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מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

כתובת רכוז 

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        229998זוגיאבנר11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        317זוגי-איאבנר20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        1420זוגיאבנר20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        199999זוגי-איאבנר20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        11זוגי-איאבנר20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        012זוגיאבנר20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        09999כולואדום28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        09999כולואזור תעשיה מערב10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

  09999כולואילות2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        09999כולואירוס10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולואריאל10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולובית אל8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09999כולובית לחם25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

        69998זוגיבקעת הירדן11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        11זוגי-איבקעת הירדן11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        04זוגיבקעת הירדן11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        39999זוגי-איבקעת הירדן2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        609998זוגיבראון אורי20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        15זוגי-איבראון אורי5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        058זוגיבראון אורי5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        79999זוגי-איבראון אורי12, הפסגהס עליזה בגין"בי357017.0אריאל

        19999זוגי-איברק11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        024זוגיברק11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        269998זוגיברק20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        09999כולוגדעון2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357026.0אריאל

        09999כולוגילה8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        319999זוגי-איגנים10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        89998זוגיגנים10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        129זוגי-איגנים5, העצמאותס אריאל"מתנ357012.0אריאל
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כתובת רכוז 

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        06זוגיגנים5, העצמאותס אריאל"מתנ357012.0אריאל

        09999כולודבורה20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        09999כולודן10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        19999זוגי-אידרך אפרתה25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

        09998זוגידרך אפרתה28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357024.0אריאל

        052זוגידרך הנחשונים5, העצמאותמועדון הלב החם35702.0אריאל

        259999זוגי-אידרך הנחשונים10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        1523זוגי-אידרך הנחשונים12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

        5462זוגידרך הנחשונים12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

        649998זוגידרך הנחשונים10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        113זוגי-אידרך הנחשונים12, הפסגהס עליזה בגין"בי357017.0אריאל

        119זוגי-אידרך הציונות11, בקעת הירדןאגף מזרחי- ספורט מילקן . א35707.0אריאל

        3747זוגי-אידרך הציונות25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        4060זוגידרך הציונות25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        422זוגידרך הציונות20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        4969זוגי-אידרך הציונות28, דרך אפרתהאשכול פיס357014.0אריאל

        2135זוגי-אידרך הציונות20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        2438זוגידרך הציונות20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        629998זוגידרך הציונות28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357024.0אריאל

        719999זוגי-אידרך הציונות28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

        02זוגידרך הציונות20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        13זוגי-אידרך עפרון10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09998זוגידרך עפרון10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        1019999זוגי-אידרך עפרון10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        599זוגי-אידרך עפרון5, העצמאותס אריאל"מתנ357012.0אריאל

        199999זוגי-אידרך רמת הגולן8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09998זוגידרך רמת הגולן28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        117זוגי-אידרך רמת הגולן28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

        09999כולוהאלון5, העצמאותמועדון הלב החם35702.0אריאל
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עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        09999כולול"האצ5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        09999כולוהארז5, העצמאותמועדון הלב החם35702.0אריאל

        09999כולוהבנאי10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        439999זוגי-איהבשן8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        649998זוגיהבשן8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        141זוגי-איהבשן28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        062זוגיהבשן28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        19999זוגי-איהגלבוע28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        149998זוגיהגלבוע28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        012זוגיהגלבוע28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        159999זוגי-איהגליל11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        309998זוגיהגליל11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        1428זוגיהגליל11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        012זוגיהגליל20, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        113זוגי-איהגליל2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357026.0אריאל

        19999זוגי-איהגלעד28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        09998זוגיהגלעד28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        09999כולוהדקל5, העצמאותמועדון הלב החם35702.0אריאל

        09999כולוההגנה5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        09999כולוהורדים10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        09999כולוהחרוב28, דרך אפרתהאשכול פיס357014.0אריאל

        09999כולוהחרמון10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        09999כולוהירדן10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        09999כולוהמלאכה10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        09999כולוהמסגר10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        3741זוגי-איהנגב11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        2135זוגי-איהנגב11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        1840זוגיהנגב11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        719זוגי-איהנגב2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

xlsx. אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומק אריאל4עותק של נספח  מתוך3עמוד  7 21/10/2018 15:25



 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב
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עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        816זוגיהנגב2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        439999זוגי-איהנגב61, הנגבבית הנוער357016.0אריאל

        429998זוגיהנגב61, הנגבבית הנוער357016.0אריאל

        09999כולומבצע חירם20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        09999כולומבצע חירם20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        129998זוגיהסביונים10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        19999זוגי-איהסביונים5, העצמאותס אריאל"מתנ357012.0אריאל

        010זוגיהסביונים5, העצמאותס אריאל"מתנ357012.0אריאל

        09999כולוהעבודה10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        09999כולוהעמל10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        09999כולוהעצמאות5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        121זוגי-איהערבה11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        028זוגיהערבה11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        239999זוגי-איהערבה2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        309998זוגיהערבה2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        17זוגי-איהפסגה12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

