
הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
 

מפגש
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפי
ירושליםחדר ישיבות של הבניין קומה 4דונה - גבעת שאול2000128:0016:00ירושלים
ירושליםחדר צוותהר החוצבים2000218:0016:30ירושלים
בית שמש - מרכז מסחריחדר צוותמרפאות ביג2000318:0018:45ירושלים
ירושליםחדר צוותגונן ו'2000427:3018:30ירושלים
תל אביברחבה מול הכניסהשחר און2000528:0016:00תל אביב
תל אביבחניה מקורהברינקס2000627:0017:00תל אביב

חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001018:0016:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001115:3022:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001218:0016:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001327:0016:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001418:0016:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001528:0016:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001627:3016:00חיפה
 חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001717:3015:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001826:3017:00חיפה
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2001926:0019:00חיפה

תעשייה דרומימרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002027:0016:00גליל עליון
קריית שמונה - איזור 

קריית שמונהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002118:0019:00גליל עליון

תעשייה דרומירחבת ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002218:0014:30גליל עליון
קריית שמונה - איזור 

קריית שמונהרחבת ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002328:0019:30גליל עליון
קרית שמונהרחבת ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002418:0015:00גליל עליון
קרית שמונהרחבת ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002528:0015:30גליל עליון
קרית שמונהרחבת ההסתדרותמרחב ההסתדרות2002627:0017:00גליל עליון
צפתברחבהרחבת מועצת הפועלים2002718:0019:00גליל עליון
צפתברחבהרחבת מועצת הפועלים2002828:0018:00גליל עליון
חצור הגליליתברחבהרחבת מועצת הפועלים2002918:0016:00גליל עליון

קיבוץ מעגןכניסה למלוןקיבוץ מעגן2003018:0018:00כנרת
קיבוץ לביא - גליל תחתוןבכניסה מול הכניסה למלוןמלון לביא2003118:3018:00כנרת
טבריהבחנייה מול הכניסה למלוןמלון סי הוטל2003218:0019:30כנרת
טבריהבחנייה מול הכניסה למלוןמלון רויאל פלאז'ה2003318:3019:00כנרת
טבריהבכניסה למלוןמלון המלך שלמה2003418:0018:30כנרת
טבריהבכניסה למלוןמלון סקוטי2003518:0019:00כנרת

2003618:0016:00כנרת
 

+ שרות התעסוקה
מס הכנסה + מע"מ + משרד הפנים

טבריהכניסה לבניין מס הכנסה
טבריהחניה בכניסה לבנייןביטוח לאומי2003718:3016:00כנרת



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש
טבריהבחניה בכניסה לבניין המרפאהקופ"ח מרפאה אזורית2003818:3016:00כנרת

טבריהחניה בכניסה בעמדת  פריקה וטעינהדואר ככר רבין2003917:3016:00כנרת

אלומותחניה בכניסה לבי"חבי"ח פוריה (מנהל ומשק)2004016:3017:00כנרת
בין צומת פוריה לצומת 

אלומותחניה בכניסה לבי"חבי"ח פוריה2004126:3017:00כנרת
בין צומת פוריה לצומת 

טבריהבחניון השופרסלשופרסל דיל2004218:0018:00כנרת
טבריהחניה בכניסהכיבוי אש טבריה2004317:0016:00כנרת
מושבה - מגדל (ע"י טבריה)כניסה למעוןמעון נופים2004416:0016:00כנרת

חניה בכניסה למנהלתמנהלת הכנרת2004517:3017:00כנרת
 

צמח)
צמח - עמק הירדן (צומת

צומת צמח - עמק הירדןחדר וועד / חניון המשרדיםמכון תערובת2004617:0018:00כנרת
קיבוץ כנרתחדר אוכל עובדים - במפעלמפעל חופית2004717:0017:00כנרת
אזור התעשיה קצריןחדר אוכל עובדיםמחלבות רמת הגולן2004827:3018:00כנרת

