קומה שנייהבית חולים הרצפלד3073206:30:0022:00:00 רחובות
רחובותחדר מכירות של ועד עובדים - קומת קרקעבית חולים קפלן3073307:00:0023:00:00 רחובות
רחובותחדר מכירות של ועד עובדים - קומת קרקעבית חולים קפלן3073407:00:0023:00:00 רחובות
רחובותחדר הישיבות בסמוך למבנה הועדבית חולים קפלן3073507:00:0023:00:00 רחובות
רחובותחדר הישיבות בסמוך למבנה הועדבית חולים קפלן3073607:00:0023:00:00 רחובות
רחובותחדר הוועד - קומת קרקעקופת חולים ראשון לציון3073707:00:0019:00:00 רחובות

מס הכנסה+ הוצל"א3073808:00:0017:00:00 רחובות
בתי משפט+אגף המכס ומע"מ+ משרד האוצר 

קומת קרקע
רחובותרחבת ההוצל"א בכניסה לבניין האוצר - 

רחובותקראוון ליד חדר האוכל - קומת קרקעיפאורה-תבורי בע"מ3073907:00:0016:00:00 רחובות

עקרוןבכניסה לספריהמועצה מקומית קרית עקרון3074008:00:0016:00:00 רחובות
מועצה מקומית קרית 

רחובותמרכז לוגיסטיעירית רחובות3074108:00:0022:00:00 רחובות
רחובות חדר ישיבות- קומה שנייהעירית רחובות3074208:00:0022:00:00 רחובות
רחובות חדר ישיבות- קומה שנייהעירית רחובות3074308:00:0022:00:00 רחובות
נס ציונההחנייה בכניסה לביה"חמרכז רפואי לבריאות הנפש נס ציונה3074406:30:0016:00:00רחובות
רחובותחדר נהגים - קומה שנייהאגד רחובות3074508:00:0019:00:00רחובות

ברחובות3074608:00:0016:00:00רחובות
רחובותחדר ועד עובדים - צריף מס' 10, קומת קרקעהאוניברסיטה העברית - הפקולטה לרפואה 

בסיס תל נוףבחנייה בצמוד לבסיסמחנה תל נוף3074707:00:0017:00:00רחובות
נס ציונהחדר אוכל - קומה ב'שופרסל דיל נס ציונה3074808:00:0017:00:00רחובות
רחובותחדר האוכל - קומת קרקעשופרסל דיל אמטל3074908:00:0017:00:00רחובות
רחובותחדר אוכל עובדים - קומה ראשונהשופרסל דיל בילו3075008:00:0018:00:00רחובות

החקלאיתמשרד החקלאות + מנהל המחקר החקלאי3075107:30:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמגרש חנייה בכניסה הראשית לקרייה 

החקלאיתמשרד החקלאות + מנהל המחקר החקלאי3075207:30:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמגרש חנייה בכניסה הראשית לקרייה 

החקלאיתמשרד החקלאות + מנהל המחקר החקלאי3075307:30:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמגרש חנייה בכניסה הראשית לקרייה 

החקלאיתמשרד החקלאות + מנהל המחקר החקלאי3075407:30:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמגרש חנייה בכניסה הראשית לקרייה 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

התעסוקה,מכס)3075508:00:0017:00:00ראשון לציון
קריית הממשלה (משרד הפנים,שרות 

לבטל"א ועל יד בנק יהב
ראשון לציוןברחבה הגדולה בין בתי המשפט למוסד 

התעסוקה,מכס)3075608:00:0017:00:00ראשון לציון
קריית הממשלה (משרד הפנים,שרות 

לבטל"א ועל יד בנק יהב
ראשון לציוןברחבה הגדולה בין בתי המשפט למוסד 

התעסוקה,מכס)3075708:00:0017:00:00ראשון לציון
קריית הממשלה (משרד הפנים,שרות 

לבטל"א ועל יד בנק יהב
ראשון לציוןברחבה הגדולה בין בתי המשפט למוסד 

משרד הבריאות ירושלים - מרכז גריאטרי3075806:30:00ראשון לציון הגיריאטרי16:00:00
ראשון לציוןשער הכניסה (מחוץ לביה"ח) למרכז 

ראשון לציוןקומת כניסה - בלוביהחברה העירונית3075908:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר ישיבות, מחלקת לוגיסטיקהקופות חולים כללית + דואר3076008:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאוהל בחנייה בכניסה לבסיסמחנה צריפין - שער ראשון3076107:00:0017:00:00ראשון לציון

ארגון עובדי בסיס פלמ"חים3076208:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבכניסה לאולם התרבות - קומת קרקעמועצה אזורית גן רווה + כפר הנוער עיינות + 

ראשון לציוןקומה 2 - חדר ישיבות מס'  308בזק חברה ירושלים3076307:30:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאולם הפועל - קומת קרקעמרחב ראשון לציון3076408:00:0019:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןאולם הפועל - קומת קרקעמרחב ראשון לציון3076508:00:0019:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןקומת קרקע - חדר אירועיםמניב +  כפר הנוער שדה חמד (חרדי)3076608:00:0016:00:00ראשון לציון

קול3076708:00:0022:00:00ראשון לציון
ראשל"צקומה 1 - חדר הרצאות פרינסטוקבנק לאומי לישראל בע"מ - לאומי ישיר ולאומי 

ראשון לציוןרחבת הכניסה של הקאנטריחברה למרכזי תרבות+ מנויים + עמית עמל3076808:00:0020:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר עזרה ראשונה - קומת קרקעאלקטרה תעשיות מיזוג אויר3076907:00:0016:00:00ראשון לציון

