הבחירות המקדימות לכהונת יו"ר תנועת הליכוד
ומועמדה לראשות הממשלה בבחירות לכנסת ה23-

תנועה לאומית ליברלית

הריני מתכבד להודיע בזה לחברי תנועת הליכוד על מיקום אתרי ההצבעה של הבחירות המקדימות לכהונת יו"ר תנועת הליכוד
ומועמדה לראשות הממשלה לכנסת ה 23-שיתקיימו היום ,יום חמישי כ"ח כסלו תש"פ 26.12.2019
אתרי ההצבעה:

ישוב
אופקים
אור יהודה
אור עקיבא

כתובת
רח' השקד 6
רח' אביב משה 6
סמטת חיימי יצחק

4
5
6
7
8
9

אילת
אלקנה
אריאל
אשדוד
אשקלון
באר יעקב

רח' אילות
רח' גיבורי ישראל
רח' מצדה 2
שדרות ראשון לציון 4
רח' שפירא 13
הרב עוזיאל 19

10
11
12
13
14

באר שבע
בית אל
בית ג'אן
בית שאן
בית שמש

רח' מאיר ניסנמן 3
שד' לוז 1
רח' אלמוברה
רח' גלבוע 6
רח' אבא נעמת 3

מס"ד

1
2
3

 15בני ברק
 16בני עי"ש
17
18
19
20
21
22

בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
גדרה
ג'וליס
גן יבנה

 23דאלית אל כרמל
24
25
26
27

דימונה
הוד השרון
הרצליה
זכרון יעקב

28
29
30
31

זרזיר
חדרה
חולון
חיפה

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

חצור הגלילית
טבריה
טירת כרמל
יבנה
יהוד
יקנעם
יאנוח ג'ת
יפיע
ירוחם
ירושלים
ירכא
כסרא סמיע
כפר סבא
כרמיאל

46
47
48
49
50
51
52
53
54

לוד
מיתר
שתולים
אלעזר
יד רמב"ם
מושב פרזון
חדיד
תנובות
שילה

 55שער בנימין

רח' יהודה הלוי 3
הכוהנים 4
רח' אורט ישראל 7
רח' נחום 1
רח' גורדון 24
רח' כנפי נשרים 3
רח' החשמונאים 18
כניסה ראשית מכיוון יוקנעם
כביש ראשי  100מטר לפני
כיכר הוטר
שדרות הנשיא 51/1
רח' דרך מגדיאל 67
רח' זבוטינסקי 85
רח' ז'בוטינסקי 37

מקום ההצבעה
מתנ"ס אופקים
לשעבר מסעדה
מתנ"ס אור עקיבא -בתוך
המתחם המסחרי
בית עברונה ,חנות מספר 8
מועדון פיס לגיל הזהב
קאנטרי אריאל ספורט סנטר
מתנ"ס קהילתי רובע ט'
מתנ"ס שפירא
אולם הצמוד לבית כנסת "בני
ישראל" (כניסה משער אחורי)
מרסל וינו אירועים
בניין מפעל הפיס/אולם התרבות
דפוס ושילוט DVision3
סניף הליכוד
אגף ספורט אירועים ונוער -
אולם שייבר
סניף הליכוד
בניין קופ"ח מאוחדת
צמוד למועצה המקומית
בית ספר הבונים  -אולם הספורט
מתנ"ס גבעת שמואל
מרכז קהילתי בית ראשונים
מתנ"ס גדרה ,מרכז אופק
אולם אבופארג'
מועדון פיס בתוך מתנ"ס גן יבנה-
שלוחת מכבים
בניין יונס

סניף הליכוד
בית האיכר
המטווח האולימפי
בית המוכתר  -מדרחוב מרכז
המושבה

מתנ"ס זרזיר
אולם ארמון דוד
רח' הנשיא ויצמן 75
רח' הסתת ( 19אזור התעשיה) המוזיאון אירועים
רח' פנחס ואברהם רוטנברג  2אצטדיון סמי עופר  -אולם יהלום
(קומה  4דרך שער דרך שער )VIP
מתנ"ס חצור הגלילית ,אולם ספיר
רח' ההסתדרות 1
מרכז קהילתי פירסט
רח' אור חיים ( 1שיכון ד)
סניף הליכוד
רח' ששת הימים 1
אולם בית כנסת "בוכריס"
רח' שבזי 6
בית כנסת "בית הלוי"
רח' הרצל 21
"תיווך מהלב"מרכז מסחרי
רח' התמר 6
בית המועצה
חנות מול בית ספר לטין
330
סניף הליכוד
רח' הרצל 41
בנייני האומה מרכז הקונגרסים
שדרות שז"ר 1
בניין המועצה
בניין המועצה המקומית
סניף הליכוד
רח' ויצמן 87
פוד אנד פאן לשעבר( -צמוד
רח' הגליל 6
לבנק פועלים)
מתנ"ס דנוור
רח' דיזרעאלי 13
גן ילדים
רח' עין מור 1
מתנ"ס פיס
מועדון הפיס המרכז הקהילתי
בית המייסדים ,יד רמב"ם
מזכירות מושב פרזון
אולם אסם הבניין הירוק
מזכירות הישוב
בית תלמוד תורה  -מבנה משכן
מרכז הישוב מאחורי בתי
שאול
ספר
משרדי ש.א.ג הישנים בניין  101משרדי שאג הישנים