נהריהבחניית הכניסה לחברת החשמלחברת החשמל יומיים חיפה2004926:3019:00גליל מערבי
נהריהחניית מתחם הספקיםשופרסל שלי2005026:3019:30גליל מערבי
נהריהבלובי בית האבותבית אבות מלון עדן2005126:3019:00גליל מערבי
נהריהרחבת המפעלמפעל חוגלה קימברלי2005216:0019:00גליל מערבי
שלומיבכניסה למפעל מדיקלתבניות מדיקל פי.אם.פי2005316:0018:00גליל מערבי

מועצה מקומית שלומי2005417:3016:00גליל מערבי
 

ומשם בכניסה לכל גן ומוסד
רחבה הסמוכה לבניין המועצה

שלומי

הנקרהחניית מזכירות המועצהמועצה אזורית מטה אשר2005527:3021:00גליל מערבי
ד.נ. אשרת כביש עכו ראש 

כפר ורדים - מרכז מסחריבחנייה של רחבת המרכז המסחרימועצה מקומית כפר ורדים2005628:0019:00גליל מערבי
מעלותבחניית המפעלניקל להבים2005726:0019:00גליל מערבי
עכוחניית המרפאה המקצועיתקופת חולים מקצועית2005817:3017:30גליל מערבי
עכובסמוך  לחניית מפעל הובלההובלה - גליל מערבי2005916:0017:00גליל מערבי

מעלה יוסףרחבת בית העםמושב עבדון2006027:3020:00גליל מערבי
מועצה אזורית גרנות הגליל 

מעלה יוסףבחנייה למזכירות היישובמועצה אזורית גרנות הגליל2006127:3022:00גליל מערבי
מועצה אזורית גרנות הגליל 

הנקרהרחבת המזכירותקיבוץ ראש הנקרה2006228:0020:00גליל מערבי
ד.נ. אשרת כביש עכו ראש 

עכו ראש הנקרהמתחם חניית המועצהמועצה האזורית מטה אשר2006317:3017:00גליל מערבי
נהריה ד.נ. אשרת - כביש 

עכובחנייהמועצת פועלי עכו2006426:3016:00גליל מערבי



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש
עכומועצת הפועליםמועצת פועלי עכו2006526:3017:30גליל מערבי
עכומועצת הפועליםמועצת פועלי עכו2006626:0019:00גליל מערבי
עכובכניסה למפעל טמבורמפעל טמבור2006726:0018:00גליל מערבי

כרמיאלברחבהמרחב כרמיאל2006817:0015:00כרמיאל
כרמיאלברחבהמרחב כרמיאל2006916:3015:00כרמיאל
כרמיאלברחבהמרחב כרמיאל2007017:3016:00כרמיאל
כרמיאלמרחב ההסתדרותמרחב כרמיאל2007128:0016:00כרמיאל

נצרת עיליתבחניה ציבורית הסמוכה למרחבמרחב עמקים צפוני2007216:3017:00עמקים צפוני
נצרת עיליתבחניה ציבורית הסמוכה למרחבמרחב עמקים צפוני2007328:0017:00עמקים צפוני
נצרת עיליתבחניה ציבורית הסמוכה למרחבמרחב עמקים צפוני2007416:0016:00עמקים צפוני

בחניית המפעלרסקו - לוריאל2007517:3018:00עמקים צפוני
רסקו  (ליד תחנת הדלק סונול) - 

מגדל העמק
עפולהבחניון המרחבמרחב ההסתדרות בעפולה2007627:0017:00עמקים
בית שאןרחבת מפעל ישראטיירישראטייר + מוסך קצת2007717:0018:00עמקים
יקנעםבכניסה לחצר המפעלאלתם עין השופט2007817:3017:00עמקים
כביש חדרה עפולהבכניסה לגרנותמפעל גרנות2007917:0017:00שומרון
 עמק חפרבחניה של בית האריזהבית אריזה אביב2008017:0017:00שומרון
קיבוץ נחשוליםבמגרש החנייה בכניסהנחשולים קייט ונופש2008117:0015:00שומרון

