הבחירות ליו"ר התנועה ,לועידת הליכוד הרביעית ולמועצות הסניפים תתקיימנה ביום שלישי הקרוב,
ה ,31/01/12 -ז' בשבט תשע"ב בין השעות  22:00 -10:00באתרי ההצבעה הבאים :






































אבו סנאן-פקיעין – סלון כלות ,ככר סולטן.
אבלעין )ישוב(  – :מרכז הנוער.
אבן יהודה " -בית יחיאל" )"משרדי החקלאי"( רח' איילת השחר .1
אופקים  -בית הכנסת "אוהל משה" ברח' עמרם בן דיוואן.
אורנית – מרכז מסחרי ,מפלס תחתון )קבטייה ישנה(.
אור יהודה – רח' שלום עליכם ) 10חנות(.
אור עקיבא – מתנ"ס ,רח' רוטשילד .1
אתר הצבעה אחוזם )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :יד נתן ,אמציה ,לכיש ,שקף ,שדה משה ,תלמים ,ניר ח"ן ,זהר ,נוגה,
ארז ,נחל עוז ,רוחמה ,גבים ,איבים ,דורות ,ניר עם ,מפלסים ,אור הנר ,ברור חיל ,כפר עזה ,יכיני ,עוצם ,שחר ,מנוחה ,שדה
דוד ,אחוזם ,נהורה– מועדון הישוב באחוזם.
אילת  -אולמי "חצר המלך שלמה" ,רח' המלאכה .18
אתר הצבעה אלון מורה )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :אלון מורה – מרכז "גביש".
אליכין – מתנ"ס ברח' שבזי .35
אתר הצבעה אלישיב הכולל את הישובים הבאים :ביתן אהרון ,המעפיל ,בית חירות ,חוגלה ,חבצלת השרון ,כפר חיים ,בית
הלוי ,חופית ,אחיטוב ,חיבת ציון ,שושנת העמקים ,כפר ויתקין ,גאולי תימן ,מכמורת ,חרב לאת ,כפר מונש ,אביחיל ,אלישיב,
כפר הרוא"ה ,בית יצחק ,ידידיה, ,מענית ,גן שומרון ,שדה יצחק ,כפר פינס ,מאור ,תלמי אלעזר ,יקום ,גליל ים ,שפיים ,תל
יצחק ,בצרה ,כפר נטר ,אודים ,רשפון ,בית יהושע ,חרוצים ,בני ציון ,אביאל ,גבעת ניל"י – מועדון הישוב אלישיב.
אתר הצבעה אלעזר )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :ביתר עילית ,מעלה עמוס ,אספר ,כרמי צור ,מגדל עוז ,ראש צורים,
בת עין ,הר גילה ,נוקדים ,כפר עציון ,קדר ,אלעזר ,נוה דניאל ,תקוע ,אלון שבות ,נח"ל גבעות – מועדון הפיס באלעזר.
אלקנה – בית הכנסת הספרדי "אביר יעקב" ,שכ' ישוב הארעי.
אתר הצבעה אמונים )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :אמונים ,עזר ,גבעתי ,בית עזרא ,שדה עוזיהו ,עזריקם ,שתולים,
בצרון ,בניה ,עיינות ,פלמחים ,גאליה ,בנייה – "המועדון הקטן" באמונים,
אפרתה – אולם "צור חגי" ,רח' דוד המלך.
אריאל – "בית הנוער" )אולם עליון( ,רח' הנגב .61
אשדוד – אולמי "רינה" ,רח' הנביא יונה .2
אשקלון – מלון "גני דן" )אולם אירועים( ,רח' הטייסים .56
באר יעקב – מחלקת הקליטה ,רח' רבי מאיר בעל נס .25
באר שבע – אולמי "הורדוס" ,דרך החברון .4
אתר הצבעה בטחה )מושב( הכולל את הישובים הבאים  :אשל הנשיא ,קלחים ,תפרח ,רנן ,נר עקיבא ,אשבול ,פעמי תש"ז,
ניר משה ,שדה צבי ,תלמי ביל"ו ,מסלול ,פדויים ,פטיש ,בטחה ,מבואים ,גילת – מועדון המושב בבטחה.