לוגיסטי קוקה קולה.3077006:00:0018:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר בקומת הפצה - קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות - מרכז 

לוגיסטי קוקה קולה.3077106:00:0018:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר בקומת הפצה - קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות - מרכז 

לוגיסטי קוקה קולה.3077206:00:0018:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר בקומת הפצה - קומת קרקעהחברה המרכזית לייצור משקאות - מרכז 

טכנולוגיות בע"מ3077307:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר האוכל - קומת המרתףפייטון פלאנר מגנטיקס בע"מ + פייטון 

ראשון לציוןלובי אסאוב - קומת כניסה (ראשונה)בית אבות ע. בולגריה3077405:00:0015:00:00ראשון לציון

באר יעקב3077508:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמתנ"ס באר יעקב במועדון העשרהמועצה מקומית באר יעקב + מועצה דתית 

ראשון לציוןחדר ישיבות קטן - קומה ראשונהמעדני מיקי תעשיות מזון3077607:00:0018:00:00ראשון לציון



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

הקרקעעירית ראשון לציון - שפע ומאש"א3077708:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמינהל שיקום ואחזקה - במשרד בקומת 

הקרקעעירית ראשון לציון - שפע ומאש"א3077808:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמינהל שיקום ואחזקה - במשרד בקומת 

+שירותי כבאות והצלה ראשל"צ3077908:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבחדר החפ"ק במגרש החנייהעירית ראשון לציון - תברואה ואיכות הסביבה 

+שירותי כבאות והצלה ראשל"צ3078008:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבחדר החפ"ק במגרש החנייהעירית ראשון לציון - תברואה ואיכות הסביבה 

ראשון לציוןבלובי, הכניסה לבניין העירייהעירית ראשון לציון - בניין העירייה3078108:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבלובי, הכניסה לבניין העירייהעירית ראשון לציון - בניין העירייה3078208:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןבלובי, הכניסה לבניין העירייהעירית ראשון לציון - בניין העירייה3078308:00:0016:00:00ראשון לציון

ירושלים) - עובדי מנהלה משק ואחיות3078406:30:0019:00:00ראשון לציון
בית החולים אסף הרופא (משרד הבריאות 

מקורה
ראשון לציוןלובי הקניון מול הכניסה מביה"ח - מקום 

ירושלים) - עובדי מנהלה משק ואחיות3078506:30:0019:00:00ראשון לציון
בית החולים אסף הרופא (משרד הבריאות 

מקורה
ראשון לציוןלובי הקניון מול הכניסה מביה"ח - מקום 

ראשון לציוןחדר תיירות - קומת קרקעאגודת הכורמים3078607:00:0017:00:00ראשון לציון

לוגיסטי) - מגה3078707:00:0018:00:00ראשון לציון
 רשת הריבוע הכחול ישראל - מרלו"ג (מרכז 

מחסן הירקות)
ראשל"צחדר ישיבות "יחדיו" - קומה שנייה (מעל 

ראשון לציוןמשרד הוועד - קומת קרקעמחנה צריפין - מש"א תקשוב3078807:00:0016:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןמשרד הוועד - קומת קרקעמחנה צריפין - מש"א תקשוב3078907:00:0016:00:00ראשון לציון

יעקב3079006:30:0016:00:00ראשון לציון
באר יעקברחבת החנייה מצד שמאל בכניסה לביה"חמשרד הבריאות ירושלים - בריאות הנפש באר 

יעקב3079106:30:0016:00:00ראשון לציון
באר יעקברחבת החנייה מצד שמאל בכניסה לביה"חמשרד הבריאות ירושלים - בריאות הנפש באר 

ראשון לציוןחדר אוכל - קומה א'שופרסל - משרדים ומרלו"ג3079208:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר אוכל - קומה א'שופרסל - משרדים ומרלו"ג3079308:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר אוכל - קומה א'שופרסל - משרדים ומרלו"ג3079408:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןחדר אוכל - קומה ב'שופרסל דיל ראשון3079508:00:0017:00:00ראשון לציון
ראשון לציוןלובי - קומת קרקעשופרסל דיל מערב3079608:00:0017:00:00ראשון לציון

שמואל הרופא3079706:30:0016:00:00ראשון לציון
משרד הבריאות ירושלים - בית החולים 

הכניסה של השער הישן
ראשון לציוןשער הכניסה, ע"י חדר החשמל - ברחבת 

שמואל הרופא3079806:30:0016:00:00ראשון לציון
משרד הבריאות ירושלים - בית החולים 

הכניסה של השער הישן
ראשון לציוןשער הכניסה, ע"י חדר החשמל - ברחבת 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

מל"מ3079906:00:0018:00:00ראשון לציון
באר יעקברחבה מול המפעלתעשיה אוירית לישראל בע"מ - באר יעקב - 

מל"מ3080006:00:0018:00:00ראשון לציון
באר יעקברחבה מול המפעלתעשיה אוירית לישראל בע"מ - באר יעקב - 

מל"מ3080106:00:0018:00:00ראשון לציון
באר יעקברחבה מול המפעלתעשיה אוירית לישראל בע"מ - באר יעקב - 

אשדודחנות מתחת לאגף מכס מעמ - קומה ראשונהאגף המכס ומע"מ3080208:00:0016:00:00אשדוד

