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 הגדרות .1

 
  הגדרה

 "בעל זכות בחירה"
בעל זכות "או 
 "לבחור

, במצטבר, הוא עומדהנו בעל זכות בחירה במידה וחבר 

 : הבאיםבתנאים 

ת שם החבר בספר ותוקף והכלל-בתחברות  .א

 .הבוחרים

 . 0212דמי חבר עבור שנת  בפועלשילם  .ב

 חבר ביום הקובע  .ג

 .עומד בדרישות החוקה .ד

 .02 –הבחירות לבחירת מועמדי ומועמדות העבודה לכנסת ה  "הבחירות"
המהווה היום הקובע לצורך היכללות  ,1 (כולל) 4.10.0212  "היום הקובע"

 . בכפוף לאמור בתקנון זה, לבחורזכות  בספר הבוחרים כבעל
לבחירות המקדימות למועמדי וועדת הבחירות המרכזית  "ועדת הבחירות"

אשר נבחרה על ידי הועידה  02 -מפלגת העבודה לכנסת ה
 12.10.0212ביום 

 : בעל זכות להיבחר הנו מי שנתקיימו בו כל אלו "בעל זכות להיבחר"
לפי חוק הבחירות , 02 -הנו כשיר להיבחר לכנסת ה    .1

 .ועל פי כל דין 1191 -ט "תשכ, [נוסח משולב]לכנסת 

לא קיימת כל מגבלה על זכותו להיבחר לתפקיד על     .0
לרבות הוראות , ותקנון זה, פי חוקת מפלגת העבודה

 . השעה

 .אם לאמור בתקנון זהבהת הנו בעל זכות בחירה .4

 
 ,כהמזכירות הלש ,(4) -ו( 0)ק "על אף האמור לעיל בס

לאשר התמודדותו של אדם , מראש או בדיעבד, רשאית
( 4)151סעיף כאמור ב, גם אם לא התקיימו בו תנאים אלו

 . לחוקת המפלגה

 

חוקת המפלגה בנוסחה המעודכן בשינויי החוקה שנערכו  "חוקת המפלגה"
תיקון פרק הפריימריז בוועידה , מעת לעת ובכלל זאת

 .השישית והשינויים שנערכו לאחריו
כתובתו הרשומה של החבר במרשם האוכלוסין של מדינת   "כתובת רשומה"

כפי שיימסר למפלגה על ידי משרד הפנים נכון ליום , ישראל
  אישור תקנון זה

שילם , מועמדותו מי שהנו בעל זכות להיבחר אשר הגיש "מועמד"
וועדת הבחירות אישרה את מועמדותו בהתאם , אגרה

 . להוראות תקנון זה
ספח בנכמפורט  02 -לכנסת המבנה רשימת מפלגת העבודה  "יקומיםמ"

  'ב
שבמידה ועד אליו לא נבחר ', כפי שמפורט בנספח א ,מיקום "מיקום מובטח"

המועמד  יויקודם אל, מובטחת ייצוגשהנה מועמד מקבוצה 

                                                 
1

 הכנסת בקריאה טרומית  היום בו עבר החוק לפיזור 
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שזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר מבין 
   . המועמדים באותה  קבוצה

מועמד אשר מקום מגוריו מקנה לו הבטחת , רלמרות האמו
וצה מסוימת רשאי לוותר מראש על זכותו בייצוג בק

להבטחת הייצוג של הקבוצה כדי לאפשר למועמד אחר של 
 . הקבוצה לייצג אותה

ר ועדת "כתב ויתור כזה על המועמד להפקיד בידי יו
ויציין בכתב הויתור כי  ,הבחירות במועד הגשת מועמדותו

 . הינו בלתי חוזר הוויתור
 "פנקס הבוחרים"

 "ספר הבוחרים"או 

תקנון  ספר הבוחרים הכולל את כל בעלי זכות הבחירה על פי

כמוגדר , תהיה הכתובת הרשומה, כתובת הבוחרים בספר .זה
 .לעיל

  
   
 

 הוראות כלליות .0

 

  . הוראות תקנון זהלובהתאם  וחשאיות, ישירות, אישיות ,כלליותנה יהיתהבחירות  0.1

 

 . הווה מחוז בחירה אחדתהיינה ארציות כך שהמדינה כולה ת הבחירות 0.0

 

יחולו על הבחירות  1110 –ב "לחוק המפלגות התשנ 11בהתאם להוראות סעיף  0.4
 .בשינויים המחוייבים 1152 –ד "התשי, המקדימות חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 

צורה שווה לגברים ולנשים ומופנה ב, לצורכי נוחיות בלבד תקנון זה נוסח בלשון זכר 0.2
 כאחד

 

 .נם חלק בלתי נפרד מתקנון זהיהנספחים לתקנון ה 0.5

 

 הבטחות ייצוג  .4

 

, יובטח ייצוגם של אזורים טריטוריאליים 02 -במסגרת רשימת העבודה לכנסת ה 4.1
הכל כפי שמוגדר ומפורט , ואחרות מגדריות ,קבוצות מגזריות, אזורים עירוניים

 .  לתקנון זה 'בנספח א

 

על פי הוראות הפרק  תורכב   02 -לכנסת ה ברשימת המועמדים ימת המיקומים רש 4.0
הוראות השעה של הועידה , (פריימריז)לחוקת המפלגה ' תת פרק ה, הרביעי

 . על ידי הועידה   12.10.0212 כפי שהתקבלה ביום, בלבד, התשיעית ותקנון זה

 

. נשים 0יכללו  25 -קום היובטח ייצוגן של נשים כך שבכל עשיריית מועמדים עד המי 4.4
 . לא ייספרו מי שנכללים ברשימה מתוקף תפקידם, לעניין סעיף זה
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בהתאם לאמור  ,ברשימה נציגיהן יקודמוהייצוג אשר ובטח ייצוגן של קבוצות י 4.2
 : להלן

  

הנכלל מועמד  לא נבחר, כי בבחירות אשר נערכו לפי תקנון זה, באם נמצא 4.2.1

עד למיקום המובטח וזאת  –חת ייצוג קבוצה הזכאית להבטבקרב חברי ה
, מיקום זהיקודם לאזי  –עבור הקבוצה המובטחת  'בנספח א נקבער שא

אשר המועמד אשר קיבל את מירב הקולות הכשרים מבין המועמדים 
 .  בקבוצה המובטחתנכללים 

 

 

 םיברע) םיטועימלו (םיצוביקו םיבשומ) תובשייתהל גוציי תחטבה ןיינעב 4.2.0
הזכאית להבטחת ייצוג  חברי הקבוצהקרב הנכלל ב מועמד נבחר, (םיזורדו
' יותר מהמיקום המובטח אשר נקבע בנספח א( הטוב) הגבוהבמיקום  –

 יקודם , הגבוה יותראל המיקום המובטח  אזי, עבור הקבוצה המובטחת
 תחטבומה תרחאמי שזכה במספר הקולות הגבוה יותר מקרב הקבוצה ה

 תוצובק ןתואל המישרב ףסונה םוקמהו ,םוקמ ותואב יפוליח ןפואב
  .לטובי

 

ייחשבו כל קבוצות , אחת באם המועמד משתייך ליותר מקבוצת ייצוג 4.2.4

 . כמיוצגות באמצעותו, שהחבר נכלל בהן, הייצוג

 

קום מסוים שהובטח ועד למ, אם הוקצו מספר מקומות לקבוצת ייצוג 4.2.2
שובצו מספר מועמדים המשתייכים לקבוצת הייצוג , לקבוצת הייצוג

אזי , במספר הגדול או שווה למספר המקומות שהוקצו לקבוצת הייצוג
ובמקומו ישובץ מועמד על פי סדר הקולות האחרון יבוטל המקום המובטח 

 (.ללא הבטחת ייצוג -ארצי)כרגיל , היורד

 

  :הבהרה לשם דוגמא 

לתקנון זה הינה במקומות ' י נספח א"עפ, הבטחת הייצוג לנשים 

5,1,12,11,00,05,41,45,44,21,22 . 

תבוטל הבטחת הייצוג  –כולל  1-נשים עד המקום ה 0במידה ונבחרו , על כן 

תקודם  – 1-נשים עד המקום ה 0במידה ולא נבחרו , לעומת זאת. 1-במקום ה

 .1-אישה נוספת למקום ה

 15לתקנון זה הינה במקומות ' י נספח א"עפ, להתיישבות העובדתג ייצוהבטחת  

 ( לקיבוצים שניהילתיים ואחד למושבים ולישובים הק ) 14-ו

 ( ידרוזמגזר הל שניוערבי מגזר האחד ל) 09-ו 11 מיעוטיםל הבטחת ייצוג  

חבר  15-יוצב במקום ה ,15-לפני המקום החבר מחוז הקיבוצים  במידה ונבחר 

חבר ממחוז שזכה במספר הקולות הגבוה ביותר מקרב  מושביםממחוז ה

לא . ארצי המיקום יהפוך ו בוטלת 14-מקום ההבטחת הייצוג בו , המושבים

שבות עובדת יייקודם חבר הת 14-חברי התיישבות עובדת עד המקום ה 0ו נבחר

  .14-למקום ה,  15-שלא מאותו המחוז שהוצב במקום ה נוסף 
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אחד )  09-ו 11לתקנון זה הינה במקומות ' י נספח א"עפ, טיםהבטחת ייצוג למיעו 

 ( גזר המגזר הדרוזי גזר הערבי ואחד למלמ

חבר  11-יוצב במקום ה, 11-לפני המקום ה הערבי מחוז הבמידה ונבחר חבר  

,  יזורדמחוז ההולות הגבוה ביותר מקרב חבר משזכה במספר הק דרוזימחוז ההמ

חברי  0לא נבחרו . תבוטל והמיקום יהפוך  ארצי 09-והבטחת הייצוג במקום ה

נוסף  שלא מאותו המחוז  מיעוטים יקודם חבר  09-עד המקום ה מיעוטים 

אותו  האלא אם זכה למספר קולות המזכ, 09-למקום ה,  11-שהוצב במקום ה

  .לא הבטחת הייצוגמקום גבוה יותר לב

 