בית אל – מועדון ב' ,שכונה ב'.
אתר הצבעה בית אריה הכולל את הישובים הבאים  :נעלה ,כפר האורנים ,ניל"י ,בית חורון ,חשמונאים ,מבוא חורון –
מועדון הגמלאים ,רח' הזית פינת רח' הלבונה בבית אריה.
בית ג'ן – בית הקשיש "גיל הזהב".
בית דגן – סניף בני עקיבא ,רח' הבנים .21
אתר הצבעה בית שאן הכולל את הישובים הבאים  :בית שאן ,מסילות ,נוה אור ,נוה איתן ,רשפים ,שדה נחום ,מעוז חיים,
כפר רופין ,גשר ,חמדיה ,מעלה גלבוע ,ירדנה ,שלוחות ,בית יוסף ,רויה ,תל תאומים ,מירב ,רחוב ,עין הנצי"ב ,טירת צבי ,שדי
תרומות ,שדה אליהו ,ביכורה ,מלכישוע ,ניר דוד-תל עמל– סניף הליכוד ,רח' נוה הדקל  4בבית שאן.
אתר הצבעה בית שמש הכולל את הישובים הבאים  :בית שמש ,צרעה ,טל שחר ,רמת רזיאל ,כסלון ,בית מאיר ,נחם ,מחסיה,
מטע ,כפר אוריה ,תעוז ,צסלת ציון ,שואבה ,זנןח ,בקוע ,תרום ,אשתואל ,ישעי ,נס הרים ,צלפון ,גבעת יערים ,צור הדסה,
מבוא ביתר ,שרש– אולם אירועים "שמש האלה" ,רח' הנשיא  8בבית שמש.
בני ברק – סניף הליכוד ,רח' יהודה הלוי .3
בנימינה – רח' המסילה ) 1פלאפל סבא(.
אתר הצבעה בקעת הירדן הכולל את הישובים הבאים  :בית הערבה ,מצפה שלם ,אלמוג ,קלי"ה ,ורד יריחו ,נח"ל אבנת ,ניר
עם ,ייטב ,גלגל ,חמרה ,מכורה ,יפית ,רועי ,בקעות ,ארגמן ,גיתית ,משואה ,שדמות מחולה ,פצאל ,תומר ,מחולה ,נחל אלישע,
נחל חמדת ,נחל משכיעות ,נחל רתם ,נעמי ,נתיב הגדוד ,בקעת הירדן ,מעלה אפרים – סניף הליכוד בבקעת הירדן.
אתר הצבעה בר יוחאי )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :אור הגנוז ,עמוקה ,פרוד ,אמירים ,בר יוחאי ,לבנים ,מרון,
ריחאניה ,שפר ,כלנית ,אביבים ,כפר חנניה ,כפר שמאי ,טפחות ,שזור ,כפר חושן ,עין אלאסד ,דוב"ב ,חזון ,כרם בם זמרה,
ביריה ,דלתון ,עלמה ,מחנה גבעת חנניה– מתנ"ס ,חדר ישיבות בבר יוחאי.


















































בת ים – אולם "לבונה" ,רח' העצמאות .67
גבעת זאב – אולם "סובה" מועדון נוער ,רח' המכבים .75
גבעת שמואל – מתנ"ס עירוני ע"ש "יצחק רבין" ,רח' נחום .1
גבעתיים – אולמי "הינומה" ,רח' תפוצת ישראל .6
גדרה  -מבנה הפיס הישן )שלוחת הנוער( ,רח' ויצמן .35
ג'וליס – אולם אבו פראג'.