אשדודחניון אגד בחדר האוכל - קומה ראשונהאגד חברים תל אביב3080307:00:0020:00:00אשדוד
אשדודחניון אגד בחדר האוכל - קומה ראשונהאגד חברים תל אביב3080407:00:0020:00:00אשדוד
אשדודחדר הועד - קומה ג'בזק חברה ירושלים3080508:00:0019:00:00אשדוד
גן יבנהחדר ישיבות - קומה ראשונה (מעלית)מועצה מקומית גן יבנה3080608:00:0016:00:00אשדוד
אשדודחדר עמידר- קומת קרקעמרחב אשדוד3080707:00:0021:00:00אשדוד

ראשונהמועצה אזורית באר טוביה3080808:00:0016:00:00אשדוד
באר טוביהלובי המועדון הקהילתי שליד המועצה - קומה 

אשדודחדר הדרכה - קומה ראשונהטבע מדיקל בע"מ3080906:00:0017:00:00אשדוד
אשדודאולם המועצה - קומת קרקעמועצה דתית אשדוד3081008:00:0018:00:00אשדוד

3081108:00:0017:00:00אשדוד
+ רכבת ישראל

בע"מ+ רשות הנמלים - נמל אשדוד (21907) 
אוברסיז קומרס בע"מ (39248) +י. שקד 

אשדודחדר האוכל - קומה ראשונה

3081208:00:0017:00:00אשדוד
+ רכבת ישראל

בע"מ+ רשות הנמלים - נמל אשדוד (21907) 
אוברסיז קומרס בע"מ (39248) +י. שקד 

אשדודחדר האוכל - קומה ראשונה

3081308:00:0017:00:00אשדוד
+ רכבת ישראל

בע"מ+ רשות הנמלים - נמל אשדוד (21907) 
אוברסיז קומרס בע"מ (39248) +י. שקד 

אשדודחדר האוכל - קומה ראשונה

3081408:00:0017:00:00אשדוד
+ רכבת ישראל

בע"מ+ רשות הנמלים - נמל אשדוד (21907) 
אוברסיז קומרס בע"מ (39248) +י. שקד 

אשדודחדר האוכל - קומה ראשונה

3081508:00:0017:00:00אשדוד
+ רכבת ישראל

בע"מ+ רשות הנמלים - נמל אשדוד (21907) 
אוברסיז קומרס בע"מ (39248) +י. שקד 

אשדודחדר האוכל - קומה ראשונה

קריית מלאכיחדר האוכל- קומה ראשונהתנובה מרכז - מרלו"ג3081605:00:0018:00:00אשדוד



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

קריית מלאכיחדר האוכל- קומה ראשונהתנובה מרכז - מרלו"ג3081705:00:0018:00:00אשדוד
אשדודקומת קרקע - חדר ליד המרפאהחמת3081805:30:0016:00:00אשדוד
אשדודחדר הדרכה - קומה ראשונהפז בית זיקוק אשדוד בע"מ3081906:00:0017:00:00אשדוד

קריית מלאכיחדר אוכל משותף בטנא נוגה - קומה ראשונהאוסם גלידות נסטלה3082006:00:0022:00:00אשדוד

קריית מלאכילובי - קומה ראשונהעירית קרית מלאכי3082108:00:0016:00:00אשדוד
אשדודחדר הדרכה - קומה ראשונהאגן כימיקלים בע"מ3082206:00:0022:00:00אשדוד
אשדודחדר הדרכה - קומה ראשונהאגן כימיקלים בע"מ3082306:00:0022:00:00אשדוד
אשדודמועדון החייל - קומה ראשונהעירית אשדוד3082408:00:0016:00:00אשדוד
אשדודמועדון החייל - קומה ראשונהעירית אשדוד3082508:00:0016:00:00אשדוד
אשדודמועדון החייל - קומה ראשונהעירית אשדוד3082608:00:0016:00:00אשדוד

קריית מלאכיחדר אוכל משותף בטנא נוגה - קומה ראשונהטנא נוגה לתנובה מרכז3082707:00:0018:00:00אשדוד

יבנהאולם, קומה 1עירית יבנה3082808:00:0016:00:00אשדוד
יבנהאולם, קומה 1עירית יבנה3082908:00:0016:00:00אשדוד
יבנהאולם, קומה 1עירית יבנה3083008:00:0016:00:00אשדוד
קרית מלאכיחדר ישיבות בניין ההנהלה - קומה ראשונהפקר פרופילים בע"מ3083107:00:0022:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083206:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083306:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083406:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083506:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083606:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083706:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083806:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3083906:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3084006:00:0018:00:00אשדוד
אשדודבחניון המקורה בקומה הראשונהתעשיה אוירית לישראל בע"מ - אלתא3084106:00:0018:00:00אשדוד
אשדודאולם גימלאים - קומה ראשונהבית גימלאי הנמל3084208:30:0017:00:00אשדוד
אשקלוןחדר האוכל - קומת קרקעשופרסל דיל רמז3084308:00:0017:00:00אשקלון
קרית גתחדר ההאוכל - קומת קרקעשופרסל דיל קרית גת3084408:00:0017:00:00אשקלון
קרית גתחדר ישיבות/אוכל - קומת  ראשונה (קרקע)שלאון מפעלים כימיים בע"מ3084607:00:0016:00:00אשקלון

(132605)3084707:00:0019:00:00אשקלון
עירית אשקלון + המוסד לביטוח לאומי 

קרקע
אשקלוןאגף הרווחה - החדר הסמוך ללובי - קומת 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

(132605)3084807:00:0019:00:00אשקלון
עירית אשקלון + המוסד לביטוח לאומי 

קרקע
אשקלוןאגף הרווחה - החדר הסמוך ללובי - קומת 

בטל"א + מס הכנסה3084907:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןקומת קרקעעירית אשקלון - בית יד לבנים+ בימ"ש + 