 

והמיקומים  ,הקבוצות המובטחות ייצוג, המיקומים הארצייםרשימת  4.2.5
 'ב -ו בנספח א מפורטים ןשנקבעו עבור

 

 

בקשות להכרה בכתובת שונה מהכתובת וועדת הבחירות לא תקבל ולא תדון  4.5
ועדת הבחירות תהא , אולם. כפי שמופיע בספר הבוחרים הרשומה של מועמד

הנה כתובת  ,כפי שמופיע בספר הבוחרים שכתובתו של מועמדלקבוע  ,מוסמכת
במידה ונקבע עניין זה לא , אחרמרכז חייו מתנהל במקום או לקבוע כי , מלאכותית

פי -אלא על, לכאורה הרשומהיהיה זכאי המועמד להבטחת ייצוג על פי כתובתו 
  . ידי ועדת הבחירות-כתובת שתקבע על

 

 

 מועד ושעת הבחירות ומיקומן .4
 

 14.1.0215, ה"תשע טבת  'כב' , ג יום הבחירות יהיה ביום  2.1

 
. 00:22ועד השעה  12:22עה ביום הבחירות החל מן השים פתוח ההצבעה יהיו אתרי 2.0

את שעות ההצבעה  ,להאריךלהקדים או ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית 
  .בהתאם לשיקול דעתה, ונוצרו נסיבות מיוחדות לכך במקרה

 

 .קיימנה באתרי הצבעה כפי שיקבעו על ידי ועדת הבחירותהבחירות תת 2.4

 

במידה  .כאשר כל בוחר יוכל לבחור בכל אתר שירצה הבחירות יהיו ממוחשבות 2.2
ככל , ישוייך הבוחר, ותחליט ועדת הבחירות על עריכת בחירות שאינן ממוחשבות

 . 02 -לקלפי הסמוכה למקום מושבו הרשום בפנקס הבוחרים לכנסת ה, הניתן

 

 . יותר מפעם אחתשל בוחר ארצית ולא תאפשר הצבעה  מערכת המחשוב תהיה כלל 2.5

 

או בשל אי /ולועדת הבחירות הסמכות להורות כי בשל כשלים טכניים בלתי צפויים  2.9
לבצע את הבחירות באמצעות  ,מכל סיבה שהיא ,יכולת לבצע בחירות ממוחשבות

ע בחירות שאינן ועדת הבחירות תוכל להורות לבצ. הצבעה וטפסיקלפיות 

תוכל ובאם נדרש , או לאחריו ,ביום הבחירות ,טרם יום הבחירות, וחשבותממ
ל הנדרש על מנת עשות כול, הבחירות לפרק זמן קצר הקדמתאו  להורות על דחיית

  .להוציא לפועל את הבחירות המקדימות
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 ועדת הבחירות המרכזית .5
 

 
  .ראית לביצוע הבחירותאח( ועדת הבחירות: להלן)המרכזית ת הבחירות ועד 5.1

 

 .  ר הוועדה"ממלא מקום ליו ,מבין חבריה ,ועדת הבחירות תמנה 5.0

 
ועדת הבחירות רשאית לפרסם נהלים והנחיות בכל נושא ועניין הקשור לעריכת  5.4

שיטות הצבעה וספירה וכן להאריך לוחות , ומבלי לגרועהבחירות וניהולן ובכלל זה 
ו לי ובין למקרים מיוחדים ומסוימים אזמנים ומועדים ולקצרם בין באופן כל

ולתת הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל או מועד , להורות ולאשרר בכל עניין כאמור

 . או הליך הנדרש לביצוע הבחירות

 

את לוח הזמנים לביצוע כל  ,או תקבע באם נדרש/וועדת הבחירות המרכזית תפרסם  5.2
במקרים מיוחדים ואם , יתועדת הבחירות רשא. ההליכים המפורטים בתקנון זה

או את מועד הבחירות /ו מועד בלוח הזמניםכל לשנות , ראתה סיבה מספקת לכך
  .או לקבוע מועד נוסף/ו

 

 .ועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות ועדות משנה ולהאציל להן מסמכותה 5.5

 

תהא רשאית וועדת הבחירות , פרש או חדלה כהונתו של חבר ועדת הבחירות, נבצר 5.9

 .  אחר תחתיו למנות

 
 
 פנקס הבוחרים .6
 

  . בעלי זכות בחירה כהגדרתם בפרק ההגדרות לתקנון זהיכלול פנקס הבוחרים  9.1

 

, בו יכללו הזכאים לבחור ולהיבחר 'א בוחרים פנקסאגף מפקד וחברות במפלגה יפיק  9.0
  15.10.0212עד ליום הפנקס יופק 

 

 בכתובת  הכל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו להצביע באתר מפלג 9.4

.www.havoda.org.il 

 

ועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע מועדים מקומות ואמצעים נוספים להצגת  9.2
 .פנקסי בוחרים

 

רשאי להגיש ערר בצירוף אסמכתאות ' חבר ששמו לא נכלל בפנקס הבוחרים א 9.5
בשעה  14.10.0212 ולא יאוחר מיוםערר יוגש עד ה. להתפקדותו ותשלום דמי חבר

הערר ידון על ידי ועדת משנה לעררים . באופן אישי על ידי החבר ובחתימתו , 10:22
החלטת . של ועדת הבחירות המרכזית שתהא מוסמכת לדון בעניין ללא זימון העורר

סמוך לאחר לאחר מועד . ועדת המשנה תהא סופית ולא תהיה עליה ערכאת ערעור

 . 'פר בוחרים בזה יפורסם ס

 

ביטל חבר את חברותו או את הוראת התשלום שלו לאחר שפורסם פנקס הבוחרים  9.9
  .  יגרע שמו מהפנקס

 

http://www.havoda.org.il/
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 אישור המועמדים .7

 
 :המבקש להגיש מועמדות יגיש לועדת הבחירות את כל אלה 1.1

הודעה בכתב לועדת הבחירות המרכזית על בקשתו להתמודד תוך ציון  1.1.1
כמו כן יצהיר על  .תנפיק ועדת הבחירותפרטיו המלאים על פי טפסים ש

עמידתו בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה וימציא כל אסמכתא או פרטים 
ת ובכלל זה לצורכי הבטח, נוספים שועדת הבחירות תבקש ממנו לעניין זה

 .הייצוג והמועמדות

  .₪ 12,222 ישי אגרת בחירות בסךישלם למפלגה בשיק א 1.1.0

 

מועמדותו כמפורט לעיל לועדת הבחירות המרכזית  להגיש את ,על המבקש להתמודד 1.0
  . 10:22בשעה  14.10.0212עד ליום , במרכז המפלגה

 

ההודעה על הגשת המועמדות תוגש בצירוף כל הנדרש מכוח תקנון זה לרבות  1.4
ועדת הבחירות המרכזית תרשום . המחאה לפקודת מפלגת העבודה בסכום האגרה

השעה בה הוגשה המועמדות ותאשר  במעמד קבלת המועמדות את התאריך ואת
לא יתקבל כל ערעור על אי אישור מועמדות למי  .למגיש החומר את קבלת הבקשה

, רשאי מועמד להגיש הטפסים לועדת הבחירות. שלא המציא אישור קבלה זה
 .באמצעות מורשה מטעמו, במועדים שנקבעו לכך

  
 14.10.0212א יאוחר מיום ועדת הבחירות תדון ותחליט ל –תקנון זה לאמור בבכפוף  1.2

 .כשיר להיות מועמד בבחירותהמועמד באם 

 

החליטה הועדה  .ועדת הבחירות תאשרו כמועמד אם עמד המבקש בכל תנאי התקנון 1.5
ה הודעה למי שלא אושר. בכתביפורטו נימוקיה , מועמדאת המבקש כשלא לאשר 

 . עדהל שמסר לוו"בטלפון או לכתובת דוא מידיתלידיו תועבר  מועמדותו

 
וגש למוסד לבירור י, או דחיית מועמדותו של מועמד, אישורו אי, על אישורוערר  1.9

 . 10:22בשעה  01.10.0212 ', אא יאוחר מיום לעתירות 

 

שימנה לשם כך ידון מותב או /ר המוסד לבירור עתירות ו"יו ,בכפוף להוראת התקנון 1.1
 .ריה אין ולא כלוםמחייבת ואח, ויחליט בערר באותו היום והחלטתו תהא סופית

 
ה על ידה בין לפני שאושר, מגיש המועמדותעדת הבחירות תהא רשאית לדרוש מו 1.4

בכל מועד  ,שייראו לה חיונייםככל השלמת פרטים  ,לאחר מכןאם ובין , מועמדותו
מועמדותו של מי שהחסיר פרט את ועדת הבחירות תהא אף רשאית לאשר , שהוא

דת הבחירות לא תאשר מועמדות באם תהיה וע. ל"מבקשתו אף לאחר המועדים הנ
 .שותיה או נמנע ממסירת מידעסבורה שהמבקש לא מילא כיאות אחר דרי

 

זו מועמד זכאי לקבל על גבי תקליטור את ספר הבוחרים למטרות ההתמודדות  1.1

וזאת בכפוף להתחייבות , 11.10.0212אשר יופק על ידי אגף מפקד עד ליום , בלבד
ועמד יעשה שימוש נאות בלבד במידע ויפעל על פי הוראות המ. לשמירה על סודיות

 .  ועדת הבחירות בעניין
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 ועדת הבחירות המרכזית תכין ותפרסם את רשימות המועמדים באופן שתקבע 1.12
 .ותמצא לנכון

 

המוסד או , ועדת חוקהועדת הבחירות המרכזית רשאית להפנות סוגיות להחלטת  1.11
ועדת רשאי אף הוא להפנות סוגיות להכרעת המוסד לבירור עתירות  .לבירור עתירות

 .חוקה

 

 .לתקנון זה 15ועדת הבחירות תכהן גם כמוסד הפיקוח על הבחירות כאמור בסעיף  1.10

 