ברחבה ליד משרדי ההנהלהכפר הנוער מאיר שפיה2008217:0015:30שומרון
 

כביש ואדי מילק)
בין צומת פארדיס ליקנעם -

נתניהחניון המלוןמלון בלו ביי2008328:0019:50נתניה
נתניהבחניה של קיבוץ תל יצחקפנימית נווה הדסה2008418:0016:30נתניה
נתניהבחניוןחברת החשמל יומיים חיפה2008516:0016:00נתניה

הדרי השרון בע"מ2008626:3016:30נתניה
איגוד ערים כבאות + אקספורט 

אקספורט
בחניון איגוד הכבאות הראשי - 

נתניה
נתניהבחנייהמ. מקומית קדימה2008718:0016:00נתניה
הרצליהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2008817:0018:00השרון
הרצליהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2008916:3018:00השרון
כפר סבאחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2009016:3016:00השרון

בתיאם מראשדואר שליחים אור יהודה2009115:0016:00גבעתיים
חניון ציבורי - חנייה שמורה לדואר 

אור יהודה
חולוןחניית המפעל של האחים פפשדואחים פפושדו2009227:0016:00חולון
חולוןמגרש חנייה של המשרדיםמשרד הפנים2009328:0016:00חולון
חולוןרחבת הקומפלקסרוטרס הנדסה2009418:0017:00חולון
חולוןבחנייה בחוץמאפיית אלומות2009518:0016:30חולון

ציבורית) ורחבת הבנייןמשרד הרישוי עדכון ובקרה2009618:0016:00חולון
בחניית משרד הרישוי (חניה 

חולון



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש
אזורברחבת המפעלאופיס טקסטיל2009717:0016:00חולון

פתח תקוהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2009818:0014:30פתח תקוה
פתח תקוהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2009928:0017:00פתח תקוה
פתח תקוהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010018:0017:00פתח תקוה
פתח תקוהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010118:0017:00פתח תקוה
פתח תקוהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010226:3017:00פתח תקוה

לודבתוך שטח דלקול, על יד חדר האוכלדלקול לוד2010416:3017:00לוד - רמלה
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010526:3019:30רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010628:0016:00רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010728:0018:00רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010816:3016:00רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2010928:1515:00רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011017:3017:00רחובות
רחובותבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011127:3016:00רחובות

ראשון לציוןחניית מרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011218:0017:00ראשון לציון
יבנהבחניהנעמת הגלבוע2011327:3019:00אשדוד
אשדודבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011418:3018:30אשדוד
אשדודבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011517:3015:00אשדוד
אשדודבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011616:0017:30אשדוד
אשדודבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011717:3015:00אשדוד
יבנהבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011817:3019:30אשדוד
אשדודבחניית ההסתדרותמרחב ההסתדרות2011917:3018:00אשדוד
אשקלוןרחבת החניהמרחב ההסתדרות2012026:3022:00אשקלון
אשקלוןרחבת החניהמרחב ההסתדרות2012117:0022:00אשקלון
שדרותברחבת האתראתר שמחה - מקורות2012227:0015:00אשקלון
אשקלוןבחנייה של ביה"חבי"ח ברזילאי2012316:0022:00אשקלון
אשקלוןחצר המבנהעירית ק. גת - שפ"ע2012427:0016:00אשקלון
אשקלוןרחבת החניהבי"ס חקלאי כפר סילבר2012518:0016:00אשקלון
באר שבעחניית העיריהעירית ב"ש2012618:0016:30הנגב
באר שבעחניית העיריהעירית ב"ש2012728:3020:00הנגב
באר שבעחניית העיריהעירית ב"ש2012818:0016:30הנגב
באר שבעחניית העיריהעירית ב"ש2012927:0016:00הנגב
באר שבעחניית העיריהעירית ב"ש2013018:0015:00הנגב
אופקיםליד מד"א אופקים - לובי הכניסהז'בוטינסקי צמוד למד"א2013117:3018:00הנגב
מועצה מקומית מרחביםכניסה למועצהצומת גילות2013218:0017:00הנגב
באר שבעחנייה של העיריהעירית באר שבע2013327:0015:00הנגב
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שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש
באר שבעחנייה של העיריהעירית באר שבע2013418:3017:00הנגב