בטל"א + מס הכנסה3085007:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןקומת קרקעעירית אשקלון - בית יד לבנים+ בימ"ש + 

בטל"א + מס הכנסה3085107:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןקומת קרקעעירית אשקלון - בית יד לבנים+ בימ"ש + 

בטל"א + מס הכנסה3085207:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןקומת קרקעעירית אשקלון - בית יד לבנים+ בימ"ש + 

שדרותחצר המפעל - קומת קרקעאסם בע"מ3085306:00:0020:00:00אשקלון
שדרותחצר המפעל - קומת קרקעאסם בע"מ3085406:00:0020:00:00אשקלון
שדרותחצר המפעל - קומת קרקעאסם בע"מ3085506:00:0020:00:00אשקלון
אשקלוןחדר ישיבות - קומת קרקעחברת ק.צ.א.א אשקלון3085608:00:0019:00:00אשקלון

37 או אצל ענת אוחנה - מנכ"לית הקניוןעירית קרית גת - הנהלה3085708:00:0019:00:00אשקלון
קרית גתבניין העירייה חדר האוכל הקטן  - חדר מס' 

בע"מ3085808:00:0017:00:00אשקלון
שדרותחדר האוכל, קומה ראשונהניסן תעשיות רפואיות בע"מ + תעשיות לכיש 

קרית גתחדר האוכל - קומת קרקעחוד בע"מ מפעלי פלדה3085907:00:0016:00:00אשקלון

קרית גת חדר אוכל מול הכניסה , קומה ראשונהסוגת  (1967)בע"מ  + מפעל סמוך בתי זיקוק3086008:00:0019:00:00אשקלון

אשקלוןכיתת לימוד מס' 4 - קומת קרקעמועצה אזורית חוף אשקלון3086108:00:0017:00:00אשקלון

קומת קרקעהזרע ג'נטיקס בע"מ3086208:00:0016:00:00אשקלון
קרית גתבממ"ד מול חדר האוכל - מרחב מוגן מס' 1 - 

מועצה אזורית לכישבית העם - מושב נהורהמועצה אזורית לכיש + מועצה איזורית שפיר3086308:00:0016:00:00אשקלון

ישראל בע"מ3086407:00:0018:00:00אשקלון
קרית גתמול מגרש החנייה ברחבת המפעלשריונית חסם יצור מוצרי בטחון+ כרומלאי 

אשקלוןברחבת החנייה מחוץ למבנהעשות אשקלון - תעש תעשיות ישראל בע"מ3086507:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןברחבת החנייה מחוץ למבנהעשות אשקלון - תעש תעשיות ישראל בע"מ3086607:00:0019:00:00אשקלון
אשקלוןלובי אולם הכניסהמרחב אשקלון3086708:00:0019:00:00אשקלון
שדרותבמדרגות - קומת קרקעעירית שדרות3086808:00:0017:00:00אשקלון
שדרותבמדרגות - קומת קרקעעירית שדרות3086908:00:0017:00:00אשקלון



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

חדר ועד העובדיםמגנזיום ים המלח בע"מ3087005:30:0017:30:00 הנגב
ים המלחקומת קרקע - חדר הדרכות / בטיחות לידי 

באר שבעקומת כניסה - אוהל בברחבהעירית באר שבע חודשיים3087108:00:0019:00:00 הנגב
באר שבעקומת כניסה - אוהל בברחבהעירית באר שבע חודשיים3087208:00:0019:00:00 הנגב
באר שבעקומת כניסה - אוהל בברחבהעירית באר שבע חודשיים3087308:00:0019:00:00 הנגב
רמת חובבקומת קרקע - במרפאהתרכובות ברום - מפעל רמת חובב3087405:30:0022:00:00 הנגב
רמת חובבקומת קרקע - במרפאהתרכובות ברום - מפעל רמת חובב3087505:30:0022:00:00 הנגב

המוסד לבטוח לאומי (132605)3087608:00:0016:00:00 הנגב
קריית הממשלה + בתי המשפט (131268) + 

בטל"א לביהמ"ש
באר שבעאוהל בחניון ברחבת קריית הממשלה בין 

המוסד לבטוח לאומי (132605)3087708:00:0016:00:00 הנגב
קריית הממשלה + בתי המשפט (131268) + 

בטל"א לביהמ"ש
באר שבעאוהל בחניון ברחבת קריית הממשלה בין 

המוסד לבטוח לאומי (132605)3087808:00:0016:00:00 הנגב
קריית הממשלה + בתי המשפט (131268) + 

בטל"א לביהמ"ש
באר שבעאוהל בחניון ברחבת קריית הממשלה בין 

המוסד לבטוח לאומי (132605)3087908:00:0016:00:00 הנגב
קריית הממשלה + בתי המשפט (131268) + 

בטל"א לביהמ"ש
באר שבעאוהל בחניון ברחבת קריית הממשלה בין 

המוסד לבטוח לאומי (132605)3088008:00:0016:00:00 הנגב
קריית הממשלה + בתי המשפט (131268) + 

בטל"א לביהמ"ש
באר שבעאוהל בחניון ברחבת קריית הממשלה בין 

הטבע3088108:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעקומת קרקעאוניברסיטת בן גוריון בנגב + פקולטת מדעי 

הטבע3088208:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעקומת קרקעאוניברסיטת בן גוריון בנגב + פקולטת מדעי 

הטבע3088308:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעקומת קרקעאוניברסיטת בן גוריון בנגב + פקולטת מדעי 