 ועדות אתר ההצבעה .8
 

ועדת הבחירות המרכזית תמנה את חברי ועדות אתרי הצבעה ותקבע יושבי ראש  4.1
 . מתוכם

 

 הצבעהספר חברי ועדת אתר מ. בכל אתר הצבעה יהיו עד שלושה חברי אתר הצבעה 4.0
יקבע  ,אותם זכאי לשלוח כל מועמד ובאילו אתרי הצבעה הם יוצבו ,או המשקיפים/ו

וסדר התורנות באתר הצבעה  החברים שיבוץ , לפי הוראות ועדת הבחירות המרכזית

לכל חבר באתר . י ועדת הבחירות המרכזית או מי שיוסמך לכך מטעמה"יעשה ע
מטעם ועדת הבחירות המרכזית או מי שהוסמך לכך הצבעה יהיה כתב מינוי 

 . מטעמה

 

בועדת או משקיף /ו להיות חבר , מועמדהועדת הבחירות המרכזית תמנה נציג מטעם  4.4
לאחר קבלת אישור בכתב חתום כדבעי מאת המועמד או רק  , כאמור, אתר הצבעה

ירת המועד למס. נציגו המוסמך של המועמד על היותו נציג לאתר הצבעה מטעמו
 . השמות יקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית

 

אתר  לאחר המועד שנקבע לפתיחת ,עהרבע ש ,לא הופיעו כל חברי ועדת האתר 4.2
ועדת . ר הועדה וחבר נוסף רשאים להתחיל בניהול ההצבעה"יהיו יו, בעהההצ

במקרה שבו הופיע חבר אחד בלבד כיצד לנהוג הבחירות המרכזית תקבע בזמן אמת 
 .ר במקומו"יו, ר האתר תמנה ועדת הבחירות המרכזית"נעדר יו. הקלפי של ועדת

 

ניתן להגיש לועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר " ועדת אתר הצבעה"ערר על הרכב  4.5
ועדת הבחירות המרכזית תדון ותחליט בערר והיא . שעות מקבלת ההחלטה 24 -מ

חלטתה תהיה סופית או נציגים לוועדת האתר וה/רשאית להחליף או לצרף חברים ו
 .ומחייבת

 

 

 ההצבעה .9

 
 .ורי פרגודיםעל גבי מסכי מחשב שיוצבו מאח, ההצבעה תהיה ממוחשבת 1.1

 

  .מועמדים  12 –ל 4ין ב בהצבעה יידרשו המצביעים לבחור 1.0

 

דרכון  ואשיון נהיגה יאו ר ,כאמצעי זיהוי לכל בעל זכות בחירה ישמשו תעודת זהות 1.4
 .נושאי תמונת זיהוי, ישראלי בלבד
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מי . אדם אחד בלבדאלא רק , או במקום שנקבע להצבעה, לא יימצא מאחורי הפרגוד 1.2
שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה 

רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול על מנת לסייע לו בפעולות , לבדו
בכל , מלווה לא יהיה. ני בוחריםיותר מש ,לא ילווה אותו מלווה ,אולם ,ההצבעה

נציג חברת הביצוע רשאי להדריך  .חבר בועדת האתר או מי שיתמנה על ידה, מקרה
 .לבטל את הצבעת ההדרכה ולתת לבוחר להצביע לבדו, טכנית את המצביע

 

בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יוכנסו לאתר ההצבעה אלה הממתינים עדיין  1.5
ימשיכו להצביע רק אלה שנכנסו לחדר ההצבעה הדלת החיצונית ו רתיסג, להצביע

במידה ואתר ההצבעה אינו גדול דיו על מנת  .לפני השעה היעודה לסיום ההצבעה

יאספו תעודות הזהות שלהם ויוכלו להצביע רק אלו , להכיל את המצביעים
 . שתעודותיהם נלקחו

 
 ספירת הקולות ותוצאות ההצבעה .02

 
בחירות המרכזית תפרסם את תוצאות ועדת ה .ספירת הקולות תהיה ממוחשבת 12.1

 .תום ההצבעהסמוך לאחר הראשוניות הבחירות 

 

. יקבע דירוגם בהגרלה ,מספר שווה של קולות כשרים, או יותר קיבלו שני מועמדים 12.0
למועמדים או נציגיהם תינתן  . ועדת הבחירות המרכזיתעל ידי תיערך גרלה הה

 . הזדמנות להיות נוכחים במעמד ההגרלה

 

תאשר ותפרסם את רשימת המועמדים של מפלגת העבודה לכנסת , ות הלשכהמזכיר 12.4
  . 02 -ה

 
הערעור יוגש . רשאי לערער לפני ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות, כל מועמד 12.2

 שעות ממועד הפרסום הרשמי של 02 -מלועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר 
 .התוצאות

 
ניתן לערער בפני ועדת  ,בסמכותה בעניינים הקשורים על כל החלטה של ועדת אתר 12.5

 .הבחירות המרכזית והחלטתה תהיה סופית ומחייבת

 

ניתן לערער למוסד , על החלטה של ועדת הבחירות המרכזית בנוגע לתוצאות בחירות  12.9
המוסד . ועדת הבחירות המרכזיתשעות ממועד החלטת  02לבירור עתירות תוך 

והחלטתו תהיה סופית ומחייבת , עותש 02תוך לבירור עתירות ידון ויחליט בערעור 
 .ובלתי ניתנת לערעור

 
    שוויון הזדמנויות .11

 
  . ככל הניתן, לכל המועמדים אמצעים שווים , המפלגה תשאף להעמיד    11.1

 
או הסניף המקומי או כל גורם אחר   אם באמצעות מטה המפלגההמפלגה בין  11.0

דברי , עבור כיבודהקשור אליה לא תממן פעילות כלשהי של מועמד כולל תשלום 
מועמד המבקש לקיים פעילות . הכוללים לינה םדואר הזמנות וסבסוד אירועי, דפוס

האחריות על מימון פעילות שלעיל , בסניף יהיה חייב לדאוג למימון הפעילות מכספו
 . למען מועמד כלשהו תחול על המועמד
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 סייגים למסע הבחירות  .00

 
מוסדות , רשויות  מקומיות, ממשלהבמקומות עבודה ציבוריים לרבות משרדי  10.1

התנועות המיישבות או הפעילות במדינה או כל מקום , מתקני מפלגה, הסתדרותיים
או /על מועמד ו רייאס –עבודה אחר שהוא כזיקה למפלגת העבודה או להסתדרות 

מי מטעמו או בעלי זכות בחירה וכל חבר להפעיל עובדים במקום העבודה עצמו בין 
בין בתמורה ובין ללא תמורה לטובת מועמד כלשהו , ובין לאחריהןבשעות העבודה 

 .לרבות מועמדים בעלי זיקה למוסד
 

לא יעשה , מועמד הממלא תפקיד מטעם המפלגה בין אם מונה או נבחר לתפקיד 10.0
או כאלו הקשורים המפלגה מערכת בחירות שלו באמצעים של  ישימוש לצורכ

 .ת מקצועי כלשהואר והסעות או שירודו, טלפונים, לרבות שימוש בפקס, אליהם
 

לא ישלח ( בין אם מונה או נבחר לתפקיד)מטעם המפלגה תפקיד מועמד הממלא  10.4
כולל דיווח על , באמצעות המוסד בו הוא מועסק מכתבים בעלי אופי פרסומי

כל משלוח כאמור בתקופה של ששה . איסור זה יכנס לתוקפו מידית. פעילותו
יב בהצהרה על היקף המשלוח ועלותו תיחשב כחלק חודשים לפני הבחירות יחו

 .מתקרת ההוצאה המותרת
 

 .  םלרבות הופעות של אומני, לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור 10.2

 

 .לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות 10.5

 

על אף האמור לעיל . לא תהא תעמולת בחירות קשורה בהגשת מאכלים ומשקאות 10.9
 . מולת בחירות להגיש כיבוד קל וצנוע לנוכחיםניתן בעת עריכת תע

 
לא תהא תעמולת בחירות מטעם מועמד בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי  10.1

 .הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מועמד אחר או למענו

 

 .ב"מוציאה שם רע וכיוצ, מעליבה, מבזה, לא תהיה תעמולה הפוגעת 10.4

 
 

 כשרות הוגנות ותקינות בחירות .01

 
ד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או  ביטוי בין מועמ 14.1

 . בעצמו ובין על ידי תומכיו
 

טוהר מידות וביושר תוך , בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב 14.0
 .הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים

 
 ומתן דיווחים קבלת תרומות .04

 

לגייס ולקבל תרומות לצרכי מערכת או /אות ולהוציא הוצמועמד יהיה רשאי  12.1
 1114ג "התשל, על איסוף התרומות יחולו הוראות חוק המפלגות. הבחירות שלו

רשם המפלגות וכל , והנחיות מבקר המדינה וכללי הדיווח עליהן יהיו על פי כל דין
 .גוף מוסמך על פי דין
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 על הבחירות  פיקוח  .05

 
, ולהחליט בכל עניין בכל הקשור להוגנות ,לדון ,לפעול ועדת בבחירות מוסמכת  15.1

לדון  ועדת הבחירות  ת בנוסף רשאי. לטוהר המידות של המועמדים, שיוויון
היה ועדת הבחירות ת. בקשר עם הבחירות ולהחליט בכל עניין קשור המתעורר

לפעול ולהחליט לגבי פעולות חברים אף אם אינם מועמדים או טרם אושרו  תרשאי
 .יט החלטות רטרואקטיביות לגבי פעולות שנעשו טרם כינונוככאלה ואף להחל

 
להוציא צווים ולהטיל עונשים עד  תרשאיועדת הבחירות תהא  –בכפוף לתקנון זה  15.0

 .כדי פסילת מועמדותו או ביטול בחירתו של מועמד אשר יוכח כי הפר תקנון זה

 

 .ן מיזמתוובי, חבר, בין על פי תלונה של מועמד הפעיל סמכותועדת הבחירות ת 15.4

 