ערדחניה מול הכניסה למחסןעירית ערד - מח' תברואה2013515:3015:30נגב מרכזי
דימונהחניות המוניות של דימונהבניין מועצת פועלי דימונה2013616:0014:30נגב מרכזי
ים המלח (מ.א. תמר)חניית המועצהמועצה אזורית תמר2013727:0018:15נגב מרכזי

ערדמגבות ערד - מחסן2013816:1517:30נגב מרכזי בחניה מול מפעל מגבות ערד - מחסן
מצפה רמוןבחניית מועצת הפועליםמועצת פועלים - מצפה רמון2013926:0018:30נגב מרכזי

אילתחניה צמודה במתחםבית פילפ מוריי - אולם מופת2014026:0021:00אילת
אילתחניה צמודה במתחםבית פילפ מוריי - אולם מופת2014117:0020:00אילת
אילתחניה צמודה במתחםבית פילפ מוריי - אולם מופת2014216:0015:00אילת
אילתחניה צמודה במתחםבית פילפ מוריי - אולם מופת2014317:0017:30אילת
אילתחניה צמודה במתחםבית פילפ מוריי - אולם מופת2014417:0015:00אילת

רמת גןחניון קרוב 1 בתשלוםמלון שרתון2014518:0017:30רמת גן
רמת גןחניון הדוארחברת הדואר2014626:0017:00רמת גן
רמת גןחניון שנקר (שער 3)שנקר2014718:0017:00רמת גן
בני ברקחנייה ברחובקופ"ח בלומנטל2014817:0017:00רמת גן
בני ברקבחניון דובקדובק2014918:0019:00רמת גן
רמת גןחניוןביטוח לאומי2015018:0017:00רמת גן

יומיים חיפה
אשדוד - חברת החשמל 

אשדודחניון המתחםמרכז ביצוע2015128:0016:00

יומיים חיפה
אשדוד - חברת החשמל 

אשדודחניון המתחם תחנת כוח אשכול2015227:0016:00

יומיים חיפה
אשדוד - חברת החשמל 

אשדודחניון המתחם תחנת כוח אשכול2015327:0016:00

יומיים חיפה
אשקלון - חברת החשמל

20154
 

אשקלוןחניון המתחם תחנת כוח רוטנברג26:0017:00

יומיים חיפה
אשקלון - חברת החשמל 

אשקלוןחניון המתחם תחנת כוח רוטנברג2015526:0017:00

יומיים חיפה
אשקלון - חברת החשמל 

רוטנברג2015626:0018:00
 קיבוץ גלויות+ תגבור תחנת כוח 

אשקלוןחניון המתחם

יומיים חיפה
רמת גן - חברת החשמל 

בני ברקחניון המתחםמגזר מונים2015727:0018:00

יומיים חיפה
הנגב - חברת החשמל 

באר שבעחניון המתחםמרכז ביצוע נפ"ת תחמ"ש2015828:0016:30

יומיים חיפה
הנגב - חברת החשמל 

באר שבע/ רמת חובבחניון המתחםמרכז ביצוע- שיווק נפ"ת תחמ"ש2015928:0018:00



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

יקנעםחניון המתחםאתר חגית2016016:3018:00

יומיים חיפה
שומרון - חברת החשמל 

 חדרהבחניון המתחםתחנת הכוח אורות רבין (ניידת 1)2016127:0018:00

יומיים חיפה
שומרון - חברת החשמל 

 חדרהבחניון המתחםתחנת הכוח אורות רבין (ניידת 2)2016227:0018:00

יומיים חיפה
שומרון - חברת החשמל 

חדרה/ חפציבהליד כיבוי האשכיכר החשמל2016326:3017:00
חיפהמרחב ההסתדרותמרחב ההסתדרות2016427:0016:00חיפה
חיפהבחנייה הצמודה לשער הכניסהבסיס צומת גולני2016527:0016:00חיפה