באר שבעאולם ישיבות בבניין המועצה - קומת קרקעמועצה מקומית שגב שלום3088408:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעקומה ראשונה- חדר ישיבותמרחב הנגב3088508:00:0022:00:00 הנגב
באר שבעמשרד מנהל המסגריה - קומת קרקעחרסה יצרני כלים סנטריים3088608:00:0016:00:00 הנגב
צומת גילתקומה ראשונה - חדר ישיבותקרן קיימת לישראל3088708:00:0016:00:00 הנגב

+תרכובות ברום משרדים (27989)3088808:00:0017:00:00 הנגב
באר שבעלובי הכנסיה - קומת הקרקעמפעלי ים המלח בע"מ - משרדים (34371) 

ים המלחקומת קרקע - חדר מליאהמפעלי ים המלח בע"מ3088905:30:0022:00:00 הנגב
ים המלחקומת קרקע - חדר מליאהמפעלי ים המלח בע"מ3089005:30:0022:00:00 הנגב
ים המלחקומת קרקע - חדר מליאהמפעלי ים המלח בע"מ3089105:30:0022:00:00 הנגב
ים המלחקומת קרקע - חדר מליאהמפעלי ים המלח בע"מ3089205:30:0022:00:00 הנגב



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

באר שבעחדר אוכל - חדר ישיבות ממ"ד - קומה שנייהטבע טק - מרכז המבקרים3089307:00:0018:00:00 הנגב

באר שבעחדר אוכל - חדר ישיבות ממ"ד - קומה שנייהטבע טק - מרכז המבקרים3089407:00:0018:00:00 הנגב

ליד קיבוץ מגןקומה ראשונה- חדר ישיבות חדשמועצה אזורית אשכול3089508:00:0016:00:00 הנגב
מועצה אזורית אשכול 

באר שבעחדר אוכל סגל - קומת הקרקעבית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3089607:00:0022:00:00 הנגב
באר שבעחדר אוכל סגל - קומת הקרקעבית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3089707:00:0022:00:00 הנגב

בכניסה מרחוב וינגט (ליד פסל בן גוריון)בית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3089807:00:0018:00:00 הנגב
באר שבעחדר השירות לעבודה סוציאלית ליד המודיעין 

בית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3089907:00:0018:00:00 הנגב
הפנימיות (מהכניסה על רחוב מצדה)

כניסה מרחוב ווינגל, ליד מעליות הבניין 
חדר צילום רשומות רפואיות - קומת הקרקע 

באר שבע

בית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3090007:00:0017:00:00 הנגב
לבריאות השד

קרקע. איזור מרפאות החוץ ליד המרכז 
חדר סמינרים (נקרא גם חדר התה) - קומת 

באר שבע

א' (מעל קומת הקרקע)מועצה דתית באר שבע3090108:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעאולם אירועים וישיבות (חדר מס' 9) - קומה 

אופקיםקומה ראשונה - מח' הרווחהעירית אופקים3090208:00:0017:00:00 הנגב
באר שבעחדר ישיבות מס' 4 - קומה שנייהאפקון3090308:00:0016:00:00 הנגב
רמת חובבחדר הדרכה בכניסה למפעל - קומת קקעמכתשים בע"מ - מכתשים אגן3090405:30:0019:00:00 הנגב
באר שבעחדר הוועד - קומת קרקעמכתשים בע"מ - מכתשים אגן3090508:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעאודיטוריום - קומה (-1)משען מוסדות3090607:00:0017:00:00 הנגב

של יוסי סרורמועצה אזורית מרחבים3090708:00:0016:00:00 הנגב
קריית חינוך מרחביםחדר הדרכה, ליד שעון הנוכחות שליד חדרו 

רמת חובבחדר הדרכות - קומה ראשונהכימאגיס3090807:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעחדר ישיבות מס' 5 - קומת קרקעקופת חולים כללית באר שבע3090907:00:0019:00:00 הנגב
מ. אזורית שדות הנגבקומה א' - מרכז הישגים - במתחם המועצהמועצה אזורית שדות הנגב3091008:00:0017:00:00 הנגב
באר שבעחדר מרצים - בבניין H קומה 1מכללה טכנולוגית ב"ש3091108:00:0016:00:00 הנגב
רהטאולם בבניין מולטי סנטרעירית רהט3091208:00:0016:00:00 הנגב

הקרקע - קומת קרקעעירית רהט3091308:00:0016:00:00 הנגב
רהטלובי הכניסה לבי,ס או באחת הכיתות בקומת 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

מתחם לפרגולת בטון - קומת קרקעמשרד הבריאות ירושלים3091406:00:0018:00:00 הנגב
באר שבעבכניסה לביה"ח מחוץ למתחם - איזור מקור, 

ישובי חבל מעוןרחבה מתחת לסככה מקורהישובי חבל מעון בע"מ3091508:00:0021:00:00 הנגב
צומת בית קמהקומה ראשונה- חדר ישיבות חדשמועצה אזורית בני שמעון3091608:00:0016:00:00 הנגב

בסמהמשרדי המועצהמועצה אזורית אבו בסמה3091708:00:0016:00:00 הנגב
מועצה אזורית אבו 

מ.מ. תל שבעלובי המועצה - קומת קרקעמועצה מקומית תל שבע3091808:00:0016:00:00 הנגב

רווחה עירית באר שבע (60)3091906:00:0016:00:00 הנגב
באר שבעקפיטריה בכניסה לבית האבותאגודה למען הקשיש באר שבע (75) + עובדי 

3092007:30:0019:00:00 הנגב
תאגיד "מיי שבע" (70)