  :בזה בין היתר לבצוע הפעולות הבאות לשם קיום מטרותיו ועדת הבחירות  מוסמכת 15.2
 

 . לפעול על פי הוראות הדין והחלטות הועידה וודא יישומן הפרטני 15.2.1

הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון  עדתו 15.2.0

הבחירות ועדת הבחירות המרכזית תנהל ותארגן את , בכלל זאת .הבחירות
תפקח על ביצוע , תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, בקלפיות

 .הבחירות ותאשר את תוצאותיהן

מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות בחירות המרכזית ה ועדת 15.2.4
אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש 

סף וטוהר מידות למועמדים ובכלל זה בנוגע לתנאי , לביצוע הבחירות
ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה   -ונבחרים למוסדות המפלגה 

 . לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה

הבחירות המרכזית  רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה  ועדת 15.2.2
ובלבד שקבעה מי מבין חבריה , שלה למעט סמכות של קביעת נוהלים

  .ו סוג של ענייניםהוסמך לפעול ובאיזה עניין א

 . המרכזית תקבע ותפרסם מראש את מיקומי הקלפיות הבחירותועדת  15.2.5

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל  15.2.9
ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל  המפורטים בתקנון זה ההליכים 

  .שיידרש לביצוע הבחירות

ימי  5ולקיימן עד  ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות 15.2.1
 .  עבודה לפני ואחרי מועד הבחירות

ועדות , בהתאם לשיקול דעתה, רשאית למנות המרכזיתועדת הבחירות  15.2.4

 .ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן, מקומיות בחירות 

הרואה עצמו נפגע מהחלטות ועדת הבחירות רשאי לבקש דיון נוסף  15.2.1
הועדה רשאית לשמוע את  .שעות ממועד פרסומה 10וזאת תוך , בוועדה

 . פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה"החבר בע

יוגש למוסד לבירור עתירות בתוך , ערעור על החלטה בדיון נוסף 15.2.1.1
החלטת המוסד לבירור . בדיון הנוסף שעות ממועד ההחלטה  10

 .עתירות תהא סופית ומחייבת 

  . יראו בו כאילו לא הוגש כלל, או ערעור שהוגש לאחר המועד/ערר ו 15.2.12
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 סנקציות .06

קבע כי הוא או מי מטעמו הפעיל לחץ או השפעה בלתי ת, מועמד אשר ועדת הבחירות 19.1
הוגנת על חבר מפלגה להתפקד או להשתתף בבחירות או להימנע מהם או לפעול 

הוראה . לפסול מועמדותו או בחירתות ועדת הבחירות רשאי –בניגוד לכללי החברות 
צא לגביהם כי בזמן מערכת הבחירות או לפניה זו מתייחסת גם למועמדים אשר יימ

 .מימנו באופן ישיר או עקיף דמי החבר של המתפקדים
 

לקבוע כי מועמד פעל שלא ביושר או הפר עקרונות ההגינות ועדת הבחירות רשאית  19.0

או בתקנון  ,או כל כלל אחר המופיע בפרק זה, את כללי המימון, וטוהר הבחירות
או ביטול /כן להטיל סנקציות הכוללות אף פסילת והבחירות הדן בהוראות אלו ו

  . או קביעת סנקציות אחרות/ו או בחירתו/מועמדותו ו
  

בנוסף , קבע עבירות שהחלטה בגינן תגרור ענישה על תנאיתגדיר וועדת הבחירות ת 19.4
 .של עונשים חמורים יותר כולל פסילת המועמד, לענישה בפועל

 

לו  ההומצאשההחלטה שבעה ימים מיום  לא ישלם מועמד קנס שנגזר עליו תוך 19.2
 תרשאי –בדואר רשום ולא ניתנה ארכה או ניתן עיכוב ביצוע על ידי גורם מוסמך 

 .או בחירתו/לפסול מועמדותו ו ועדת הבחירות 

 
 ערעורים .07

 
סופיות ואינן ניתנות לבירור עתירות הינן החלטות המוסד , בכפוף להוראות תקנון זה 11.1

 . לערעור

 
סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה לבית הדין אין בהוראות  11.0

העליון של המפלגה למוסד לבקורת למוסד לבירור עתירות או לועדת החוקה של 
אלא אם עניין מסוים הוקנה בתקנון זה לסמכות הבלעדית של המוסד , המפלגה
 .לפיקוח

 
ים בירור או ליתן התעוררה בפני מוסד מפלגתי כלשהו סמכותו של אותו מוסד לקי 11.4

רשאי אותו מוסד להפסיק את דיוניו ולהפנות את , צו לעשות מעשה או להימנע ממנו
החלו שני מוסדות . שאלת הסמכות להכרעתה של ועדת החוקה של המפלגה

תפסוק ועדת החוקה מהו המוסד שלו , משפטיים של המפלגה לדון באותו עניין
 .לטתה תהיה סופיתהסמכות ואשר ימשיך לדון באותו עניין והח
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 ז"לו .08
, כמו כן. יגברו הוראות האמור בתקנון, במידה וקיימת סתירה בין הטבלה לאמור בתקנון: הערה)

ויש לראות בטבלה זו  או לקבוע הסדרים ונהלים נוספים ועדת הבחירות מוסמכת לשנות מועדים
 (כמסייעת בלבד

 
' מס הפעולה ד"מס

 הימים 
תאריך 

 לועזי
להיכללות המועד הקובע  1

בספר הבוחרים כבעל 
מי  –זכות להיבחר 

 -שהתפקד עד

**** 4.10.0212 

 12.10.0212  כינוס ועידה  0
 

י "ע)מינוי ועדת בחירות  4
 (הועידה

 12.10.0212 

ספר  -יום שליפת פנקס 2
 בוחרים

 15.10.0212 

מועד אחרון להגשת ערר  5
לועדת הבחירות על אי 

 היכללות בספר הבוחרים 

 14.10.0212 
עד השעה 

10:22 
מועד אחרון להגשת  9

מועמדות להתמודדות 
 בפרימריז

 14.10.0212 
עד השעה 

10:22 
אישור המועמדים על ידי  1

וועדת הבחירות ופרסום 
 המועמדים

 14.10.0212 

קבלת תקליטור ספר  4
 בוחרים על ידי  מועמדים

 11.10.0212 

הגשת ערעור למוסד  1
לבירור עתירות על 

ישור או אי אישור א
י ועדת "מועמדות ע

 הבחירות 

 01.10.0212 
עד השעה 

10:22 
 

 יום הבחירות לפריימריז 12
אלא אם יוקדם או ידחה על )

 (ידי ועדת הבחירות

 14.1.0215 
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 הבטחת ייצוג – 'נספח א

 

 מיקום קבוצה
 5,9,04,09,00,07,10,14,18,40,44 נשים

 05,08 (יםמושב, קיבוצים)התיישבות עובדת 
 07,06 (דרוזים/ ערבים )מיעוטים 

 01 שכונות
 08 עולים

 09  (ןלוגהו לילג ללוכ) חיפה וצפון
 12 דרום ונגב  

 10 ודן, שרון שומרון ,מרכז
 11 ירושלים
 15 תל אביב 

  

 :הגדרות

הרשומה קבוצת חברים זו תכלול את כלל חברי המפלגה אשר על פי כתובתם  –" התיישבות"

מקומות כאשר האחד יוקצה  0לקבוצה זו יוקצו  .קיבוץ, מושב, גוררים בתחום יישוב קהילתימת

המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מבין  .הילתיים והשני לקיבוציםלמושבים ולישובים הק

  . השניים יוצב במקום הגבוה יותר

יהא מקום מושבם , חברים מהמגזר הערבי והמגזר הדרוזיקבוצת חברים זו תכלול  - "מיעוטים"

 .מקומות כאשר האחד יוקצה למגזר הדרוזי והשני למגזר הערבי 0לקבוצה זו יוקצו .  אשר יהא

 .  המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מבין השניים יוצב במקום הגבוה יותר

, כל אחת, תחשבנה, קבוצת ההתיישבות וכן קבוצת המיעוטים –" קבוצת יצוג מובטח משולבת"

  . כקבוצת ייצוג מובטח משולבת

ן קבוצת חברים זו תכלול את כלל חברי המפלגה אשר על פי כתובתם הרשומה נכו - "שכונות"

 . לתקנון זה 'גכנספח המצורפת בתחומי השכונות על פי הרשימה  , ליום הקובע

יכללו את , קבוצות חברים אלו –" נגב ודרום, ירושלים, צפון, חיפה, תל אביב, דן, מחוזות מרכז"

 זה לתקנון 'דבנספח המפורטים בישובים  ,על פי כתובתם הרשומה, חברי המפלגה המתגוררים

 .'א חפסנב עיפומה יפרצמה ןפואל םאתהב

לחוקה והוראות ' הוראות פרק רביעי תת פרק ה, הוראות התקנון, הליך הבחירותיובהר כי נוכח  

עשויים להשתנות בפועל ועל כן לא ישקפו , המיקומים ברשימה אשר בטבלה דלעיל, השעה

 .02 -בהכרח את הרשימה הסופית לכנסת ה
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 02 –רשימת המיקומים לכנסת ה  -' נספח ב

 
 מאוחד -מרחב מקום

 יצחק הרצוג –ממשלה מועמד לראשות ה 1
 התנועה 0
 ארצי   4
 ארצי  2
 הבטחת ייצוג אישה     -ארצי  5
 ארצי 9
 יחיאל בר  –ל המפלגה "מזכ 1
  התנועה 4
     הבטחת ייצוג אישה –ארצי  1
 ארצי  12
 2(םכסה היהי אלש לככ) יצרא /םימכסה 11
 ארצי  10
 ארצי  14
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  12
 (מושבים/יבוציםק)הבטחת ייצוג התיישבות  15
 התנועה  19
 (  דרוזים/ערבים) מיעוטים הבטחת ייצוג  11
 (קיבוצים/מושבים) התיישבותהבטחת ייצוג  14
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  11
 ארצי  02
 התנועה 01
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  00
 הבטחת ייצוג שכונות 04
 התנועה 02
 התנועה 05
 ( ערבים/הבטחת ייצוג דרוזים)מיעוטים  הבטחת ייצוג 09
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  01
    עולים 04
   ןופוצ חיפה-טריטוריאלי הבטחת ייצוג  01
  בגנו םורד-טריטוריאלי  הבטחת ייצוג   42
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  41
  ןורמושו ןורש ןד ,זכרמטריטוריאלי הבטחת ייצוג   40
 לנוסחה ירושליםריטוריאלי הבטחת ייצוג ט 44
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  42
  יבאב לתהבטחת ייצוג טריטוריאלי  45
 ארצי 49
 ארצי 41
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  44
 ארצי 41
 ארצי 22
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  21
 ארצי 20
 ארצי 24
 הבטחת ייצוג אישה     –ארצי  22
 יארצ 25