        09998זוגיהפסגה12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

        339999זוגי-איהפסגה5, העצמאותמועדון הלב החם357011.0אריאל

        931זוגי-איהפסגה12, הפסגהס עליזה בגין"בי357017.0אריאל

        09999כולוהקוממיות11, בקעת הירדןאגף מזרחי- ספורט מילקן . א35707.0אריאל

        09999כולוהרדוף28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

        09999כולוהשומרון10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        027רציףהשקד28, דרך אפרתהאשכול פיס357014.0אריאל

        289999רציףהשקד28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

        19999זוגי-איהשקמה5, העצמאותמועדון הלב החם35702.0אריאל

        09998זוגיהשקמה12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

        09999כולוהתבור28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        09999כולוחברון25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

        09999כולוחופית10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

xlsx. אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומק אריאל4עותק של נספח  מתוך4עמוד  7 21/10/2018 15:25



 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות
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כתובת רכוז 

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        09999כולויהודה10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולויואב2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        09999כולויודפת28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357024.0אריאל

        09999כולוימית61, הנגבבית הנוער357016.0אריאל

        09999כולויסמין10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        19999זוגי-אייפה נוף8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09998זוגייפה נוף8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולויפתח2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        09999כולו101כביש 11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        09999כולו31כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולו32כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולו33כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולו34כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולו35כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולו36כביש 8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולוכלילת יופי8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09999כולוכלניות10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

        09999כולומבוא חמה8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09999כולומבצע דני11, בקעת הירדןאגף מזרחי- ספורט מילקן . א35707.0אריאל

        09999כולומבצע הראל28, דרך אפרתהאשכול פיס357014.0אריאל

        09999כולומבצע חירם20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        09999כולומבצע עובדה11, בקעת הירדןאגף מזרחי- ספורט מילקן . א35707.0אריאל

        19999זוגי-אימבצע קדש25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        09998זוגימבצע קדש61, הנגבבית הנוער357016.0אריאל

        09999כולומואב28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        219999זוגי-אימוריה8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09998זוגימוריה8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        119זוגי-אימוריה8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולומכללת אריאל10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

xlsx. אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומק אריאל4עותק של נספח  מתוך5עמוד  7 21/10/2018 15:25



 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

כתובת רכוז 

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        09999כולומעלה הגבעה12, הפסגהס עליזה בגין"בי357017.0אריאל

        09999כולומפרץ אילת25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        09999כולומפרץ שלמה25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        09999כולומצדה25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

        09999כולומשעול א10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ב10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ברכה10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ג10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ד10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ה10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול הזית10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        09999כולומשעול ו10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול ז10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול רימון10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול תאנה10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולומשעול תמר10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולונוה שאנן8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

        09999כולונורית10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולוסחלב10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

        09999כולועיר דוד28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        09999כולועיר היונה8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולועצמון28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        1925זוגי-איל"צה11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        229998זוגיל"צה11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        1517זוגי-איל"צה20, אבנרגן לוטם357010.0אריאל

        279999זוגי-איל"צה20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        113זוגי-איל"צה20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        020זוגיל"צה20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357026.0אריאל

        09999כולוציון28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

xlsx. אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומק אריאל4עותק של נספח  מתוך6עמוד  7 21/10/2018 15:25



 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

כתובת רכוז 

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

        09999כולוקרית המדע8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולושד ירושלים8, עיר היונהגן דולב35709.0אריאל

  09999כולושכ ארבל25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

  09999כולושכ המור28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

  09999כולושכ הפרחים10, השומרוןס נחשונים"בי35704.0אריאל

  09999כולושכ הראשונים10, השומרוןס נחשונים"בי35703.0אריאל

  09999כולושכ יובלים10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

  09999כולושכ עצמה2, ל"צהמועדון אמצע הדרך357015.0אריאל

        09999כולושכ קרוונים20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

  09999כולושכ רמים12, הפסגהס עליזה בגין"בי35705.0אריאל

  09999כולושכ שגיא8, עיר היונהניצני מוריה357023.0אריאל

        09999כולושניר10, השומרוןס נחשונים"בי357013.0אריאל

        189998זוגישער הגיא25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי357020.0אריאל

        139999זוגי-אישער הגיא28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357021.0אריאל

        111זוגי-אישער הגיא28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357022.0אריאל

        016זוגישער הגיא28, דרך אפרתהחדשה' ס היובל חט"בי357024.0אריאל

        418זוגיששת הימים11, ברקגן ארזים35701.0אריאל

        209998זוגיששת הימים11, ברקגן הלל35706.0אריאל

        15זוגי-איששת הימים25, דרך אפרתהד אור זבולון"ס ממ"בי35708.0אריאל

        79999זוגי-איששת הימים61, הנגבבית הנוער357016.0אריאל

        02זוגיששת הימים20, ל"צהאגף צפוני- ספורט מילקן . א357018.0אריאל

        09999כולותאשור28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

        09999כולותדהר28, דרך אפרתהאשכול פיס357025.0אריאל

xlsx. אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומק אריאל4עותק של נספח  מתוך7עמוד  7 21/10/2018 15:25