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

חיפהחניון המתחםנתיב האור (ניידת 1)2016626:3017:30

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

חיפהחניון המתחםנתיב האור (ניידת 2)2016726:3017:30

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

חיפהחניון המתחםנתיב האור (ניידת 3)2016826:0017:30

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

חיפהחניון המתחם נתיב האור (ניידת 4)2016926:3017:30

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

מחוז חיפה (ניידת 1)2017026:0017:00
תחנת גשר פז - משרדי מחוז צפון+ 

חיפהחניון המתחם

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

2017126:3017:00
 

מחוז חיפה (ניידת 2)
תחנת גשר פז - משרדי מחוז צפון+

חיפהחניון המתחם
 

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל

2017226:3017:00
 

מחוז חיפה (ניידת 3)
תחנת גשר פז - משרדי מחוז צפון+

חיפהחניון המתחם

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

2017326:3017:30
 

נתיב האור 1 (ניידת 6)
אתר נהריים (חוף שמן) + תגבור

חיפהחניון המתחם

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

שמן (ניידת 1)2017426:3016:30
תחנת הכוח חיפה: טובים - חוף 

חיפהחניון המתחם
 

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל

2017526:3016:30
 

שמן (ניידת 2)
תחנת הכוח חיפה: טובים - חוף

חיפהחניון המתחם

יומיים חיפה
חיפה - חברת החשמל 

(ניידת 5)2017626:3017:30
תחנת הקישון + תגבור נתיב האור

חניון המתחם
 

חיפה

יומיים חיפה
עמקים - חברת החשמל 

עפולהחניון המתחםתחנת הכוח שפרינצק2017726:3016:00

יומיים חיפה
ירושלים - חברת החשמל 

(ניידת 1)2017827:0017:00
מחוז ירושלים + תחמ"ש ירושלים 

ירושליםחניון המתחם



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש

יומיים חיפה
ירושלים - חברת החשמ

20179
ל 

(ניידת 2)27:0017:00
 מחוז ירושלים + תחמ"ש ירושלים 

ירושליםחניון המתחם

החשמל יומיים חיפה
לוד - רמלה - חברת 

גזר (ניידת 1)2018027:3018:00
חברת חשמל לוד + תגבור במחז"מ 

לוד/ רמלה - מ. איזורית גזרחניון המתחם
ראש העין תנובה ביצים2018125:0017:00פתח תקוה

החשמל יומיים חיפה
פתח תקוה - חברת 

פתח - תקווהחניון המתחםמחוז דרום2018226:3019:00

החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

ראשון לציוןחניון המתחםתחנת החומה2018316:3017:00

החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

ראשון לציוןחניון המתחםתחמ"ש גן שורק2018426:0017:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםמרכז טכני (ניידת 1)2018526:0018:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםמרכז טכני (ניידת 2)2018626:0018:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםמרכז טכני (ניידת 3)2018726:0018:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםמרכז טכני (ניידת 4)2018826:0020:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםאנילביץ (ניידת 1)2018927:0016:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםאנילביץ (ניידת 2)2019027:0016:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםאנילביץ (ניידת 3)2019127:0016:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםתחנת הכוח רידינג (ניידת 1)2019226:0017:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםתחנת הכוח רידינג (ניידת 2)2019326:0017:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםרחוב החשמל (ניידת 1)2019426:0017:00

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

תל אביבחניון המתחםרחוב החשמל (ניידת 2)2019526:0017:00

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

מעלותבחנייה של מחסן קבלת סחורות כללימגה בול מעלות2019618:0020:00

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

מושב רגבהבחניית פריקת סחורות כללימגה בול רגבה2019716:5020:00



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש

למחסן קבלת סחורותמגה בול - חוצות המפרץ2019816:5020:30חיפה - מגה קמעונאות
בחנייה מתחת לסככה  משמאל 

חיפה, חוצות המפרץ
נשרבכניסה למחסן מצד ימיןמגה בול - נשר2019916:5018:00חיפה - מגה קמעונאות