 .לפי החלטת מזכירות הלשכה 29-102
 

                                                 
2

 יצרא גיצנ צביו ,זה םוקמב ,םישיו אא/ו ותועתנ וא/ו תוגלפמ  עםם סכה יהיהא שלל ככ 
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 :כללי
 
 

עד למיקום המצוין  של הקבוצה רק אם לא נבחר מועמד תופעל יובהר כי הבטחת הייצוג  .1
בדבר  ללא הפעלת ההוראותבמידה ונבחר חבר המשתייך לקבוצה במיקום גבוה . בטבלה

צת הבטחת המועמד האחר מקבובמקום המיועד להבטחת הייצוג ישובץ , טחת הייצוגהב
  .הז ןונקתב רומאכ הייצוג מהמחוז שאיננו מיוצג

שהחבר , ייחשבו כל קבוצות הייצוג, יובהר כי היה והחבר משתייך ליותר מקבוצה אחת .2
 . נתן ייצוג נוסףיולא י כמיוצגות, נכלל בהן

שום של הוראות התקנון בפועל עלול לגרום לסטייה יהי ,הבחירותתוצאות יובהר כי נוכח  .3
 . מיקום מועמד מהמקום שהוקצה לו בטבלה דלעילשל 

ר ועדת "ל המפלגה ויו"מזכ, ר המפלגה"הועידה מסמיכה בתקנון זה ועדה בהרכב יו .2
 החוקה לקבוע את המיקום הסופי של המועמדים ברשימה לכנסת בהתאם לחוקה

מה מכל סיבה שהיא או שיהיה יגם ככל שיתפנה מקום ברש, ותקנון הבחירות ,תיקוניהלו
למי שעלול להיפגע , במידת האפשר, הועדה תיתן. יתו של מועמד או מיקומויספק לגבי זכ

 . במישרין מהחלטת הועדה לטעון בפניה ותנמק את החלטתה
 0עד לשבץ  כיםמוסמ, ל המפלגה"ומזכר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה "יו .5

 ולא תוירישע יתשמ תחאב וא תיהרביעושית יהשליה יריבעש, (ועד בכלל) מועמדים 
 . לחזק את הרכב הרשימה לכנסתבמטרה 
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 רשימת השכונות -  'גנספח 

 .(על פי הנתונים הקיימים באגף מפקד וחברות) סטיים המהווים את רשימת השכונותלהלן רשימת האזורים הסטטי

 אזור סטטיסטי רקוד אזו ישוב

 סביון                                 ,הרחובות הכלנית:קרית גיורא 2400001S אור יהודה   

 היסמין השקמה                                :הרחובות ,קרית גיורא 2400002S אור יהודה   

                       ירושלים ,השיטה:הרחובות,-צפון-ההסתדרות ' שכ 2400003S אור יהודה   

 כצנלסון                        ,דקלה:הרחובות,-דרום-ההסתדרות ' שכ 2400004S אור יהודה   

 אסירי ציון                             'רח,בית העירייה,מרכז העיר 2400006S אור יהודה   

 רדום                          עולי הג,המעפילים:הרחובות,עמידר' שכ 2400008S אור יהודה   

 יוספטל                      ,בר יוחאי: הרחובות,-מזרח-צפון' ד' שכ 9000111S באר שבע     

 רבנו תם                    ,אבן עזרא: הרחובות,-מערב-צפון ' ד' שכ 9000112S באר שבע     

                                       י "רש' רח-דרום-צפון' ד' שכ 9000113S באר שבע     

 יואל השופט                             ,גלעד:הרחובות,מרכז' ד' שכ 9000121S באר שבע     

 קלאוזנר                       ,ברנפלד:הרחובות,-צפון-מזרח ' ד' שכ 9000122S באר שבע     

 בן מתתיהו                                  ' חר-דרום-מזרח' ד' שכ 9000123S באר שבע     

 שלמה המלך               ,אלכסנדר ינאי:הרחובות,-מזרח-דרום ' ד' שכ 9000131S באר שבע     

 בר גיורא               ,אלעזר בן יאיר:הרחובות,-צפון-דרום ' ד' שכ 9000132S באר שבע     

 עוזיהו המלך                  ,מודיעין:הרחובות,-דרום-ם דרו' ד' שכ 9000133S באר שבע     

 יהושפט                    ,מבצע נחשון:הרחובות,-מזרח-דרום-' ו' שכ 9000211S באר שבע     

 מונטיפיורי                               ' רח:-מזרח-צפון-' א' שכ 9000421S באר שבע     

 סוקולוב                        ,בלפור:הרחובות,-מזרח-דרום-' א' שכ 9000422S באר שבע     

 הכותל המערבי                                  ' רח,-מערב-' א' שכ 9000423S באר שבע     

 הגדודים                           ,ראובן:הרחובות,-מזרח-דרום ' שכ 9000512S באר שבע     

 המעפילים                                       ' רח-דרום-' ג' שכ 9000531S באר שבע     

 חומה ומגדל                      ,חיבת ציון:הרחובות,-מרכז-' ג' שכ 9000532S באר שבע     

 קרייתי                            ,חנה סנש:הרחובות,-צפון-' ג' שכ 9000533S באר שבע     

 טרומפלדור                         ' רח:-מזרח-ץ"פרדס כ,יסודות' שכ 6100116S     בני ברק 

 אבו חצירה                               ' רח:-מערב-ץ "פרדס כ' שכ 6100117S בני ברק     

 בן יוסף                     ' רח,הגליל' רח:-מערב-דרום-עמידר ' שכ 6200411S בת ים       

 קדושי לוצק                 ,וייצמן:הרחובות,-מערב-צפון-עמידר ' שכ 6200412S בת ים       

 ח אברבנאל                  "בי,קיבוץ גלויות' רח:-מזרח-עמידר ' שכ 6200413S בת ים       

       סולד                    ,אילת:הרחובות:-מזרח-צפון-רמת יוסף  6200421S בת ים       

 ארזים הרותם                             :הרחובות:-מרכז-רמת יוסף  6200422S בת ים       

 שאול ציון הדדי                                ' רח-מערב-רמת יוסף 6200423S בת ים       

                                                -שטח בתכנון-צפון  0681001S גבעת שמואל  

 גוש עציון                   ,העבודה,יהודה הלוי:הרחובות,גיורא' שכ 0681002S גבעת שמואל  

 גני צבי                       ' שכ,שיכון גיורא,התכלת' רח:הדר' שכ 9700008S הוד השרון   

                       מעפילי מרוקו                 ' רח,יד התשעה 6400011S הרצליה      

 בורוכוב                    ,קיבוץ גלויות:הרחובות,-צפון-נווה עמל  6400012S הרצליה      

 פרץ                                ,ל"צה:הרחובות,-דרום-נווה עמל  6400013S הרצליה      

                               הכרמל  ,חנה סנש:הרחובות,נווה ישראל 6400024S הרצליה      

 נווה הדרים                ,הקידה' רח:-שכונה חדשה,דרום-בית אליעזר 6500011S חדרה        

 נווה אליעזר      ,קיבוץ גלויות' רח,-שכונה ותיקה,צפון-בית אליעזר  6500012S חדרה        

 ח הלל יפה           "בי,תחנת הכוח,בה-יחפצ,יצחק,נווה חיים:השכונות 6500015S חדרה        

 סלע                           ,גני אלון,הזיתים,בוטקובסקי:השכונות 6500016S חדרה        

 גני אלון                      ' שכ,דגניה,חנקין:הרחובות,באוצר' שכ 6500021S חדרה        

 שיכון הוותיקים                      ,יוספטל,יםאפר,נחליאל:השכונות 6500022S חדרה        

 אלרם                                   ,שמשון,פאר,ביאליק:השכונות 6500024S חדרה        

 בניין המשטרה                                          ,ם"רמב' שכ 6500032S חדרה        
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 גזית                     ' שכ,תחנה רכבת מערב,יער חדרה,וייצמן' שכ 6500041S חדרה        

 בן גוריון        ' שכ,הבריגדה היהודית' רח:-מזרח-צפון-גבעת אולגה  6500042S חדרה        

 המעפילים                    ,הנגב:הרחובות,-מערב-צפון-גבעת אולגה  6500043S חדרה        

 אלי כהן                    ' שכ,מלכי ישראל' רח,-דרום-עת אולגה גב 6500044S חדרה        

 הנביאים                        ' רח,השומרונים,נווה ארזים:השכונות 6600134S חולון       

 ח וולפסון                       "בי,המצודה' רח,-צפון-תל גיבורים  6600221S חולון       

 חולון הצעירה                        ,גבעול' רח,-דרום-תל גיבורים  6600222S חולון       

 קרית מיכה                             ,הסנהדרין' רח:סי כהן'ג' שכ 6600332S חולון       

 ואדי ניסנאס                                    :-מערב-עיר תחתית  4000332S חיפה        

 המלך דוד                                           ' רח:נווה דוד 4000425S     חיפה    

 גוש עציון                                         ' רח:חליסה' שכ 4000711S חיפה        

 הרב משאש                                          ' רח:נווה יוסף 4000714S חיפה        

 אזור תעשייה                                                      2100001S טירת הכרמל  

                                            -בתכנון-גלי כרמל ' שכ 2100002S טירת הכרמל  

       אצל                          ' רח-מערב-שרת' שכ,שזר' שכ,דקר 2100003S טירת הכרמל  

 כיכר השריון                     :-מזרח-שרת ,עמידר,שיטרית:השכונות 2100004S טירת הכרמל  

