
21-הבחירות לכנסת ה

אתרי הצבעה לפריימריז הליכוד
5.2.2019שיתקיימו בתאריך 

כתובתמקום ההצבעהיישובד"מס

6השקד ' רחס אופקים"מתנאופקים1

107דוד אלעזר ' רחאולם אירועים קינגסטוןאור יהודה2

סמטת חיימי יצחקס אור עקיבא"מתנאור עקיבא3

6טופז ' רחמלון עדיאילת4

גיבורי ישראל' רחמועדון פיס לגיל הזהבאלקנה5

10הדקל ' רח(בית הכנסת)אולם צור חגי אפרת6

2מצדה ' רחקאנטרי אריאל ספורט סנטראריאל7

4ראשון לציון ' רח'ס קהילתי רובע ט"מתנאשדוד8

13שפירא ' רחס שפירא"מתנאשקלון9

19חזון איש ס המושבה"מתנבאר יעקב10

3מאיר ניסנמן ' רחמרסל וינו אירועיםבאר שבע11

אבני חושן' רחבית הכנסת המרכזיבית אל12

אלמוברה' רח3DVisionדפוס ושילוט ן'בית ג13

6גלבוע סניף הליכודבית שאן14

בית שמש15
אולם - אגף ספורט אירועים ונוער 

שייבר
1אבא נעמת ' רח

3יהודה הלוי סניף הליכודבני ברק16

ש"בני עי17
קומת קרקע  )ח מאוחדת "בניין קופ

(בצמוד לרחבת המועצה המקומית
4הכוהנים ' רח

7אורט ישראל ' רחאולם הספורט- בית ספר הבונים בת ים18

וליס'ג'אולם אבופארגוליס'ג19

1נחום ' רחס מרחב"מתנגבעת שמואל20

גבעתיים21
כ גבורת "בביה)אולם בית האהרון 

(מרדכי
34הרצוג 

3כנפי נשרים ' רחס גדרה"מתנגדרה22

החשמונאים' רחשלוחת מכבים- ס גן יבנה "מתנגן יבנה23

דאלית אל כרמל24
- מועצה מקומית דאלית אל כרמל 

מחלקת גביה
דאלית אל כרמל

51שדרות הנשיא סניף הליכודדימונה25

67דרך מגדיאל ' רחבית האיכרהוד השרון26

11הבנים ' רחמועדון פועלי הבניןהרצליה27

2דרך אהרון ' רחמרכז חמש אצבעותזכרון יעקב28

8הרצוג ' רחמועדון ויצוחדרה29

(אזור התעשיה) 19הסתת ' רחהמוזיאון אירועיםחולון30

חיפה31
אולם יהלום - אצטדיון סמי עופר 

(VIP דרך שער דרך שער 4קומה )
חיפה, 2 פנחס ואברהם רוטנברג 

6יצחק שמיר ' רחסניף הליכודחצור הגלילית32

(שיכון ד) 1אור חיים ' רחמרכז קהילתי פירסטטבריה33

2ששת הימים ' רחסניף הליכודטירת הכרמל34

2הקישון ' רחאולמי דרימסיבנה35

2החרושת ' רחGRAY- מועדון הגריי מונוסון-יהוד36
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301כביש ראשי חנות מול בית ספר לטיןיפיע37

