ישוב
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

אופקים

מקום
מרכז תרבות באופקים ע"ש סמואל
רובין

כתובת
רח' השקד  ,6אופקים

אור יהודה

אולם בית הכנסת "אור יצחק"

רח'הרב עובדיה יוסף  ,23פינת הרב יצחק מועלם ,אור יהודה

אור עקיבא
אילת
אלקנה
אפרתה
אריאל
אשדוד
אשקלון
באר יעקב
באר שבע
בית אל
בית ג'ן
בית דגן
בית נטופה
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בת ים
ג'וליס
גבעת שמואל
גבעתיים
גדרה
גן יבנה
דאלית אל כרמל
דימונה
הוד השרון
הרצליה
זיכרון יעקב

מתנ"ס ע"ש מירלמן
אולמי חצר המלך שלמה
מועדון פיס גיל הזהב
אולם צור חגי
מועדון הנוער
מתנ"ס ט'
אולם ספורט יגאל אלון
מתנ"ס לב הבאר
מרסל וינו אירועים
בית הכנסת המרכזי אשכנזי בית אל
מועדון לקשיש מפעל פיס
בית הקשיש )ליד המתנ"ס(
בנין המועצה הישן
סניף הליכוד
מתנ"ס זינמן
מרכז פיס רמת אלחנן
אולם הספורט בית הספר "הבונים"
אולם אבופראג'
מתנ"ס מרחב גבעת שמואל
בית שרת  -מועצת פועלי גבעתיים
מתנ"ס גדרה
מתנ"ס גן יבנה-שלוחת המכבים
מתנ"ס דאלית אל כרמל
סניף הליכוד
אולם B4
קאנטרי הרצליה
אולם שירת הים

רח' רוטשילד  ,1אור עקיבא
רח' המלאכה  18פינת היוזמה ,אילת
רח' גיבורי ישראל ,אלקנה
רח' הדקל  10פינת שיבת ציון  ,2אפרתה
רח' הנגב  ,61אריאל
רח' ראשון לציון  4אשדוד
רח' ברגר )ליד ביה"ס חב"ד( ,אשקלון
רח' עוזיאל  ,13באר יעקב
רח' מאיר ניסנמן  ,3באר שבע
רח' אבני חושן ,בית אל
מרכז הכפר ,בית ג'ן
שד' מנחם בגין  ,40בית דגן
כפר כעביה טבאש
רח' סמטת גלבוע  6שכונת חיסכון )חלמיש( ,בית שאן
רח' סימטת ויצו  ,8בית שמש
רח' רבינוב ) 4ליד ביה"ח מעייני הישועה( ,בני ברק
רח' אורט ישראל  ,7בת ים
)סמוך לחנות אלי מרזוק( ,ג'וליס
רח' נחום  , 1גבעת שמואל
רח' משמר הירדן  ,18גבעתיים
רח' כנפי נשרים  ,3גדרה
רח' החשמונאים ,גן יבנה
מרכז תרבות ,דאלית אל כרמל
שד' הנשיא ) 51מול בניין הערייה( ,דימונה
רח' הבנאי  ,4הוד השרון
רח' ז'בוטינסקי  ,85הרצליה
דרך אהרון  ,1זיכרון יעקב

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ישוב
חדרה
חולון
חיפה
חצור הגלילית
טבריה
טירת הכרמל
יבנה
יהוד
יפיע
יקנעם עילית
ירוחם
ירושלים
ירכא
כסרא-סמיע
כפר סבא
כרמיאל
לוד
מ.א באר טוביה
מ.א בית שאן
מ.א גולן
מ.א גוש עציון
מ.א גזר
מ.א גזר
מ.א גלבוע
מ.א הר חברון
מ.א לב השרון
מ.א מודיעים