 ביאליק                                       ,ם"רמב,ברנר:השכונות 2100005S טירת הכרמל  

               איילת הכרמל              ,כהן,אשכול,וייצמן:השכונות 2100006S טירת הכרמל  

 המרכז לבריאות הנפש                        , בן צבי,גיורא:השכונות 2100007S טירת הכרמל  

 נורדאו                               ' רח,אזור התעשייה:מזרח-דרום 9400002S יהוד        

                       יהודה הלוי       ,סעדיה חתוכה:הרחובות,מרכז 9400003S יהוד        

 הרב בלוי                                        ' רח:שנהדריה' שכ 3000121S ירושלים     

 מחניים                                          ,תל ארזה:השכונות 3000122S ירושלים     

                               תלמודי אברהם      ' רח:הבוכרים' שכ 3000123S ירושלים     

                                -מערב-מעלות דפנה ,שמואל הנביא' שכ 3000124S ירושלים     

 דניאל                                             ' רח:מורשה' שכ 3000131S ירושלים     

 הירקון                           ' רח,שבת צדק,זכרון יוסף:השכונות 3000164S ירושלים     

 בית יעקב                                  , מחנה יהודה,אבן ישראל 3000168S ירושלים     

 בית הלוחם                                  ,הנרד' רח:'עיר גנים א 3000313S ירושלים     

 אנילביץ                                   ' רח:-צפון-קרית היובל  3000322S ירושלים     

 מצפה מנחם                                             ,קרית מנחם 3000331S ירושלים     

 הרפובליקה הדומיניקנית                           ' רח:'עיר גנים ב 3000332S ירושלים     

 הנורית                                          ' רח:'עיר גנים ג 3000333S ירושלים     

 האייל                       ,קדושי סטרומה:הרחובות:-מלחה-מנחת' שכ 3000334S ירושלים     

 בר יוחאי                                            ' רח-'גונן ט 3000411S ירושלים     

 יצחק שדה                                    ' רח:'ח -קטמון-נן גו 3000412S ירושלים     

 ברל לוקר                                             ' רח:פת' שכ 3000413S ירושלים     

 קנאי הגליל                       ' רח:'ג' ב:-קטמון-גונן :השכונות 3000414S ירושלים     

 שמעון בן גמליאל    ,אנטיגונוס:הרחובות' ו' א -קטמון-גונן :השכונות 3000415S ירושלים     

 רבי מאיר                                   ' רח:הישנה-גונן קטמון 3000416S ירושלים     

 סן סימון                             ,ניקנור' רח:-קטמון-' גונן ה 3000417S ירושלים     

 משמר העם                                 ' רח:-קטמון הישנה-גונן  3000511S     ירושלים 

 הדרים                                 ,יוספטל,גבעת אשכול:השכונות 6900014S כפר סבא     

 ירמיהו                  ' רח:בית ונוף' שכ,תרי עשר' רח:שיכון קפלן 6900015S כפר סבא     

 רמז                                             ' רח:שיכון עלייה 6900017S כפר סבא     

 רחל אלתר                                    ' רח:-צפון-נווה זית  7000031S לוד         

       בוטינסקי                            'ז' רח:-דרום-נווה זית  7000032S לוד         

 יזרעאלי                                 'ד' רח:רסקו,שיכוני עמידר 7000041S לוד         

 תחנת הרכבת                                              ,רמט' שכ 7000043S לוד         



 02 -הבחירות המקדימות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת ה 

09 

 

               פרדס שניר                    ,-הרכבת-ורדה :השכונות 7000044S לוד         

 אהרונביץ                   ,קפלן:הרחובות,צפון--ותיקים-נאות גנים  7400111S נתניה       

 לנדאו                 ,ארלוזורוב:הרחובות,דרום -ותיקים-נאות גנים  7400112S נתניה       

                       מכללת נתניה           ,ב"משה,עמליה:השכונות 7400113S נתניה       

 נווה איתמר                                                       7400121S נתניה       

 עולי הגרדום  ,יוספטל:הרחובות -דרום-נאות הרצל ,יפה בן עמי:השכונות 7400122S נתניה       

 פתח הגלעדי                    י,השופטים:הרחובות,-מרכז-נאות הרצל  7400123S נתניה       

 בובר                         ,איינשטיין:הרחובות,-צפון-נאות הרצל  7400124S נתניה       

 קרית צאנז                                                        7400133S נתניה       

 סולד                         ,סטופ:בותהרחו,מרכז-אזורים-נאות שקד  7400213S נתניה       

 רמבם                                 -מזרח-בן ציון' שכ,רמת אפרים 7400243S נתניה       

 חטיבת הראל                     ,חטיבת אלכסנדרוני:הרחובות,נוה עוז 7400311S נתניה       

 סטופ                                   ' רח-וןצפ-אזורים-נאות שקד 7400312S נתניה       

 ישעיהו           ,יחזקאל:הרחובות,צפון -שיכון דורה-רמת יגאל ידין  7400321S נתניה       

 נצח ישראל          ,דניאל:הרחובות,דרום-שיכון דורה-רמת יגאל ידין  7400322S נתניה       

 מנדלי מוכר ספרים                       ,רפאל:הרחובות,קרית נורדאו 7400324S נתניה       

 אריה לוין                      ,שיטרית,רופין:הרחובות,קרית נורדאו 7400325S נתניה       

 זלמן ארן                          ,י עגנון"ש:הרחובות,קרית נורדאו 7400331S נתניה       

 כצנלסון                             ,יפה.ל.א:הרחובות,קרית נורדאו 7400332S נתניה       

 ל                                  "שיכון שב,שיכון רמז,נווה מרחב 7800007S פרדס חנה כרכ

 הוברמן                             ,מינץ:הרחובות,שיכון אחדות חדש 7900411S פתח תקוה    

 סיני                               ,רבקה נוביק:הרחובות,אחדות' שכ 7900412S וה    פתח תק

 מלאכי                          ,השופטים:הרחובות,-מערב-שעריה ' שכ 7900413S פתח תקוה    

 הזוהר                            ,הצנחנים:הרחובות,מחנה יהודה' שכ 7900414S פתח תקוה    

 הושע כנסת ישראל                        :הרחובות,-מזרח-שעריה ' שכ 7900416S פתח תקוה    

 יהודה הנשיא                                ' רח,-דרום-עמישב ' שכ 7900421S פתח תקוה    

         עזרא ונחמיה                        ' רח,-מזרח-עמישב ' שכ 7900422S פתח תקוה    

 זקן השומרים                  ,חנה רובינא:הרחובות-מערב-עמישב ' שכ 7900423S פתח תקוה    

 ל                                 "רמח,בר אילן:הרחובות,כפר אברהם 7900427S פתח תקוה    

                 יבנה                  ,בת שבע:הרחובות,יוספטל' שכ 7900428S פתח תקוה    

 ם                                              "רמב,ל"צה:השכונות 2640002S ראש העין    

 הטייס                                 ,דוד המלך:הרחובות,אביב' שכ 2640003S ראש העין    

                         בית העירייה,י"רש' רח,הרקפות,שבזי:השכונות 2640004S ראש העין    

 החבצלת                        ,הוורד:הרחובות,-צפון-שיכוני המזרח  8300122S ראשון לציון 

 עמידר                 ,כפר אריה,שיכון גורדון:-מזרח-שיכוני המזרח  8300123S ראשון לציון 

 עזרא                          ,הנחמי:הרחובות,-דרום-שיכוני המזרח  8300124S ראשון לציון 

 אזור תעשייה                        ,חנה סנש' רח:-צפון-רמת אליהו  8300311S ראשון לציון 

 שלמה המלך                    ,שאול המלך:הרחובות,-דרום-רמת אליהו  8300312S ראשון לציון 

 הרב מינץ                 ,אבא הלל סילבר:הרחובות,-מערב-רמת אליהו  8300313S ראשון לציון 

                                                   -דרום-קרית משה 8400063S רחובות      

 ש רכטמן              "אזור תעשייה ע,גבריאלוב' רח:-צפון-קרית משה  8400064S רחובות      

 ל                                "אצ' רח,מרכזית תחנת,אזור המלאכה 8500013S רמלה        

 חניתה                          ,מסריק:הרחובות,-מערב-העיר העתיקה  8500014S רמלה        

 שלמה המלך                       ,י"רש:הרחובות,-מזרח-העיר העתיקה  8500015S רמלה        

 קוממיות                                    ' רח:-דרום-ר רמת עמיד 8600222S רמת גן      

 הגולן                                      ' רח:-צפון-רמת עמידר  8600223S רמת גן      

 אלוף דוד                                             ' רח:רמת חן 8600311S רמת גן      

 גאולה                                              ' שכ,רמת שקמה 8600312S רמת גן      

 ,                                הפארק הלאומי,הצנחנים.ש,המכביה.כ 8600313S רמת גן      
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 אזור תעשייה                ,שבי ציון,מודיעין:הרחובות,מזרח-מורשה  2650001S רמת השרון   

 יהודה הנשיא                   , בית הלל:הרחובות,-מערב-מורשה ' שכ 2650002S רמת השרון   

 י דקר                                     "אח' רח:-צפון-נוה שרת  5000227S תל אביב     

 הצנחנים                                      ' רח:-דרום-נוה שרת  5000228S תל אביב     

 מרכז סוזן דלל                       ,שמרלינג' רח:-דרום-שבזי ' שכ 5000532S ב     תל אבי

                                                                  5000533S תל אביב     

 יהודית                                  ' שד-צפון-מונטיפיורי' שכ 5000622S תל אביב     

 הרכבת                  ' שכ,בן אביגדור' רח:-דרום-מונטיפיורי ' שכ 5000623S תל אביב     

 רזיאל                               ,בית אשל:הרחובות:--צפון-יפו  5000711S תל אביב     

         נמל יפו                        ,מפרץ שלמה' רח:יפו העתיקה 5000721S תל אביב     

 שערי ניקנור                                  ' רח-צפון-מי'עג' שכ 5000723S תל אביב     

 שריד                                         ' רח-דרום-מי'עג' שכ 5000724S תל אביב     

