
שעותכתובתמקוםצפון

414:00-22:00רחוב ויצמן ליד משרד הפנים (מתחם דובק)קניון לב צפת צפת1

1414:00-22:00ח "הפלמסניף הבית היהודיטירת כרמל2

14:00-22:00בניין המועצהכסרא סמיע3

14:00-16:00שדרות הרואהסניף בני עקיבאקרית שמואל- חיפה4

17:00-19:00 אחוזה16סיני סניף בני עקיבאכרמל-חיפה5

20:00:22:00טבנקיןסניף בני עקיבאנוה שאנן- חיפה6

14:00-16:00בניין המועצהאן'בית ג7

17:00-19:00וליס'ס ג"מתנוליס'ג8

20:00:22:00 שכונת האילנות26יקינטון "בין איש חי הישן"מבנה בית הכנסת לשעבר מעלות9

14:00-17:30בוטינסקי פינת הירדן'זסניף הפועל המזרחיקרית מוצקין10

218:30-22:00פינסקר אולמי גלקרית אתא11

7714:00-17:30תל חי ' שדסניף הפועל המזרחיקרית שמונה12

118:30-22:00רחוב אשחר מרכז תורניקצרין13

314:00-16:00הפרחים מלון דונה גרציהטבריה14

3417:00-19:00יהושע חנקין בניין עטרתעפולה15

12920:00:22:00שדרות מנחם בגין בית שאן" אנא"אכסניית בית שאן16

3414:00-16:30הנשיא ש שי וולשטיין"ס שלום ישראל אולם ע"ביהכנחדרה17

17:30-22:00בני עקיבא' רחסניף הפועל המזרחיפרדס חנה18

שעותכתובתמקוםמרכז

714:00-22:00טולדנו "אור חדש"ס "ביהכננתניה19

514:00-22:00תל חי ע רעננה"ישיבת בנרעננה20

114:00-22:00קהילת שיקאגו ס עמישב בחדר ישיבות"מתנהדר גנים- ת "פ21

1414:00-22:00אונטרמן בית כנסת מעלות קדושיםכפר אברהם- ת "פ22

14:00-22:00רחוב שולזינגרבית כנסת צעירי כפר גניםכפר גנים- ת "פ23

4914:00-22:00מגיני הגליל ס"ביהכנ/חנותרחובות24

4114:00-22:00ההגנה .(המתנס לשעבר)' סעדיה סיאני'בית תרבות על שם רמת גן25

3414:00-22:00יהודה הלוי "היכל אלעזר"בית הכנסת יהוד26

9614:00-22:00גבעת הזיתים בית אור- משרדי עט תקשורת גבעת שמואל27

4914:00-22:00עמק דותן המרכז הרב תחומימודיעין28

14:00-22:00יפורסם בימים הקרוביםצ"ראשל29

14:00-22:00' קומה ג12הפלדה משרדבת ים30

14:00-22:00יפורסם בימים הקרוביםירושלים31

14:00-22:00יפורסם בימים הקרוביםירושלים32

14:00-22:00יפורסם בימים הקרוביםירושלים33

614:00-22:00התאנה ס גבעת זאב"מתנגבעת זאב34

14:00-17:30 שכונת שפירא24רבי ישראל מסלנט (״אורות אביב״)בית כנסת ״הפועל המזרחי״ דרום-תל אביב35

18:30-22:00יפורסם בימים הקרוביםמרכז-תל אביב36

14:00-17:30יפורסם בימים הקרוביםהרצליה37

718:30-22:00יהודה הלוי בית במברגרבני ברק38

6314:00-17:30כרמל מניין קרליבךכפר סבא39

18:30-22:00 סימטת צימבר32-34הרצוג (אולם בית אהרון)בית הכנסת גבורת מרדכי גבעתיים40

4414:00-17:30רחוב הנביאים "נווה דקלים"ישיבת ההסדר אשדוד41

2518:30-22:00הדרור סמוך לסופר מזוז (ליד בית הספר היחידני)כלבו יונה יבנה42

14:00-17:30יפורסם בימים הקרוביםגדרה43

1218:30-22:00רחוב הסיגלון ס נאות שושנים"מתנחולון44

14:00-18:45פנקס' רחת"מופקרית אונו45

19:30-22:00יפורסם בימים הקרוביםלוד46

שעותכתובתמקוםע"יש

14:00-22:00יפורסם בימים הקרוביםגוש טלמונים47

514:00-22:00מעלות קדושים (י ישיבת ההסדר קרני שומרון "ע)בנין הפסגה קרני שומרון48

14:00-22:00סולד אלדד' רחס קריית ארבע"מתנקרית ארבע49

14:00-22:00מצפה נבוס פני שמואל"ביהכנמעלה אדומים50

3114:00-22:00דוד המלך ס אפרת"מתנאפרת51

14:00-17:30יפורסם בימים הקרוביםעלי52

18:00-20:00יפורסם בימים הקרוביםעופרה53

20:30:22:00בית ספר בית אל בנותבית אל54

14:00-17:30ש" רמב2נחל מטע "אור ברמה"בית הכנסת בית שמש55

18:30-22:00רחוב מגיני הגוש3מועדון אלון שבות חדר אלון שבות56

14:00-17:30רחוב העצמאותמרכז גווניםאריאל57

18:30-22:00מינהלת גב ההרר שומרון"חטמ58

14:00-17:30(השכונה הצפונית)רחוב מעיין גניםאולם תפארת צביאלקנה59

18:30-22:00יפורסם בימים הקרוביםפדואל60

שעותכתובתדרום

14:00-22:00רחוב אברהם אבינוס בית מוריה"מתנבאר שבע61

614:00-22:00שפירא "תורה ותפילה"ס "ביהכנ" אמרי טל"אולם אשקלון62

18114:00-17:30אליהו הנביא סניף בני עקיבאירוחם63

18:30-22:00יפורסם בימים הקרוביםדימונה64

2314:00-17:30בן יהודה "לגעת ברוח"משרדי שדרות65

1418:30-22:00גולמב אפיקי אורותאופקים66

14:00-17:30יפורסם בימים הקרוביםקריית גת67

218:30-22:00עזרא ונחמיה סניף הפועל המזרחיקריית מלאכי68

ר המפלגה"מיקומי קלפיות לבחירות לכהונת יו