מקום
לשכת התעסוקה הישנה
אולם המוזיאון גלריה לאירועים
מועדון היהלום קומה  ) 4חניה באזור
 (P1אצטדיון סמי עופר
מרכז קהילתי אוהל משה
מלון העדן
סניף הליכוד
אולם וסיליו
מועדון המנדיס
בית אבו חטום גאלב
חנות במרכז מסחרי יוקנעם )צמוד
למועצה הדתית(
מתנ"ס ירוחם
בנייני האומה
בניין המועצה
בניין המועצה כסרא
סניף הליכוד
סניף הליכוד לשעבר
מתנ"ס דנוור
מועדון היישוב ליד המזכירות
מועדון תל תאומים
מתנ"ס קצרין
אולם שמחות שני
בית המשפחות
מועדון מושב עזריה
מועדון
מועדון נוער
מזכירות היישוב
אולם אסם חדיד ,הבניין הירוק ליד בית
הכנסת

כתובת
רח' הרצל ) 27מול בנק איגוד( ,חדרה
רח' הסתת  ,17חולון
רח' פינחס ואברהם רוטנברג  , 2חיפה
רח' מעלה חוני המעגל  ,42חצור הגלילית
רח' אוהל יעקב  4טבריה
רח' ז'בוטינסקי  ,2טירת הכרמל
רח' פארן  ,2יבנה
רח' החרושת  ,2יהוד
רח ) 320דירה  ,(16יפיע
רח' התמר  ,4יוקנעם עלית
רח' ברונשטיין  ,73ירוחם
שד' שזר  ,1ירושלים
ירכא
כפר כסרא סמיע
רח' וייצמן ) 87כניסה מהחניה ברחוב ירושלים( כפר סבא
רח'ארבל  , 9כרמיאל
רח' דיזרעאלי  ,13לוד
רח' הדקל ,יישוב אמונים
ישוב תל תאומים
מרכז מסחרי ,קצרין
ישוב אלעזר
יישוב שעלבים
מושב עזריה
מושב פרזון
יישוב עותניאל
מושב תנובות
יישוב חדיד

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ישוב
מ.א מטה בנימין-נווה
צוף
מ.א מטה בנימין-שילה
מ.א מטה בנימין נריה
מ.א מטה בנימין שער
בנימין
מ.א מרום הגליל
מ.א מרחבים
מ.א עמק חפר
מ.א עמק לוד
מ.א שדות נגב -עזתה
מ.א שומרון -עלי זהב
מ.א שומרון-שבי
שומרון
מ.א שומרון-שקד
מ.א שומרון -מנהלת
גב ההר
מ.א שפיר
מג'אר
מגדל העמק
מודיעין
מעלה אדומים
מעלות תרשיחא
מצפה רמון
נהריה
נס ציונה
נצרת עלית
נשר
נתיבות
נתניה
סאג'ור

מקום

כתובת

בית הכנסת המרכזי

נווה צוף

משרדים אזור תעשיה שילה
ספריית היישוב

שילה
יישוב נריה

מרכז מסחרי ,מגרש 506

אזור התעשיה )פארק תעשיות( שער בנימין

מתנ"ס מרום גליל
מועדון ביטחה
מועדון נוער
המועדון הגדול
מזכירות היישוב
חדר ישיבות ,מזכירות עלי זהב

יישוב בר יוחאי
מושב ביטחה
מושב אלישיב
כניסה לרחוב התמר ,מושב זיתן
יישוב מלילות
יישוב עלי זהב

חדר ישיבות מזכירות

יישוב שבי שומרון

מועדון פיס

בסמוך למזכירות היישוב  -שקד

מבנה מנהלת גב ההר

צומת מחנה חורון ,מנהלת גב ההר

מועדון
מסעדת עין הגליל
סניף הליכוד
גן מור
אולם החצר
מרכז הדקל
מתנ"ס
מלון קלרטון
מרכז תרבות נס ציונה
מלון פלאזה
סניף הליכוד
סינימטק
מלון הכרמל ,אולם אדווה
בית הקשיש מפעל הפיס