                 מגן אברהם                        ' רח:-מרכז-יפו  5000731S תל אביב     

 אלברט קיוסו                                      ' רח:-מרכז-יפו  5000732S תל אביב     

 שמואל ירחינאי                          ' רח:צהלון' שכ:-מרכז-יפו  5000733S תל אביב     

                         ד             "שדרות חב,שיכוני חסכון-יפו 5000734S תל אביב     

 פיקוס                                           ' רח-צפון-'יפו ג 5000735S תל אביב     

 אייזיק חריף                                   ' רח:-דרום-' יפו ד 5000736S תל אביב     

                                 חבר הלאומים   ' רח-מזרח-צפון-יפו 5000741S תל אביב     

 נחל הבשור                                  ' רח:-'יפו א-דקר ' שכ 5000742S תל אביב     

 רובינשטיין                                 ' רח-צפון-גבעת התמרים 5000743S תל אביב     

 קהילת קנדה                        ' רח:-'יפו ד-גבעת התמרים דרום  5000744S תל אביב     

 מנחם ארבר                    ' רח:צפון-'יפו ב,תל כביר-נווה עופר  5000746S תל אביב     

 א                                  "הגר' רח,-הישנה-התחנה מרכזית  5000816S תל אביב     

 הקורא                                           עין,החרש:הרחובות 5000817S תל אביב     

 מקור חיים                                  ' רח:-צפון-שפירא ' שכ 5000822S תל אביב     

 חכמי אתונה                                   ' רח-דרום-שפירא' שכ 5000824S תל אביב     

 הקשת                                         ' רח-מערב-םקרית שלו 5000832S תל אביב     

 ישראל גורי                                   ' שד-מזרח-קרית שלום 5000833S תל אביב     

 קרמניצקי                                  ' רח:אזור תעשייה ומסחר 5000913S תל אביב     

 ביצרון                                           ' רח:ביצרון' שכ 5000914S תל אביב     

 דם המכבים                                         ' רח:רמת ישראל 5000915S תל אביב     

 נגבה                               ' רח:-מזרח-דרום-יד אליהו ' שכ 5000925S תל אביב     

 יפתח                            ,קיש:הרחובות,-מרכז-יד אליהו ' שכ 5000926S תל אביב     

 יד לבנים                                ' שד:-צפון-יד אליהו ' שכ 5000927S תל אביב     

 היכל הספורט                , השלושה' רח:-מערב-צפון-יד אליהו ' שכ 5000928S תל אביב     

 המעפילים                           ' רח:-מערב-דרום-יד אליהו ' שכ 5000929S ב     תל אבי

 האקליפטוס                  ,הודיה:הרחובות,-מערב-צפון-התקווה ' שכ 5000931S תל אביב     

 גן התקווה                        ,ורד' רח:-מזרח-צפון-התקווה ' שכ 5000932S תל אביב     

 בית יעקב                                 , בועז, מזרח-התקוה דרום 5000933S תל אביב     

 קמואל                                                 ' רח-התקוה 5000934S תל אביב     

         בית דני              ,יקותיאל' רח:-מערב-דרום-התקווה ' שכ 5000935S תל אביב     

 שתולים                     ' רח:הארגזים,חירותנו' רח:עזרא:השכונות 5000936S תל אביב     

 פארק דרום                                     ,בושם' רח,לבנה' שכ 5000937S תל אביב     

                     -מערב-דרום-כפר שלם ,מקראי קודש' רח:נווה כפיר 5000941S תל אביב     

 סרלין                  ' רח:נוה ברבור',ג' רח:-מערב-צפון-כפר שלם  5000942S תל אביב     

 צוקרמן                      ' רח:נווה אליעזר',ב' רח-מזרח-כפר שלם 5000943S תל אביב     

                         עזרא קורין           ' שד:-מערב-נווה חן  5000944S תל אביב     

 וולקר                                        ' רח:-מזרח-נווה חן  5000945S תל אביב     

 צלילי חנינא                                    ' רח:ניר אביב' שכ 5000946S תל אביב     



 02 -הבחירות המקדימות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת ה 

20 

 

  – 'דנספח 

 נגב ודרום, ירושלים, חיפה וצפון, תל אביב, דן, מרכז ,רשימת ישובים בחתך מחוזות

 מחוז שם היישוב

 המחוז הערבי )שבט(ווייעד 'אבו ג

 המחוז הערבי )שבט(אבו סריחאן 

 המחוז הערבי )שבט(אבו עבדון 

 המחוז הערבי )שבט(אבו עמאר 

 המחוז הערבי )שבט(אבו עמרה 

 המחוז הערבי )שבט(אבו קורינאת 

 ביהמחוז הער )יישוב(אבו קרינאת 

 המחוז הערבי )שבט(אבו רובייעה 

 המחוז הערבי )שבט(אבו רוקייק 

 המחוז הערבי אבטין

 המחוז הערבי פחם-אום אל

 המחוז הערבי קוטוף-אום אל

 המחוז הערבי אום בטין

 המחוז הערבי )שבט(אטרש 

 המחוז הערבי אכסאל

 המחוז הערבי עזי-אל

 המחוז הערבי עריאן-אל

 ערביהמחוז ה אל סייד

 המחוז הערבי )שבט(אסד 

 המחוז הערבי אעבלין

 המחוז הערבי )שבט(אעצם 

 המחוז הערבי )שבט(אפיניש 

 המחוז הערבי גרביה-באקה אל

 המחוז הערבי ידאת'נוג-בועיינה

 המחוז הערבי מכסור-ביר אל

 המחוז הערבי 'ביר הדאג

 המחוז הערבי ה"בסמ

 המחוז הערבי בסמת טבעון

 וז הערביהמח בענה

 המחוז הערבי מכר-דיידה'ג

 המחוז הערבי וליה'לג'ג

 המחוז הערבי )שבט(נאביב 'ג

 המחוז הערבי זרקא-סר א'ג

 המחוז הערבי )גוש חלב(ש 'ג

 המחוז הערבי ת'ג

 המחוז הערבי דבוריה

 המחוז הערבי דחי

 המחוז הערבי אסד-דייר אל

 המחוז הערבי דייר חנא

 ערביהמחוז ה דייר ראפאת

 המחוז הערבי דמיידה

 המחוז הערבי את'דריג

 המחוז הערבי )שבט(הוואשלה 

 המחוז הערבי )שבט(הוזייל 

 המחוז הערבי )שבט(זבארגה 

 המחוז הערבי זמר

 המחוז הערבי זרזיר

 המחוז הערבי ואלד'ח

 המחוז הערבי )שבט(ואלד 'ח

 המחוז הערבי )הרה'ד(ייראת 'חוג

 ביהמחוז הער חוסנייה

 המחוז הערבי חורה

 המחוז הערבי חמאם

 המחוז הערבי זנגריה-טובא

 המחוז הערבי טורעאן

 המחוז הערבי טייבה

 המחוז הערבי )בעמק(טייבה 

 המחוז הערבי טירה

 המחוז הערבי טמרה

 המחוז הערבי )יזרעאל(טמרה 

 המחוז הערבי יפיע

 המחוז הערבי יתיר

 המחוז הערבי כאבול

 המחוז הערבי א'היג-ו אלכאוכב אב

 המחוז הערבי כחלה

 המחוז הערבי כמאנה

 המחוז הערבי כסיפה

 המחוז הערבי רה'אג'חג-טבאש-כעביה

 המחוז הערבי כפר ברא

 המחוז הערבי כפר יאסיף

 המחוז הערבי כפר כנא

 המחוז הערבי כפר מנדא

 המחוז הערבי כפר מצר

 המחוז הערבי כפר קאסם

 הערבי המחוז כפר קרע

 המחוז הערבי לקיה

 המחוז הערבי כרום-ד אל'מג

 המחוז הערבי מוקייבלה

 המחוז הערבי מזרעה

 המחוז הערבי מייסר

 המחוז הערבי מנשית זבדה

 המחוז הערבי עזאזמה-מסעודין אל

 המחוז הערבי מעיליא

 המחוז הערבי מעלה עירון

 המחוז הערבי משהד
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 המחוז הערבי נאעורה