גן יבנה – בית הכנסת "אוהל תורה" ,רח' דוד המלך .25
דאלית אל כרמל – משרד תיירות "מונה תורס".
דימונה – סניף הליכוד ,שד' הנשיא .51/1
הוד השרון – אולם מופת "בימטרון" ,רח' יהושע בן גמלא .26
אתר הצבעה הר ברכה )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :איתמר ,יצהר ,כפר תפוח ,הר ברכה– אולם "דקלה ,מתחם
הישיבה בהר ברכה.
הרצליה – מועדון "גמלאי פועלי הבניין" ,רח' הבנים .11
אתר הצבעה זבדיאל )מושב( הכולל את מ.א .שפיר– מועדון המושב בזבדיאל.
אתר הצבעה זיתן )מושב( הכולל את מ.א .עמק לוד– "המועדון הגדול" רח' השלושה.
זכרון יעקב – מסעדת "בין היקבים" ,קיבוץ מעיין צבי.
זרזיר – מתנ"ס הישוב )ליד המועצה(.
אתר הצבעה חדיד )ישוב( הכולל את מ.א .חבל מודיעים – אולם "אסם" )הבנין הירוק ליד בית הכנסת(.
חדרה – "ארמון דוד" ,רח' הנשיא .75
אתר הצבעה חולון הכולל את הישובים הבאים  :חולון ,אזור – "קנטרי אירועים" ,רח' הלוחמים  2בחולון.
חיפה – "מרכז הקונגרסים" ,רח' קדושי יאסי .2
אתר הצבעה חצור הגלילית הכולל את הישובים הבאים :חצור הגלילית ,טובה זנגריה ,כמאנה ,סלמה ,נחף ,סואעד– היכל
התרבות )בלובי( ,רח' ההסתדרות  1בחצור הגלילית.
חרפיש – חנות הנמצאת מול הבנק הערבי.
אתר הצבעה טבעון הכולל את מ.א .עמק יזרעאל– מתנ"ס ,רח' הנריטה סולד  10בטבעון.
טבריה – מלון "העדן" ,רח' אוהל יעקב .4
טירת הכרמל – סניף הליכוד ,רח' ז'בוטינסקי .2
יאנוח -ג'ת – מועדון "גיל הזהב" )פיס לקשיש(.
יבנה – אולם "הילולים" ,רח' פארן  ,2אזה"ת הצפוני.
אתר הצבעה יד בנימין )ישוב( הכולל מ.א .נחל שורק – רח' הראל )חדר צהרון( ביד בנימין.
יהוד – בית הכנסת "בית הלוי" ,רח' הרצל .21
יוקנעם עילית – משרד תיווך ,רח' השיטה .2
אתר הצבעה ירושלים הכולל את הישובים הבאים  :ירושלים ,עין נקובא ,נטף ,קרית יערים ,מוצא עילית ,בית נקופה ,בר
גיורא ,בית זית ,עמינדב ,אבן ספיר ,אורה – ,בניני "האומה" ,שד' שז"ר  1בירושלים.
אתר הצבעה ינון )מושב( הכולל את הישובים הבאים  :ינון ,אורות ,ניר בנים ,נווה מבטח ,באר טוביה ,תלמי יחיאל ,אביגדור,
כפא אחים ,כפר ורבורג ,ערוגות ,חצב ,גבעת ברנר ,קדרון ,בית אלעזרי ,גבתון ,כפר מנחם ,סגולה ,נחלה ,כפר הרי"ף –
מזכירות בית העם בינון.
יפיע – רח' ) 320סירה( דירה .16
ירוחם – רח' צבי ברונשטיין )מאחורי הדואר(.
ירכא – אולמי "תקתוק" )מול השוק(.
כפר כנא – שכונת אלוער -עין מאהל ,רח' מפגש השלום.
כסיפא/רהט -מרכז קהילתי – שכ' .109 -17
כסרא-סמיע – מרכז קהילתי "בית העם" ,סמיע.
