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 הליכוד, תנועה לאומית ליברלית 

 25  -הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד לכנסת ה
 

 להצביע בכל אחד מאתרי ההצבעה רשאי בעל זכות הצבעה 

 אתרי הצבעה 
 
 

 כתובת  מקום ההצבעה   יישוב
 אבו סנאן  ראיד חמדן אנן  אבו סנאן 

 6רח' השקד  מתנ"ס אופקים אופקים 
 27רח' משה דיין  כותר פיס )הספרייה העירונית(  אור יהודה 
 סמטת חיימי יצחק  מתנ"ס אור עקיבא  אור עקיבא

 6רח' חטיבת הנגב  מלון נובה אילת 
 8רח' גיבורי ישראל   מועדון פיס לגיל הזהב  אלקנה 
 1רח' שיבת ציון  בית הכנסת מרכזי הדקל אפרת

 מרכז מסחרי רובע א  31 נחשוניםרח'  צעיריםמרכז  אריאל 
 4רח' ראשון לציון  מתנ"ס קהילתי רובע ט'  אשדוד

 13רח' שפירא  מתנ"ס שפירא   אשקלון 
 13הרב עוזיאל  מרכז קהילתי  -מתנ"ס  באר יעקב 
 3מאיר ניסנמן רח'  אולם מרסל וינו באר שבע

 רח' אבני חושן בית הכנסת המרכזי  בית אל 
 רח' אלמוברה 3DVisionדפוס ושילוט  ג'ןבית 

 6גלבוע רח'  סניף הליכוד בית שאן 

 -אגף ספורט אירועים ונוער  בית שמש 
 1רח' אבא נעמת  אולם שייבר

 3יהודה הלוי  סניף הליכוד  בני ברק
 7רח' אורט ישראל  אולם הספורט   -בית ספר הבונים  בת ים

  1רח' נחום  מתנ"ס מרחב  גבעת שמואל
 3רח' כנפי נשרים  מתנ"ס גדרה גדרה

 ג'וליס  אולמי מרזוק  ג'וליס
 רח' החשמונאים שלוחת מכבים -מתנ"ס גן יבנה  גן יבנה

 דאלית אל כרמל  מרכז התרבות   דאלית אל כרמל 
  51שדרות הנשיא  סניף הליכוד דימונה

 67דרך מגדיאל  בית האיכר  הוד השרון
 31סוקולוב  'רח מתחם הרצליה

   40רח' ז'בוטינסקי  בניין משרד רימקס  זיכרון יעקב
 1מדעים ויהדות רח'  מדעים ויהדותבית ספר  חדרה
   41ליאון בלום רח'  אולמי צליל  חולון 

אולם יהלום  -אצטדיון סמי עופר חיפה 
 2פנחס ואברהם רוטנברג  רח' 4קומה 

 49חוני המעגל  חצורס "מתנ חצור הגלילית 
 73רח' שוהם  מתנ"ס חריש חריש 

  1רח' אור חיים  מרכז קהילתי פירסט  טבריה
 2רח' ששת הימים  סניף הליכוד טירת הכרמל

 אזור התעשייה טמרה סען אנרגי טמרה
 2רח' דרך ההר  ארמונות ברסלב  יבניאל 

 7המיסב רח'  טווינס  -אולם אירועים  יבנה 
 2רח' החרושת  GRAY -מועדון הגריי  יהוד מונוסון  

 )מבנה ביטוח לאומי לשעבר(  4רח' התמר  מרכז מסחרי חדש  יוקנעם 
 301כביש ראשי  חנות מול בית ספר לטין יפיע 

 43רח' הרצל  סניף הליכוד ירוחם 
  1שדרות שז"ר  בנייני האומה  ירושלים 

 ירכא בניין המועצה  ירכא 
 סמיע -כסרא בניין המועצה  סמיע  -כסרא

 87רח' ויצמן  סניף הליכוד כפר סבא
 קניון ככר העיר  209חנות  כרמיאל 

 13רח' דיזרעאלי  מתנ"ס דנוור לוד
 מושב שתולים מתנ"ס פיס שתולים -מ.א באר טוביה 

 מושב אלעזר מועדון הפיס המרכז הקהילתי  אלעזר -מ.א גוש עציון 
 מושב יד רמב"ם  בית המייסדים רמב"םיד  -מ.א גזר 

 מושב פרזון המושב  מועדון פרזון -מ.א הגלבוע 



 מושב חדיד אולם אסם הבניין הירוק חדיד -מ.א חבל מודיעין 
 מושב תנובות  מזכירות הישוב תנובות   -מ.א לב השרון 