מגה בול חיפה2020016:5020:00חיפה - מגה קמעונאות
 

סחורה
בחנייה מול הכניסה למחסן קבלת

חיפה

יומיים חיפה
עמקים - חברת החשמל 

נכיםמגה בול בית שאן2020117:0019:00
בחניית מנהל הסניף בצמוד לחניית 

בית שאן

יומיים חיפה
עמקים - חברת החשמל 

יקנעםבחנייה על יד מחסן אריזהמגה בעיר - יקנעם2020216:5019:30
זכרון יעקב - מזרחבחנייה השנייה מצד ימין של בנייןמגה בעיר2020316:5020:30שומרון - מגה קמעונאות

נתניהבחניהמ.מ.אבן יהודה2020418:0016:00נתניה
תל מונדבחנייה מול הכניסה הראשיתמגה - תל מונד2020516:5020:00נתניה - מגה קמעונאות

נתניהבחניה של מחסן קבלת סחורות כללימגה בעיר - לב נתניה2020616:5022:00נתניה - מגה קמעונאות
כפר סבאבחניה על יד אזור עגלותמגה - רון2020716:5020:30השרון - מגה קמעונאות
רעננהחנייה כחול לבן בתשלוםמגה - מרכז רעננה2020816:5020:30השרון - מגה קמעונאות

כללימגה - נוה אמירים2020916:4520:30השרון - מגה קמעונאות
מול הכניסה למחסן קבלת סחורות 

הרצליה
רמת השרוןבחניה מול הכניסה למחסן כללימגה בעיר - רמת השרון2021016:5020:00השרון - מגה קמעונאות
רמת גןבחניית המחסןמגה רווה2021116:4520:00רמת גן - מגה קמעונאות
רמת גןבחנייה בכניסה לחניוןמגה בעיר - נווה מרום2021217:0021:00רמת גן - מגה קמעונאות

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

פתח - תקווהבחנייהמגה - בלינסון2021316:4520:00

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

אריאלבחנייה של מחסן קבלת סחורות כללימגה - אריאל ב'2021416:5020:30

של המחסןמגה מעוז אביב2021516:5019:00תל אביב - מגה קמעונאות
בחניית אספקת סחורות מצד שמאל 

תל אביב

תל אביבבחנייה מול הכניסה הראשית לסניףמגה ויצמן2021616:5019:30תל אביב - מגה קמעונאות

תל אביבבחניית מחסן קבלת סחרוהמגה נאות אפקה2021716:5018:00תל אביב - מגה קמעונאות

תל אביבבכניסה לחניון מצד ימיןמגה מגדלי דוד2021817:1519:10תל אביב - מגה קמעונאות

תל אביבבמחסן של קבלת סחורהמגה רמת הטייסים2021916:5022:00תל אביב - מגה קמעונאות

רמת אפעלבחניית מנהלת הסניףמגה בית אבות2022017:0020:30גבעתיים - מגה קמעונאות



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפישם מרחב
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש

מסחרימגה נווה סביון2022119:1519:00גבעתיים - מגה קמעונאות
בחנייה האחורנה צמוד למרכז 

אור יהודה

ירושליםבחניית פריקה במחסן קבלת סחורהמגה בעיר גבעת זאב2022217:1019:30ירושלים - מגה קמעונאות
ירושליםבחניית מחסן קבלת סחורה כלליתמגה בית הכרם2022317:5021:00ירושלים - מגה קמעונאות
מבשרתבחניית מחסן קבלת סחורהמגה קניון הראל2022417:0017:30ירושלים - מגה קמעונאות

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

מכביםבחנייה הראשונה צמוד לסניף מגהמגה מכבים2022526:4522:00

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

סחורות בצד ימיןמגה בול רמלה - מרכז2022618:0019:15
בחניה הקרובה למחסן קבלת 

רמלה

מגה מגדל נחום2022716:5020:00חולון - מגה קמעונאות
  

העצמאות
בחניה של חצר הפריקה מרח'

בת - ים

בחנייה הצמודה למחסןמגה בול תל כביר2022816:5020:30חולון - מגה קמעונאות
בכניסה למחסן קבלת סחורה או 