כפר יונה – מתנ"ס ,רח' מנחם בגין.
כפר סבא – סניף הליכוד ,רח' ויצמן .87
כרמיאל – רח' הגליל  ,2מרכז מסחרי מחודש )משרד "התיווך"( .
לוד – מתנ"ס "דנוור" )הגרעין התורני( ,רח' דיזרעאלי .13
מבשרת ציון – מתנ"ס )ליד תיכון הראל(.
מג'אר – מתנ"ס ,רח' ראס אל ערביה.
מגדל העמק – סניף הליכוד ,רח' חטיבת גולני .15
מודיעין – מפג"ש  ,רח' עמק בית שאן  7פינת רח' משה דיין.
מורשת )ישוב( – בית הכנסת של הישוב.









































מזכרת בתיה – מחלקת החינוך ,רח' רוטשילד .37
אתר הצבעה מלילות )ישוב( הכולל את מ.א .עזתה– מזכירות הישוב במלילות.
אתר הצבעה מעלה אדומים הכולל את הישובים הבאים  :מצפה יריחו ,עלמון ,גבעון החדשה ,הר אדר ,כפר אדומים –
"החדר" ,רח' כיכר יהלום  1במעלה אדומים.
אתר הצבעה מעלה שומרון )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :סלעית ,מעלה שומרון ,צופים ,אלפי מנשה  ,עמנואל –
ספרית הישוב .במעלה שומרון.
אתר הצבעה מעלות תרשיחא הכולל את הישובים הבאים  :מעלות ,יחיעם ,לפידות ,שתולה ,אבן מנחם ,פקיעין החדשה,
אלקוש ,נטועה ,נווה זיו ,צוריאל ,מעונה ,עין יעקב ,חוסן ,גתה ,כפר ורדים – רח' בן גוריון ) 2תיווך שילת( במעלות
תרשיחא.
אתר הצבעה מצפה נטופה )מושב( הכולל את מ.א .גליל תחתון – "המועדון הגדול" במצפה נטופה.
מצפה רמון – סניף הליכוד ,רח' נחל ציה  5א'.
אתר הצבעה נבטים )ישוב( הכולל את מ.א .בני שמעון – אולם הספורט בנבטים.
אתר הצבעה נהריה הכולל את הישובים הבאים  :נהריה ,שומרה ,חניתה ,עברון ,מצובה כברי ,בצת ,כפר ראש הנקרה ,לימן,
אשרת ,גשר הזיו ,עמקה ,נתיב השירה ,כפר רוזנוולד ,עבדון ,יערה ,מנות ,שלומי– רח' ז'בוטינסקי  1פינת רח' המייסדים
)המסעדה הסינית לשעבר(.
אתר הצבעה נווה צוף )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :עטרת ,חלמיש – אולם השמחות של הישוב נווה צוף,
אתר הצבעה נוף אילון-שלעבים הכולל את הישובים הבאים  :שלעבים ,נוף אילון– בית המשפחות לידי הישיבה בנוף
אילון.
אתר הצבעה ניצן ב' )ישוב( הכולל את מ.א .חוף אשקלון – אולם "ימיה" .בניצן ב'.
אתר הצבעה ניצני עוז )מושב( הכולל את הישובים הבאים  :מ.א .לב השרון טייבה,טירה ,כפר ברא ,כפר קאסם ,קאלאנסווה-
מועדון בית העם.
נס ציונה – סניף בית"ר ,ז'בוטינסקי .3
נצרת – מלון "פלאזה" ,רח' החרמון  ,2נצרת עילית.
נצרת עילית – אולמי "רפאל" – רח' הדקל  1מרכז רסקו
אתר הצבעה נריה )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :נחניאל ,טלמון דולב– ספרית הישוב )ליד המזכירות( ,שכ' הנר 2
בנריה.