העירוני (108) + הכנסות העיריה (60) + 
עירית באר שבע חודשיים - אגף הפיקוח 

באר שבעבכניסה הראשית מרח' הרצל בצד שמאל

3092108:00:0016:00:00 הנגב
הרישוי+ בנק יהב

רכוש+ מע"מ + משרד הקליטה+ משרד 
משרד האוצר מס הכנסה - בית אושירה +מס 

באר שבעבמגרש החנייה מול הכניסה

רמת חובבחדר הדרכה (מקלט) קומת קרקעקופולק3092207:00:0017:00:00 הנגב
באר שבעחדר הדרכה וישיבות - קומה 2בזק חברה ירושלים3092307:00:0019:00:00הנגב

משמר הנגב, צומת אשלאוהל בחניון  ציבורימחנה תובלה3092408:00:0017:00:00הנגב

מחנה נתןחנייה מרכזית לפני הש.ג. - מול יחש"ממחנה נתן3092508:00:0017:00:00הנגב

מקורות3092606:00:0018:00:00 הנגב
באר שבעחדר הוועד- קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - רמת"א + 

מקורות3092706:00:0018:00:00 הנגב
באר שבעחדר הוועד- קומת קרקעתעשיה אוירית לישראל בע"מ - רמת"א + 

חנות תינוקות מוצציםבית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3092807:00:0018:00:00 הנגב
באר שבעחדן מיון נשים הישן - קומת הקרקע - ליד 

בית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3092907:00:0019:00:00 הנגב
של חדר האוכל בצמוד לחניית קבלת הציוד

הקרקע - המשרדים נמצאים בחצר האחורית 
משרדי חברת הניקיון "שלג לבן"  - קומת 

באר שבע

והדרומי - קומה א'בית חולים סורוקה - מרכז רפואי סוקורה3093007:00:0017:00:00 הנגב
באר שבעמעבר בין חדרי הניתוח של האגף הצפוני 

באר שבעחדר משרדים - ממ"ד מהכניסה בצד ימיןמגה  בול באר שבע3093108:00:0018:00:00 הנגב



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

השני ליד הש.ג. - קומת קרקעבסיס חצרים - כנף 3093208:00:0016:30:006 הנגב
חצריםחניה מחוץ לבסיס -בשער הפנימי - השער 

באר שבעחדר ישיבות - קומה ראשונהשופרסל דיל אקסטרא3093309:00:0018:00:00הנגב
באר שבעחדר האוכל - קומה ראשונהשופרסל דיל ב"ש3093409:00:0018:00:00הנגב

ים המלחקומת קרקע - חדר אוכל של הצוותמלון נירוונה ים המלח -מלון לאונרדו קלאב3093507:00:0017:00:00נגב מרכז
מישור רותםחדר ישיבות פריקלאס- קומה ראשונהפריקלאס ים המלח בע"מ3093606:00:0019:00:00נגב מרכז
ירוחםחדר הוועד - קומת קרקעברנד תעשיות בע"מ3093707:00:0016:30:00נגב מרכז
ירוחםכניסה / לובי- קומה ראשונהמרחב נגב מרכז (פרטני)3093808:00:0020:00:00נגב מרכז
כסיפהאולם הרצאות - קומת קרקעמועצה מקומית כסיפה3093908:00:0016:00:00נגב מרכז
ים המלחחדר אוכל עובדים - קומה (-1)ישרוטל ים המלח בע"מ3094007:00:0017:00:00נגב מרכז

(375600)3094107:00:0017:00:00נגב מרכז
ים המלחמשרד משאבי אנוש - קומת קרקעמלון לוט ניהול ותפעול+ מלון צל הרים 

ים המלחחדר אוכל עובדים - קומה (-1)מלון גני ים המלח (מלון גני ישרוטל לשעבר)3094207:00:0017:30:00נגב מרכז
דימונהמשרדם של יו"ר המרחב ושל דני שטריתמרחב נגב מרכז3094308:00:0020:00:00נגב מרכז
ירוחםחדר מנהל משמרת - קומת קרקענגב קרמיקה בע"מ3094407:00:0017:00:00נגב מרכז
ים המלחקומת מרתף - חדר אוכל צוותמלון רויאל מנג'מנט בע"מ3094507:00:0017:00:00נגב מרכז
עין בוקקחדר אוכל עובדים - קומה (-1)הולידיי אין קראון פלזה3094607:00:0017:00:00נגב מרכז

ראשונהמרחב נגב מרכז3094708:00:0020:00:00נגב מרכז
מצפההחדר של אלי דהן, מזכיר א. מקצועי- קומה 

ים המלחקומת מרתף - חדר אוכל צוותהוד המדבר מלון בע"מ3094807:00:0017:00:00נגב מרכז
ירוחםחדר הדרכה- קומת קרקעפריגו ישראל פרמצבטיק3094907:00:0017:00:00נגב מרכז
דימונהחדר הדרכה - קומת קרקעכיתן דימונה3095007:00:0018:00:00נגב מרכז
ערדחדר ועד - מול הגבייה - קומת קרקעעירית ערד3095108:00:0017:00:00נגב מרכז

קומה ראשונהמרחב נגב מרכז3095208:00:0020:00:00נגב מרכז
ערדחדר של מוסטפה ואלי דהן(אותו מתחם) - 

ירוחםחדר ישיבות - קומה שנייהפרמאגיס (בע"מ)קרליין זוהר קוסמטיקס3095308:00:0017:00:00נגב מרכז
ירוחםחדר ישיבות המועצה - קומת קרקעמועצה מקומית ירוחם3095408:00:0016:00:00נגב מרכז
דימונהקומה ג' - אולם ישיבותעירית דימונה חודשיים3095508:00:0016:00:00נגב מרכז
דימונהקומה ג' - אולם ישיבותעירית דימונה חודשיים3095608:00:0016:00:00נגב מרכז
ים המלחקומת קרקע - חדר אוכל של הצוותמרידיאן ים המלח3095707:00:0017:00:00נגב מרכז