 מושב נווה צוף כביש ראשי  -סית "מתנ נווה צוף  -מ.א מטה בנימין 

מאחורי  -מבנה תלמוד תורה  שילה  -בנימין מ.א מטה 
 מושב שילה  המכולת

שער  -מ.א מטה בנימין 
  2הבנאי רח'    בית החברה לפיתוח בנימין 

 18רח' הר המור  אולם אירועים נריה  נריה -מ.א מטה בנימין 
 יישוב בר יוחאי מתנ"ס מרום גליל  בר יוחאי  -מ.א מרום הגליל 

 מושב ביטחה מועדון היישוב ביטחה  ביטחה -מ.א מרחבים 
 מושב אלישיב מועדון נוער  אלישיב  -עמק חפר מ.א 

 רח' התמר  המועדון הגדול  זיתן  -מ.א עמק לוד 
 מעגלים רח'  מתנ"ס בית העם   מעגלים -מ.א שדות נגב 

 2הרימון רח'  בית התרבות  אבן שמואל –מ.א שפיר 
 זבדיאלמושב  מועדון הישוב  זבדיאל  -מ.א שפיר 

 שכונת ראס אל חבייה  מסעדת אלראזי  מגאר
 15רח' חטיבת גולני  סניף הליכוד מגדל העמק 

 (   29רח' עמק דותן )מול בניין  מתחם הנוער רעות -מכבים-מודיעין 
  )סמוך למתנ"ס( 1רח' מדבר יהודה  סטודיו יונתן   מעלה אדומים

 1ז'בוטינסקי רח'  מרכז מסחרי סנטוריון   מעלות תרשיחא
 14רח' נחל גרופית  ישיבה תיכונית  מצפה רמון

 דרך העצמאות פינת , הר תבור   ספרייה עירונית -מידעטק  נהריה
 6משה לוי רח'  בית הפנאי נס ציונה 

 4רח' מעלה יצחק   מתנ"ס ברקוביץ  נוף הגליל 
 5034/9 'רח בניין קומת קרקע נצרת
 19רח' צבר  מועצה דתיתבניין  נשר 

 1הגפן רח'  סינמטק נתיבות   נתיבות
 1רח' המכביה  אצטדיון נתניה נתניה 

 31רח' דוד נוי  סניף הליכוד עכו
   12רח' המחשלים  סניף הליכוד עפולה

 27רח' הקנאים  קניון ערד )קומה עליונה(  ערד
 22רח' דרך הבנים  יד לבנים כרכור -פרדס חנה

 3הרב פינטו רח'  אולם מכבים  פתח תקווה 

ליד בית ספר   – מתנ"ס ארזים צפת
 שכונת רמת רזים  ממלכתי ב' 

 31רח' דר שפירא  אולם בית הכנסת לעולי לוב  צורן-קדימה
 מושב קדומים  שירת מרים קדומים צפון קדומים

 20רח' ההדר  מועדון הגמלאים   אונו  תקריי
 בית הכנסת אלון יוסף  השמחותאולם  ארבע תקריי
 24מורדי הגטאות רח'  בית הנוער אתא  תקריי
 33רח' יוסף פישר  בית הידידות ביאליק  תקריי
 13רח' רחבת גד  מתנ"ס שבטי ישראל  גת תקריי

 16רח' משה שרת  בית יד לבנים ית ים יקר
 22רח' יוספטל  אולם ספורט מצפה  ית מוצקיןיקר

 7רח' השומרון  הליכודסניף  ת מלאכי יקרי
 1המייסדים רח'  ית עקרון יס קר"מתנ ת עקרוןיקרי
   2רח' דן דיין  סניף הליכוד ית שמונהיקר

 5רח' הניצנים  אולם הספורט -בי"ס רימון  קרני שומרון 
 מרכז איתן  אולם אלון מתנ"ס קצרין  קצרין 
 ליד סופרמרקט אחים חנא    מועדונית מועצה ראמה

 9רח' זכריה משה  סימפוניה קונסרבטוריון  ראש העין 
 9רח' תמר אבן  היכל הספורט גן נחום  ראשון לציון 

 51רח' סירני  אולם הספורט ע"ש אוסי וזוהר  רחובות 
 6רח' הגדוד העברי  סניף הליכוד רמלה

 90רח' חזון איש  אולם ספורט מרום נווה רמת גן
 11המסגר רח'  פסק זמן  מועדון  רמת השרון

 2התדהר רח'  מלון פרימה מילניום  רעננה 
 5כיכר הנשיא  מרכז מסחרי  שדרות
 28עמק איילון רח'  אולם אירועים ספרא שוהם 

 צומת שפרעם אבלעין  אולמי עואדיה שפרעם 
 51יד אליהו רח' יגאל אלון  היכל מנורה  תל אביב 
 101שדרות רוקח  14אקספו תל אביב ביתן  תל אביב 
 105רח' הדקל   מועדון הוותיקים תל מונד

 
 *יש להתעדכן על שינויים באתר הליכוד