תל אביב

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

ראשון לציוןבחניית מחסן קבלת סחורהמגה נוה כרמית2022926:5022:00
רחובותבחניית מחסן קבלת סחורותגני העיר רחובות2023026:4021:30רחובות - מגה קמעונאות
גן - יבנהבחנייה בכניסה למחסן בצד ימיןמגה גן יבנה2023118:1022:00אשדוד - מגה קמעונאות
קרית גתבכניסה הראשית מצד שמאלמגה בול קרית גת2023217:5019:00אשקלון - מגה קמעונאות

העגלותמגה בול קרית מלאכי2023317:1020:00אשקלון - מגה קמעונאות
בחנייה הראשונה סמוך למתקן 

קרית מלאכי

סחורה כללימגה בעיר ב"ש2023416:5019:00הנגב - מגה קמעונאות
בחנייה מול שער מחסן קבלת 

באר שבע
אילתבכניסה למגה מצד ימיןאילת - מגה בול2023519:1017:30אילת - מגה קמעונאות

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

סחורה כלליערד מרכז2023616:5017:00
בחנייה מול דלת מחסן קבלת 

ערד

מיסטר זול
ירושלים - קואופ ישראל - 

ירושליםבחניית המתחם האחוריתמשרד ראשי וסניף גבעת שפירא2023728:0020:00

מיסטר זול
ירושלים - קואופ ישראל - 

ירושליםבחניהוולפסון2023818:0020:00

מיסטר זול
ירושלים - קואופ ישראל - 

ירושליםרחבה בכניסהמרכז מסחרי , נווה יעקב2023918:0020:00
 

מיסטר זול
ירושלים - קואופ ישראל -

ירושליםרחבה מול הכניסהקריית יובל, קליימן 2024018:0020:0014
 

מיסטר זול
ירושלים - קואופ ישראל -

אפרתליד רמפת הפריקהדב גרונר, מרכז מסחרי אפרת2024118:0020:00



הצבעה עד שעההצבעה משעהמספר פרגודיםמספר קלפי
שם הקלפי/שם מקום העבודה/מקום 

עיר מקום הקלפי/העבודהמיקום הקלפימפגש

ישראל - מיסטר זול
לוד -רמלה - קואופ 

מודיעיןבחניהקייזר, גינת זבולון, 24 מודיעין2024218:0020:00

מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל - 

שם מרחב

קריית יםבחניהשד' ירושלים 3, קריית ים2024318:0020:00
 

מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל -

נתניהבחניית פתחה של מחסן הסופרסניף שד' בנימין 60 - נתניה2024428:0020:20

2024518:0016:00הנגב
 

בע"מ)
בית אריזה לימנת (מהדרין תנופורט

נתיבותבכניסה להאנגר מצד ימין
אשדודבחנייה מחוץ למפעלאקרשטיין2024626:0017:00אשדוד

יומיים חיפה
אשדוד - חברת החשמל 

כפר מנחםחניון המתחםאתר צפית2024727:3019:00
באר שבעחניית העיריהעירית באר שבע2024817:3016:00הנגב

כפר סמיעבחניון בית הקשישכפר סמיע - בית הקשיש2024918:0020:00מרכז הגליל
כפר ג'תבחניון בית הקשישכפר ג'ת - בית הקשיש2025018:0020:00מרכז הגליל

מועצה מקומית אבו בסמהבכניסה לבית הספר - איזור החנייהבית ספר אלמוסתקבל2025118:0016:30הנגב

מועצה מקומית אבו בסמהבכניסה לבית הספר - איזור החנייהבית ספר אלסנאבל2025218:0016:00הנגב
מקורות אתר ספירבחניית מרכז המבקריםמקורות אתר ספיר2025317:3016:00כנרת
באר שבעבסיס נבטים (כנף 25)בציר בין באר שבע לדימונה2025417:0016:00הנגב

החשמל יומיים חיפה
לוד - רמלה - חברת 

רמלה - מ.איזורית גזרחניון המתחםמחז"מ גזר (ניידת 2)2025526:0018:00
טבריהחניה בכניסה לבי"חבי"ח פוריה - קרן מחקרים2025616:3016:00כנרת