אוניברסיטת בן גוריון - בשלוחת שדה בוקר3095808:00:0016:30:00נגב מרכז
 שדה בוקרחדר אוכל - קומת קרקעמדרשת בן גוריון - שדה בוקר+ עובדי 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

 מפלס 1מגבות ערד בע"מ - ערד תעשיות טקסטיל3095905:00:0020:00:00נגב מרכז
ערדמקלט במפעל תעשייה 57 (המפעל הראשי) -

ראשונה(בכניסה למועצה מצד שמאל)מועצה מקומית ערערה בנגב3096008:00:0016:00:00נגב מרכז
ערערהחדר שמירה (מס' 31) - קומה 

(שרתון)3096107:00:0017:00:00נגב מרכז
ים המלחלובי הכניסה - קומת כניסהלאונרדו ים המלח - נובוטל + לאורנדו פלאז'ה 

ים המלחחדר אוכל עובדים - קומה (-1)מלון אואזיס ים המלח3096207:00:0017:30:00נגב מרכז
דימונהקומת קרקע - כיתת לימודקריה למחקר גרעיני - הכור בדימונה3096307:00:0016:00:00נגב מרכז
דימונהקומת קרקע - כיתת לימודקריה למחקר גרעיני - הכור בדימונה3096407:00:0016:00:00נגב מרכז
דימונהקומת קרקע - כיתת לימודקריה למחקר גרעיני - הכור בדימונה3096507:00:0016:00:00נגב מרכז
ירוחםמשרד הנהלה - קומת קרקעאקרשטיין תעשיות בע"מ3096608:00:0016:00:00נגב מרכז
מישור רותםחדר ישיבות - קומת קרקערותם אמפרט נגב בע"מ - רותם דשנים3096706:00:0020:00:00נגב מרכז
מישור רותםחדר ישיבות - קומת קרקערותם אמפרט נגב בע"מ - רותם דשנים3096806:00:0020:00:00נגב מרכז

קרקערותם אמפרט נגב בע"מ - רותם דשנים3096906:00:0020:00:00נגב מרכז
מישור רותםחדר של מזכיר הועד, שמעון סב"ן - קומת 

אורוןחדר ישיבות - אגף מו"פ סלע ומינרליםרותם אמפרט נגב בע"מ - רותם דשנים3097006:00:0018:00:00נגב מרכז

קומת קרקערותם אמפרט נגב בע"מ - רותם דשנים3097106:00:0019:00:00נגב מרכז
נחל ציןחדר מועצת העובדים אצל אלבז סילביה - 

ערדמשרד ועד העובדים- קומת קרקעתוצרת מזון שפע ערד - יונילוור3097205:00:0020:00:00נגב מרכז
ירוחםחדר הוועד - קומת קרקעפניציה מפעלי זכוכית בע"מ3097306:30:0017:00:00נגב מרכז

טללים3097406:30:0017:00:00נגב מרכז
מחלקת העבודה והרווחה בדימונה - מעון 

קרקע
דימונהאוהל ברחבת הכניסה מחוץ למבנה - קומת 

אילתחדר אוכל עובדיםמלון מרדיאן אילת3097508:00:0022:00:00אילת

3097608:00:0019:00:00אילת
מד חוף האלמוג (101131)

ישרוטל מועדון הספורט הים האדום +קלאב 
מלון אמבסדור בע"מ (ישרוטל ים סוף) + 

 מצד שמאל על יד הטלויזיה
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים, במלון אמבסדור -

שלמהמלון המלך שלמה אילת +מלון לגונה ישרוטל3097707:00:0020:00:00אילת
אילתקומה (-)1 חדר אוכל עובדים במלון המלך 

אילתקומה א' - חדר מנוחה של הנהגיםאגד שכירים תל אביב3097805:00:0022:00:00אילת

מצד שמאלרשות הנמלים - נמל אילת3097908:00:0017:00:00אילת
אילתקומת קרקע - חדר מזנון על יד שער צפון 

פינת הקפהמלון רויאל ביץ אילת + מלון ספורט אילת3098007:00:0022:00:00אילת
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים, משמאל ליד 



עיר מקום מיקום הקלפישם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום מפגשהצבעה עד שעההצבעה משעהמספר קלפישם מרחב
הקלפי/העבודה

פינת הקפהמלון רויאל ביץ אילת + מלון ספורט אילת3098107:00:0022:00:00אילת
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים, משמאל ליד 

אילתקומה (-2) -מלון מלכת שבא אור ים3098208:00:0022:00:00אילת
אילתהרודס החוף הצפוניהרודס מלונות ספא ונופש3098307:00:0019:00:00אילת

עובדיםקלאב הוטל אילת ניהול3098407:00:0017:00:00אילת
אילתקומת מפלס (כניסת עובדים) - חדר אוכל 

מלכה מזכירת האגף חדר מס' 210\211עירית אילת - בית התמר3098508:00:0022:00:00אילת
אילתקומת קרקע - אגף המנהלה אצל איילת 

גארדןמלון רויאל גארדן + מלון רביירה3098607:00:0022:00:00אילת
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים במלון רויאל 

גארדןמלון רויאל גארדן + מלון רביירה3098707:00:0022:00:00אילת
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים במלון רויאל 

אילתקומת קרקע - חדר מנהל  מח' רכבעירית אילת - אגף שפ"ע מח' רכב3098806:00:0016:00:00אילת
אילתקומה א' - חדר מנהלת מח' הרווחהעירית אילת - אגף מנהלה3098908:00:0020:30:00אילת