מס"ד

ישוב
בר יוחאי
בטחה
אלישיב
זיתן
מעגלים
זבדיאל
מגאר
מגדל העמק
מודיעין
מעלה אדומים
מעלות תרשיחא

67
68
69

מצפה רמון
נהריה
נוף הגליל (נצרת
עלית)
נס ציונה
נצרת
נשר
נתיבות

74
75
76
77

נתניה
סאג'ור
עכו
עפולה

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

70
71
72
73

 78ערד
79
80
81
82

פרדס חנה
פתח תקווה
צפת
קדימה

 83קרית אונו
 84קרית ארבע
85
86
87
88
89
90
91

קרית אתא
קרית ביאליק
קרית גת
קרית ים
קרית מוצקין
קרית מלאכי
קרית עקרון

 92קרית שמונה
 93קרני שומרון
 94ראמה
95
96
97
98
99
100

ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת השרון

101
102
103
104

רעננה
שדרות
שוהם
שפרעם

 105תל אביב
 106תל אביב

מקום ההצבעה
כתובת
מתנ"ס מרום גליל
מועדון היישוב -בית העם
מרכז תרבות ,מועדון נוער
רח' התאנה 26
המועדון הגדול
רח' התמר
מתנ"ס בית העם  -מזכירות
מועדון היישוב -שדה גת
כביש ראשי ,כניסה צפונית מסעדת עין הגליל
סניף הליכוד
רח' חטיבת גולני 15
רח' עמק דותן (מול בניין  )29מתחם הנוער
אולמי החצר
רח' ככר יהלום 1
מרכז הדקל
רח' הרב קוק  ,14מרכז
מעלות תרשיחא ליד הדואר
מתנ"ס מצפה רמון
רח' דוד בן גוריון 12
אולם פנימי מסכת פנגויין
שד' הגעתון 31
מלון פלאזה
רח' החרמון 2

רח' השיריון 1
אזור התעשיה
רח' צבר 19
הגפן 1
רח' סמילנסקי 5
רח' דוד נוי 31
שדרות מנחם בגין 67
א.תעשיה (פינת קהילת ציון
)44
רח' הקנאים 27
רח' דרך הבנים 22
רח' בר כוכבא 72
רח' ויצמן 20
רח' דר שפירא 31
רח' פנקס 10

רח' ז'בוטינסקי 26
רח' דפנה 56
שד' לכיש 10
רח' משה שרת 12
רח' יוספטל 22
רח' השומרון 7
רח' המייסדים 1
רח' דן דיין 2
רח' ניצנים 5
כביש ראשי  -כיכר אלעין
(ליד חומוס סעיד)
רח' שבזי 41
רח' תמר אבן 9
רח' אסתר ואברהם בנארי 3
רח' הגדוד העברי 6
רוקח 121
רח' שבטי ישראל פינת
סימטת בית השואבה
בווייז לרשום חניון קרית
הצעירים
רח' קלאוזר 3
רח' יוספטל 54
רח' עמק האיילון
רח' שייח אמין טריף (שכונת
הדרוזים)
שדרות רוקח  80פארק הירקון
רח' בן צבי 84

קרית התרבות
בניין חוא (קומה )1
מועצה דתית
משכן פיס לאומניות הבמה,
סינמטק נתיבות
סניף ליכוד
בית הקשיש
סניף הליכוד
סניף הליכוד
קניון ערד (קומה תחתונה ליד
הום סנטר)
בית יד לבנים
אולמי הרקיע השביעי
מתחם דובק
בית הכנסת ע"ש כלפו טייב-
עולי לוב
מתנ"ס קרית אונו
אולם השמחות ,בית הכנסת אלון
יוסף ,בניין ישיבות ניר כניסה
תחתונה.
בית גלזר
מרכז קהילתי רב תכליתי
מתנ"ס בית אדית
בית יד לבנים
אולם הספורט בית ספר מצפה
סניף הליכוד
היכל התרבות ע"ש שלטרס
פור ישראל
סניף הליכוד
אולם ספורט בית הספר רימונים
מאפייה לשעבר
מרכז מורשת תימן
היכל הספורט גן נחום
היכל הספורט שזר .בית ספר שז"ר
סניף הליכוד
בית הצנחן
מגוונים קרית הצעירים

מועדון ויצ"ו
סניף ליכוד
מרכז התרבות שוהם
מרכז מסחרי עליאן נג'יב
המועצה ישראל היפה-אולם בפארק
בניין פנורמה (צמוד למסעדת השלושה)

המיקום של אתרי הקלפיות וכתובתן מפורסמים באתר הליכוד בכתובות .www.likud.org.il
כמו כן ניתן לקבל מידע אודות אתרי הקלפיות במרכז המידע הטלפוני בטלפון 03-6210604 :בימים א'-ה' בין השעות  09:00-17:00וביום הבחירות בין השעות .08:00-23:00
ההזדהות בקלפי תעשה באמצעות אחד מהמסמכים הבאים :תעודת זהות ,תעודת ראש רשות מקומית ,רישיון נהיגה ממוחשב ,תעודת חוגר או קצין בצה"ל ,דרכון ,הכל בתנאי שבמסמך תמונה מוטבעת.
אנו קוראים לכל אחת ואחד מכם לבוא ולהצביע ולבחור את יו"ר התנועה ומועמדה לראשות ממשלת ישראל לכנסת ה.23-

בואו להצביע ! חשוב להשפיע !

צורי סיסו
מנכ"ל הליכוד