מושב זבדיאל
כפר מגאר כביש ראשי ,כניסה צפונית
רח' חטיבת גולני  ,15מגדל העמק
רח' עמק דותן  ,29מודיעין
כיכר יהלום  ,1מעלה אדומים
רח' הרב קוק ) 5ליד הדואר( מעלות
שד' דוד בן גוריון ,מצפה רמון
רח' הגעתון  ,23נהריה
רח' השריון  ,1נס ציונה
רח' החרמון  ,2נצרת עלית
דרך השלום , 28נשר
רח' הגפן  ,1נתיבות
שד' עובד בן עמי  2נתניה
סאג'ור

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ישוב
עכו
עפולה
ערד
פרדס חנה
פתח תקווה
צפת
קדומים
קדימה צורן
קרית אונו
קרית ארבע
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית גת

מקום
סניף הליכוד
אולמי האושר
מלון ענבר ,אולם אודם ,קומה 6
יד לבנים
אולם ספורט מכבים
החאן האדום
אולם שמחות שירת מרים
אולם בית הכנסת לעולי לוב
מרכז ספורט ובריאות קריית אונו
מדרשת חברון
מועדון נוער קונסרבטוריון /מועדון הפיס
מתנ"ס דן  -אולם רקפות
מתנ"ס שבטי ישראל

קרית ים

מועדון ותיקי מלחמת העולם ה2-

קרית מוצקין
קרית מלאכי
קרית עקרון
קרית שמונה
קרני שומרון
ראמה
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רעננה
שדרות
שוהם
שפלת הגליל

סניף הליכוד
סניף הליכוד
מתנ"ס קריית עקרון
סניף הליכוד
אולם הספורט בי"ס רימון
מועדונית מועצה מקומית ראמה
אולמי אופיר
היכל הספורט גן נחום
אולם ספורט אוסי וזוהר
סניף ליכוד
אולם ספורט מרום נווה
קרית הצעירים
אולם מול הפארק
אולם צהלולים
בית התרבות
בית ספר יסודי ד'

כתובת
רח' דוד נוי  ,31עכו
שד' רבין  16עפולה
רח' יהודה  ,38ערד
דרך הבנים ) 1מול הדואר( ,פרדס חנה
רח' הרב פינטו  ,2פתח תקווה
רח' כ"ז )רימונים(  ,84צפת
קדומים צפון ,מתחם בתי הכנסת ,קדומים
רח' דר שפירא  ,31קדימה
רח' קק"ל  ,4קריית אונו
בנין  ,304קריית ארבע
רח' מורדי הגטאות  ,24קריית אתא
רח' דן  ,2קריית ביאליק
רחבת גד  ,13קריית גת
רח' אנריטה סולד )פינת רח' אילת מול בית ההסתדרות( ,
קריית ים
רח' אהרון  ,6קריית מוצקין
רח' השומרון  ,7קריית מלאכי
רח' המייסדים , 1קריית עקרון
רח' דן דיין  ,2קריית שמונה
רח' הניצנים  ,5קרני שומרון
ראמה
רח' המרץ  ,25ראש העין
רח' תמר אבן  ,9ראשון לציון
רח' חיים סירני  ,52רחובות
רח' הגדוד העברי  ,6רמלה
רח' חזון איש , 90רמת גן
רח' שבטי ישראל פינת בית השואבה ,רמת השרון
רח' אחוזה  ,267רעננה
כיכר הנשיא ) 5מול העירייה( ,שדרות
רח' עמק איילון  , 32שוהם
יישוב אעבלין

114
115
116

ישוב
שפרעם
ת"א
ת"א דרום

מקום
מרכז מסחרי אליאן נג'יב
מרכז הירידים והקונגרסים )גני
התערוכה( ביתן 10
בית הלן קלר

כתובת
רח' שיח אמין שכונת הדרוזים שפרעם
שד' רוקח ,תל אביב
רח' יד לבנים )13שכונת יד אליהו(,תל אביב