35האלונים ' רחמרכז לטניס בישראליקנעם עילית38

43הרצל ' רחסניף הליכודירוחם39

1ר "שדרות שזבנייני האומה מרכז הקונגרסיםירושלים40

ירכאבניין המועצהירכא41

סמיע-כסראבניין המועצהסמיע-כסרא42

רה'אג'חג-טבאש-כעביהבנין המועצה הישןרה'אג'חג-טבאש-כעביה43

87ויצמן ' רחסניף הליכודכפר סבא44

10נרקיס ' רחש ברוך וגנר"מרכז לאומנויות עכרמיאל45

13דיזרעאלי ' רחס דנוור"מתנלוד46

מושב שתוליםס פיס"מתנשתולים- א באר טוביה .מ47

מושב אלעזרמועדון הפיס המרכז הקהילתיאלעזר- א גוש עציון .מ48

תקוע- א גוש עציון .מ49
ליד מועדון החברים )קרוואן חוגים 

(הישן
מושב תקוע

ם"מושב יד רמבם"יד רמב, בית המייסדיםם"יד רמב- א גזר .מ50

מושב פרזוןמועדוןפרזון- א הגלבוע .מ51

מושב חדידאולם אסם הבניין הירוקחדיד- א חבל מודיעין .מ52

מושב תנובותמזכירות הישובתנובות- א לב השרון .מ53

1מעלה אריאל ' רחמועדון ותיקיםמצפה יריחו- א מטה בנימין .מ54

מושב נווה צוףתלמוד תורהנווה צוף- א מטה בנימין .מ55

18הר המור ' רחאולם אירועים נריהנריה- א מטה בנימין .מ56

מושב שילהמבנה משכן שאול- בית תלמוד תורה שילה- א מטה בנימין .מ57

שער בנימין, פארק תעשיות(1קומה )בית ערבה שער בנימין- א מטה בנימין .מ58

יישוב בר יוחאיס מרום גליל"מתנבר יוחאי- א מרום הגליל .מ59

מושב בטחהמועדון היישובבטחה- א מרחבים .מ60

מושב אלישיבמועדון נועראלישיב- א עמק חפר .מ61

התמר' רחהמועדון הגדולזיתן- א שדות דן .מ62

מעגליםמזכירות- ס בית העם "מתנמעגלים- א שדות נגב .מ63

1קדם ' רחבית הארחה פנינת השומרוןברכה- א שומרון .מ64

עלי זהבחדר ישיבות- מזכירות הישוב עלי זהב- א שומרון .מ65

שבי שומרוןמועדון נשיםשבי שומרון- א שומרון .מ66

מושב זבדיאלמועדון היישובזבדיאל- א שפיר .מ67

68
פארק תעשיות - הר חברון . א.מ

מיתרים
פארק תעשיות מיתריםבית המועצה האזורית הר חברון

כניסה צפונית, כביש ראשימסעדת עין הגלילמגאר69

15חטיבת גולני ' רחסניף הליכודמגדל העמק70

(29מול בניין )עמק דותן ' רחמתחם הנועררעות-מכבים-מודיעין71

1ככר יהלום ' רחאולמי החצרמעלה אדומים72

85בן גוריון סניף הליכודמעלות תרשיחא73

12דוד בן גוריון ' רחס מצפה רמון"מתנמצפה רמון74

2דרך יחיעם מרכז קהילתי לנוערנהריה75

1השיריון ' רחקרית התרבותנס ציונה76

אזור התעשיה' רח(1קומה )בניין חוא נצרת77

2החרמון ' רחמלון פלאזהנצרת עילית78

19צבר ' רחמועצה דתיתנשר79

1הגפן סינמטק נתיבותנתיבות80

2שדרות עובד בן עמי מלון הכרמל אולם סי לופטנתניה81

31דוד נוי ' רחסניף הליכודעכו82

62שדרות מנחם בגין סניף הליכודעפולה83
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ערד84
קומה תחתונה ליד הום )קניון ערד 

(סנטר
27הקנאים ' רח

22דרך הבנים ' רחיד לבניםכרכור-פרדס חנה85

72בר כוכבא ' רחאולמי הרקיע השביעיפתח תקווה86

84ז "ט' רחהחאן האדוםצפת87

קדומים88
שכונת קדומים דרום - מועדון יחדיו 
ליד הספריה

מושב קדומים

31דר שפירא ' רחאולם בית הכנסת לעולי לובצורן-קדימה89

10פנקס ' רחס קרית אונו"מתנקרית אונו90

קרית ארבעבית הכנסת אלון יוסף, אולם השמחותקרית ארבע91

26בוטינסקי 'ז' רחבית גלזרקרית אתא92

2דן ' רחאולם רקפות- ס דן "מתנקרית ביאליק93

13רחבת גד ' רחס שבטי ישראל"מתנקרית גת94

10אלי כהן ' רחמועדון ויצוקרית ים95

22יוספטל ' רחאולם הספורט מצפהקרית מוצקין96

7השומרון ' רחסניף הליכודקרית מלאכי97

44הרצל ' רחאולם כלנית- ספריה עירונית קרית עקרון98

2דן דיין ' רחסניף הליכודקרית שמונה99

5הניצנים ' רחאולם הספורט- ס רימון "ביקרני שומרון100

ראמהמועדונית מועצה מקומיתראמה101

9זכריה משה ' רחסימפוניה קונסרבטוריוןראש העין102

9תמר אבן ' רחהיכל הספורט גן נחוםראשון לציון103

50חיים סירני ' רחהיכל הספורט אוסי וזוהררחובות104

6הגדוד העברי ' רחסניף הליכודרמלה105

90חזון איש ' רחאולם ספורט מרום נווהרמת גן106

מגוונים קרית הצעיריםרמת השרון107
שבטי ישראל פינת סימטת בית ' רח

השואבה

267אחוזה ' רחאולמי אירועים מול הפארקרעננה108

5ככר הנשיא ' רחמרכז צהלוליםשדרות109

26שדרות עמק איילון קרית אדמון ספראשוהם110

יב'מרכז מסחרי עליאן נגשפרעם111
שכונת )שייח אמין טריף ' רח

(הדרוזים

13יד לבנים ' רחבית הלן קלרדרום- תל אביב 112

101שדרות רוקח 14מרכז הירידים ביתן צפון- תל אביב 113
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