נשר – סניף הליכוד ,רח' דרך השלום .28
נתיבות – "בית הידידות" ,רח' העצמאות פינת רח' מבצע קדש.
נתניה – מלון "כרמל" ,שד' עובד בן עמי .2
סאג'ור – בית הקשיש.
אתר הצבעה עולש )מושב( הכולל את הישובים הבאים  :גן יאשיה ,בארותיים ,חניאל ,בורגתה ,בת חפר ,אמץ ,עולש –
מזכירות בית העם בעולש.
עוספיה – מתנ"ס.
אתר הצבעה עותניאל )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :מעון ,כרמל ,סוסיא ,שמעה,עותניאל ,שני ,טנא ,יתיר ,נגוהות ,נחל
אשכולות – אולם "החברים" )מתחת לבית הכנסת( בעותניאל.
אתר הצבעה עכו הכולל את הישובים הבאים  :עכו ,בוסתן הגליל ,אחיהוד ,מחנה יבור ,מפה – סניף הליכוד ,רח' דוד נוי .31
אתר הצבעה עפולה הכולל את הישובים הבאים  :מעלה עירון ,אום אל פאחם ,בשמה ,אכסאל ,טמרה ,סולם ,שבלי – אולמי
"האושר" ,שד' רבין .16
ערד – מרכז התרבות )כיתת שקד( ,רח' אלעזר בן יאיר .28
אתר הצבעה פרדס חנה הכולל את הישובים הבאים  :פארדיס ,באקה אל גרביה ,כפר קרע ,זמר ,ערערה ,אום אל קטוף –
"יד לבנים" ,רח' דרך הבנים בפרדס חנה.
אתר הצבעה פרזון )מושב( הכולל את מ.א .גלבוע– מועדון המושב בפרזון.
פתח תקוה – אולם "הרקיע השביעי" ,רח' בר כוכבא .72
אתר הצבעה פתחיה )מושב( הכולל את הישובים הבאים  :גני יוחנן ,משמר אילון ,רמות מאיר ,כפר בן נון ,כפר ביל"ו,
סתריה ,כפר שמואל ,בית עזיאל ,יציץ ,פדיה ,ישרש ,פתחיה ,כרמי יוסף ,יד רמב"ם ,עזריה ,מצליח ,בית חשמונאים ,נצר סירני
– מזכירות המושב.
אתר הצבעה צור יגאל )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :כוכב יאיר ,ומ.א .דרום השרון– בית התרבות בצור יגאל.
צפת – "החאן האדום" ,רח' הרימונים .84
צרופה )מושב( – מועדון הנוער.
קדומים – "מועדון יחדיו" ,קדומים דרום.
קדימה-צורן – אולם בית הכנסת לעולי לוב ,דרך שפירא .31








































אתר הצבעה קצרין הכולל את הישובים הבאים  :מ.אזורית גולן )למעט מטולה המצביעים בקרית שמונה(בוקעאתא ,עין קניא,
עגור ,מג'דל שמס ,מסעדה ,ג'יש /גוש חלב -מתנ"ס ,מרכז מסחרי )מול הקאנטרי(.
אתר הצבעה קרית אונו הכולל את הישובים הבאים  :קרית אונו ,גני תקוה – מתנ"ס ,רח' פנקס  10בקרית אונו.
אתר הצבעה קרית ארבע הכולל את הישובים הבאים  :תלם ,אדורה ,חברון ,קרית ארבע ,פני חבר– מדרשה ,בנין 304
בקרית ארבע.
אתר הצבעה קרית אתא הכולל את הישובים הבאים  :קרית אתא ,שפרעם – מועדון נוער ,רח' מורדי הגטאות  24בקרית
אתא.
קרית ביאליק – מתנ"ס ,רח' העליה .3
קרית גת – קניון "גת סנטר" ,רח' הגפן פינת רח' הרימון.
קרית ים – רח' הנריטה סולד ) 15בית ההסתדרות לשעבר(.