(תיירות, פיתוח וחופים)עירית אילת - גבעה 3099008:00:0016:00:00106אילת
אילתקומת קרקע - משרד מזכירות ר. מנהל תפוח 

ילדיםעירית אילת - מינהל החינוך3099108:00:0016:00:00אילת
אילתבאגף החינוך, קומה TC ( 1- ) , מח' גני 

אילתקומה -1 משרד וועד העובדיםבית חולים יוספטל3099208:00:0022:00:00אילת
אילתקומה (-2) - חדר אוכל עובדיםמלון הנסיכה3099308:00:0022:00:00אילת
אילתקומה (-1) - חדר אוכל עובדיםמג'יק סאנרייז קלאב3099408:00:0022:00:00אילת

במקום מקרר הגלידותמלון אגמים3099508:00:0017:30:00אילת
אילתקומה -1 חדר אוכל עובדים ליד לוח המודעות 

רמת גןאגף הרווחה - פטיו קומה שלישיתעירית רמת גן3099607:30:0015:00:00רמת גן-בני ברק

 תל השומר3099707:00:0022:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןחדר אוכל קטן קומת קרקעמשרד הבריאות ירושלים - בית החולים שיבא -

 תל השומר3099807:00:0022:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןשקם ישן מול מחסן מזוןמשרד הבריאות ירושלים - בית החולים שיבא -

 תל השומר3099907:00:0022:00:00רמת גן-בני ברק
משרד הבריאות ירושלים - בית החולים שיבא -

קומת קרקע
רמת גןמגרש החנייה על יד בית חולים ליולדות 

בני ברקכיתת לימוד - קומת קרקעאלישרא מערכות אלקטרוניות3100008:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקכיתת לימוד - קומת קרקעאלישרא מערכות אלקטרוניות3100108:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןחדר ועד העובדים - קומת קרקעעירית רמת גן3100208:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
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רמת גןחדר ועד העובדים - קומת קרקעעירית רמת גן3100308:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןקומה 8בנק הבינלאומי הראשון3100409:00:0017:00:00רמת גן-בני ברק
פתח תקווהחדר הועד - קומת קרקעדובק בע"מ חדשיים3100506:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקחדר אוכל - קומה 1החברה המרכזית לייצור משקאות3100607:00:0018:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקחדר אוכל - קומה 1החברה המרכזית לייצור משקאות3100707:00:0018:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקחדר אוכל - קומה 1החברה המרכזית לייצור משקאות3100807:00:0018:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןמרכז הסמינרים - קומת קרקעמלון כפר המכביה בע"מ3100908:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גן מועדון הגימלאים - קומת קרקעעירית רמת גן3101008:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גן מועדון הגימלאים - קומת קרקעעירית רמת גן3101108:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקחדר כ-2 חדר כניסה צדדית למכון מורמור המכון למידע רפואי3101208:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
גבעת שמואלכניסה לבנייןאוניברסיטה בר אילן3101308:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת גןאולם ישיבות - קומה 4חב' כלכלית לבני ברק בע"מ3101408:00:0016:00:00רמת גן-בני ברק
רמת השרוןכניסה לחדר האוכל - קומת קרקעאנרקו אנטרפרייז בע"מ3101508:00:0018:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקאולם דליה פל - קומת קרקעעירית בני ברק חודשיים3101608:00:0019:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקאולם דליה פל - קומת קרקעעירית בני ברק חודשיים3101708:00:0019:00:00רמת גן-בני ברק
בני ברקאולם דליה פל - קומת קרקעעירית בני ברק חודשיים3101808:00:0019:00:00רמת גן-בני ברק
מחנה תל השומרבחניית שער דרום - בבקו"םמחנה תל השומר - מש"א 3101906:30:0016:30:007000רמת גן-בני ברק
מחנה תל השומרבחניית שער דרום - בבקו"םמחנה תל השומר - מש"א 3102006:30:0016:30:007000רמת גן-בני ברק
מחנה תל השומרבחניית שער דרום - בבקו"םמחנה תל השומר - מש"א 3102106:30:0016:30:007000רמת גן-בני ברק
מחנה תל השומרבחניית שער דרום - בבקו"םמחנה תל השומר - מש"א 3102206:30:0016:30:007000רמת גן-בני ברק
מחנה תל השומרבחניית שער דרום - בבקו"םמחנה תל השומר - מש"א 3102306:30:0016:30:007000רמת גן-בני ברק
בני ברקחדר האוכל - קומת קרקעשופרסל דיל איילון3102409:00:0017:00:00רמת גן-בני ברק

3102508:00:0017:00:00חיפה
מס הכנסה + מכס + מע"מ

משרד האוכלוסין + מס רכוש + ביטוח לאומי + 
משרדי ממשלה בפל ים: משרד הפנים + 

קפה ברנץ'"
חיפהחנות - שכירות של בית קפה לשעבר " בית 

3102608:00:0017:00:00חיפה
מס הכנסה + מכס + מע"מ

משרד האוכלוסין + מס רכוש + ביטוח לאומי + 
משרדי ממשלה בפל ים: משרד הפנים + 

קפה ברנץ'"
חיפהחנות - שכירות של בית קפה לשעבר " בית 

3102708:00:0017:00:00חיפה
מס הכנסה + מכס + מע"מ

משרד האוכלוסין + מס רכוש + ביטוח לאומי + 
משרדי ממשלה בפל ים: משרד הפנים + 

קפה ברנץ'"
חיפהחנות - שכירות של בית קפה לשעבר " בית 