קרית מוצקין – סניף הליכוד ,רח' אהרון .6
קרית מלאכי – סניף הליכוד ,רח' השומרון .7
אתר הצבעה קרית נטפים )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :רבבה ,קרית נטפים ,פדואל ,נופים ,,עלי זהב ,יקיר ,עץ
אפרים ,ברקן ,שערי תקוה– מזכירות הישוב בקרית נטפים.
קרית עקרון – אולם הספורט ,רח' משה שרת.
אתר הצבעה קרית שמונה הכולל את הישובים הבאים  :קרית שמונה ,מטולה – ,סניף הליכוד ,רח' דן דיין  2בקרית
שמונה..
קרני שומרון – אולם הספורט ביה"ס רימון ,שכ' רובע גינות שומרון.
ראמה – בנין מעש הגליל.
רחובות – אולם בית הכנסת ,רח' הרצל .108
רמת-גן – "בית האזרח" ,רח' ביאליק .42
אתר הצבעה ראש העין הכולל את הישובים הבאים  :אלעד ,ראש העין– מתנ"ס ראש העין ,רח' מרבד הקסמים  10בראש
העין.
ראשון לציון – היכל הספורט "גן נחום" ,רח' תמר אבן .9
רמלה – סניף הליכוד ,רח' הגדוד העברי .6
רמת השרון – "קרית הצעירים" ,רח' שבטי ישראל פינת רח' בית השואבה.
רעננה – מועדון בית"ר )ביה"ס הדמוקרטי( ,רח' הפלמ"ח .4
אתר הצבעה שבי שומרון הכולל את הישובים הבאים  :אבני חפץ ,עינב ,שבי שומרון – מזכירות הישוב ,חדר ישיבות
בשבי שומרון.
אתר הצבעה שדה אליעזר )ישוב( הכולל את מ.א .מבואות החרמון – בית העם בשדה אליעזר.
שדרות – רח' ההסתדרות ) 10מבנה משרדי מול ההסתדרות(.
שוהם – בית התרבות ,רח' עמק איילון .32
אתר הצבעה שילה )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :מעלה לבונה ,שילה ,עלי ,עפרה – ספרית הישוב בשילה.
אתר הצבעה שער בנימין )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :פסגות ,מעלה מחמש ,כוכב יעקב ,גבע בנימין ,בית אל ב',
כוכב השחר ,רמונים – חנות אופניים בשער בנימין.
שרגים –לי-און)ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :שרגים ,צפרירים ,לוזית ,גבעת ישעיהו ,תירוש ,עגור ,נווה מיכאל,
אביעזר ,גפן ,אדרת ,זכריה ,נחושה – ספרית הישוב בשרגים.
אתר הצבעה שקד )ישוב( הכולל את הישובים הבאים  :שקד ,חרמש ,ריחן ,חיננית ,כדים ,מבוא דותן ,שא-נור– מועדון נוער
בשקד.
אתר הצבעה תל אביב סניף דרום – רח' ישראל גורי .34
אתר הצבעה תל אביב סניף הדר יוסף – סניף הליכוד ,רח' קהילת יאסי .6
אתר הצבעה תל אביב סניף הכרם – "קפה בכרם" ,רח' מלן .18
אתר הצבעה תל אביב סניף יד אליהו  -מכללת ת"א ,רח' יגאל אלון .30
אתר הצבעה תל אביב סניף יפו  -סניף הליכוד ,שד' ירושלים .90
אתר הצבעה תל אביב סניף מרכז – בית הכנסת "חיי שלום" ,רח' ביל"ו .15
אתר הצבעה תל אביב סניף צפון מזרח ,סניף הליכוד ,רח' יהודה המכבי .70
אתר הצבעה תל אביב סניף נוה אביבים ,סניף צפון ,סניף רמת אביב– גני התערוכה ,שד' רוקח ביתן  1אולם .c4 c5
תל מונד – סניף בני עקיבא ,רח' השקמה .7
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