 וז הערביהמח נחף

 המחוז הערבי ניין

 המחוז הערבי )שבט(נצאצרה 

 המחוז הערבי נצרת

 המחוז הערבי )חמרייה(סואעד 

 המחוז הערבי )שבט) (כמאנה(סואעד 

 המחוז הערבי סולם

 המחוז הערבי נין'סח

 המחוז הערבי )שבט(סייד 

 המחוז הערבי סלמה

 המחוז הערבי עוזייר

 הערבי המחוז )בנו עוקבה(עוקבי 

 המחוז הערבי )שבט(עטאוונה 

 המחוז הערבי עיילבון

 המחוז הערבי עילוט

 המחוז הערבי עין חוד

 המחוז הערבי עין מאהל

 המחוז הערבי עראבה

 המחוז הערבי עראמשה

 המחוז הערבי ערב אל נעים

 המחוז הערבי ערערה

 המחוז הערבי בנגב-ערערה

 המחוז הערבי פוריידיס

 וז הערביהמח פסוטה

 המחוז הערבי צנדלה

 המחוז הערבי )שבט(קבועה 

 המחוז הערבי )שבט(צאנע-קודייראת א

 המחוז הערבי )שבט(קוואעין 

 המחוז הערבי קלנסווה

 המחוז הערבי סר-קצר א

 המחוז הערבי ראמה

 המחוז הערבי עין-ראס אל

 המחוז הערבי ראס עלי

 המחוז הערבי רהט

 המחוז הערבי רומאנה

 המחוז הערבי רומת הייב

 המחוז הערבי ריינה

 המחוז הערבי גנם-אום אל -שבלי 

 המחוז הערבי שלום-שגב

 המחוז הערבי דנון' שייח

 המחוז הערבי שעב

 המחוז הערבי שפרעם

 המחוז הערבי תל שבע

 המחוז הערבי )שבט(צאנע -תראבין א

 המחוז הערבי )ישוב(צאנע-תראבין א

 דן מחוז אבני חפץ

 מחוז דן אור יהודה

 מחוז דן איתמר

 מחוז דן אלון מורה

 מחוז דן אלעד

 מחוז דן אלקנה

 מחוז דן אריאל

 מחוז דן בית אריה

 מחוז דן בני ברק

 מחוז דן ברכה

 מחוז דן גבעת שמואל

 מחוז דן גבעתיים

 מחוז דן גני תקווה

 מחוז דן חומש

 מחוז דן ח"חצרות כ

 ז דןמחו מונוסון-יהוד

 מחוז דן יצהר

 מחוז דן יקיר

 מחוז דן כפר תפוח

 מחוז דן מגדלים

 מחוז דן מעלה שומרון

 מחוז דן נופים

 מחוז דן נחלים

 מחוז דן סביון

 מחוז דן עלי זהב

 מחוז דן עמנואל

 מחוז דן עץ אפרים

 מחוז דן פדואל

 מחוז דן פתח תקווה

 מחוז דן צופים

 מחוז דן קדומים

 מחוז דן ונוקרית א

 מחוז דן קרית נטפים

 מחוז דן קרני שומרון

 מחוז דן ראש העין

 מחוז דן רבבה

 מחוז דן רמת גן

 מחוז דן שערי תקווה

 מחוז דרוזים אבו סנאן

 מחוז דרוזים בוקעאתא

 מחוז דרוזים ן'בית ג

 מחוז דרוזים ולס'ג

 מחוז דרוזים כרמל-דאלית אל

 מחוז דרוזים חורפיש

 מחוז דרוזים ת'ג-חיאנו

 מחוז דרוזים ירכא

 מחוז דרוזים סמיע-כסרא

 מחוז דרוזים כפר כמא
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 מחוז דרוזים דל שמס'מג

 מחוז דרוזים מגאר

 מחוז דרוזים מסעדה

 מחוז דרוזים ור'סאג

 מחוז דרוזים ר'ג'ע

 מחוז דרוזים אסד-עין אל

 מחוז דרוזים עין קנייא

 מחוז דרוזים עספיא

 מחוז דרוזים )קייעהבו(פקיעין 

 מחוז דרוזים ריחאניה

 מחוז דרום אבן שמואל

 מחוז דרום אבשלום

 מחוז דרום איבים

 מחוז דרום אשדוד

 מחוז דרום אשכולות

 מחוז דרום אשקלון

 מחוז דרום בני עצמון

 מחוז דרום בת חצור

 מחוז דרום דוגית

 מחוז דרום הר עמשא

 מחוז דרום כנות

 דרום מחוז כפר דרום

 מחוז דרום כפר סילבר

 מחוז דרום כרמל

 מחוז דרום מורג

 מחוז דרום מחנה יתיר

 מחוז דרום נווה דקלים

 מחוז דרום נווה זוהר

 מחוז דרום ניסנית

 מחוז דרום סוסיה

 מחוז דרום עזוז

 מחוז דרום עיר אובות

 מחוז דרום קדמה

 מחוז דרום קרית גת

 מחוז דרום קרית מלאכי

 מחוז דרום ותשדר

 מחוז דרום שליו

 מחוז חיפה חיפה

 מחוז חיפה טירת כרמל

 מחוז חיפה כפר גלים

 מחוז חיפה כפר הנוער הדתי

 מחוז חיפה 'כפר חסידים א

 מחוז חיפה 'כפר חסידים ב

 מחוז חיפה נשר

 מחוז חיפה עתלית

 מחוז חיפה קרית אתא

 מחוז חיפה קרית ביאליק

 פהמחוז חי קרית טבעון

 מחוז חיפה קרית ים

 מחוז חיפה קרית מוצקין

 מחוז חיפה רכסים

 מחוז ירושלים אבו גוש

 מחוז ירושלים אדורה

 מחוז ירושלים איתנים

 מחוז ירושלים אלון שבות

 מחוז ירושלים אלעזר

 מחוז ירושלים אספר

 מחוז ירושלים אפרתה

 מחוז ירושלים בית אל

 מחוז ירושלים בית חורון

 מחוז ירושלים ת שמשבי

 מחוז ירושלים ביתר עילית

 מחוז ירושלים ברקן

 מחוז ירושלים בת עין

 מחוז ירושלים גבע בנימין

 מחוז ירושלים גבעון החדשה

 מחוז ירושלים גבעת זאב

 מחוז ירושלים גבעת שמש

 מחוז ירושלים דולב

 מחוז ירושלים הר אדר

 מחוז ירושלים הר גילה

 רושליםמחוז י חברון

 מחוז ירושלים חגי

 מחוז ירושלים חלמיש

 מחוז ירושלים טלמון

 מחוז ירושלים ירושלים

 מחוז ירושלים כוכב השחר

 מחוז ירושלים כוכב יעקב

 מחוז ירושלים כפר אדומים

 מחוז ירושלים כפר עציון

 מחוז ירושלים כרמי צור

 מחוז ירושלים מבשרת ציון

 מחוז ירושלים מגדל עוז

 מחוז ירושלים מוצא עילית

 מחוז ירושלים מעלה אדומים

 מחוז ירושלים מעלה אפרים

 מחוז ירושלים מעלה לבונה

 מחוז ירושלים מעלה מכמש

 מחוז ירושלים מעלה עמוס

 מחוז ירושלים מצפה יריחו

 מחוז ירושלים נווה דניאל

 מחוז ירושלים נווה שלום

 מחוז ירושלים נוקדים

 ירושליםמחוז  נחליאל
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 מחוז ירושלים נטף

 מחוז ירושלים עופרה

 מחוז ירושלים ס חקלאי"בי-עין כרם

 מחוז ירושלים עין נקובא

 מחוז ירושלים עין ראפה

 מחוז ירושלים עלי

 מחוז ירושלים עלמון

 מחוז ירושלים עתניאל

 מחוז ירושלים פני חבר

 מחוז ירושלים פסגות

 מחוז ירושלים צור הדסה

 חוז ירושליםמ קדר

 מחוז ירושלים קרית ארבע

 מחוז ירושלים קרית יערים

 מחוז ירושלים )מוסד(קרית יערים

 מחוז ירושלים ראש צורים

 מחוז ירושלים שילה

 מחוז ירושלים תלם

 מחוז ירושלים תקוע

 מחוז מושבים אבטליון

 מחוז מושבים אביאל

 מחוז מושבים אביבים

 מחוז מושבים אביגדור

 מחוז מושבים יחילאב

 מחוז מושבים אביטל

 מחוז מושבים אביעזר

 מחוז מושבים אבירים

 מחוז מושבים אבן מנחם

 מחוז מושבים אבן ספיר

 מחוז מושבים אבני איתן

 מחוז מושבים אבנת

 מחוז מושבים אדירים

 מחוז מושבים אדרת

 מחוז מושבים אודים

 מחוז מושבים אודם

 מחוז מושבים אוהד

 מחוז מושבים ומןא

 מחוז מושבים אומץ

 מחוז מושבים אורה

 מחוז מושבים אורות

 מחוז מושבים אחווה

 מחוז מושבים אחוזם

 מחוז מושבים אחוזת ברק

 מחוז מושבים אחיהוד

 מחוז מושבים אחיטוב

 מחוז מושבים אחיסמך

 מחוז מושבים אחיעזר

 מחוז מושבים אילניה

 מחוז מושבים איתן

 מחוז מושבים אלומה

 מחוז מושבים אלון הגליל

 מחוז מושבים אלוני אבא

 מחוז מושבים אלוני הבשן

 מחוז מושבים אלוני יצחק

 מחוז מושבים עד-אלי

 מחוז מושבים אלי סיני

 מחוז מושבים אליפלט

 מחוז מושבים אליקים

 מחוז מושבים אלישיב

 מחוז מושבים אלישמע

 מחוז מושבים אלמגור

 מחוז מושבים אלקוש

 מחוז מושבים אמונים

 מחוז מושבים אמירים

 מחוז מושבים אמנון

 מחוז מושבים אמציה

 מחוז מושבים אניעם

 מחוז מושבים ארבל

 מחוז מושבים ארגמן

 מחוז מושבים ארסוף

 מחוז מושבים אשבול

 מחוז מושבים אשחר

 מחוז מושבים אשרת

 מחוז מושבים אשתאול

 מושביםמחוז  באר אורה

 מחוז מושבים באר טוביה

 מחוז מושבים באר מילכה

 מחוז מושבים בארותיים

 מחוז מושבים בדולח

 מחוז מושבים בוסתן הגליל

 מחוז מושבים בורגתה

 מחוז מושבים בטחה

 מחוז מושבים ביצרון

 מחוז מושבים ביריה

 מחוז מושבים בית אלעזרי

 מחוז מושבים בית גמליאל

 וז מושביםמח בית הגדי

 מחוז מושבים בית הלוי

 מחוז מושבים בית הלל

 מחוז מושבים בית זיד

 מחוז מושבים בית זית

 מחוז מושבים בית חירות

 מחוז מושבים בית חלקיה

 מחוז מושבים בית חנן
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 מחוז מושבים בית חנניה

 מחוז מושבים בית חשמונאי

 מחוז מושבים בית יהושע

 מחוז מושבים בית יוסף

 מחוז מושבים בית ינאי

 מחוז מושבים שער חפר-בית יצחק

 מחוז מושבים בית לחם הגלילית

 מחוז מושבים בית מאיר

 מחוז מושבים בית נחמיה

 מחוז מושבים בית נקופה

 מחוז מושבים בית עובד

 מחוז מושבים בית עוזיאל

 מחוז מושבים בית עזרא

 מחוז מושבים בית עריף

 יםמחוז מושב בית רבן

 מחוז מושבים בית רימון

 מחוז מושבים בית שערים

 מחוז מושבים בית שקמה

 מחוז מושבים ביתן אהרן

 מחוז מושבים בלפוריה

 מחוז מושבים בן זכאי

 מחוז מושבים בן עמי

 מחוז מושבים )כפר נוער(בן שמן 

 מחוז מושבים )מושב(בן שמן 

 מחוז מושבים בני דרום

 םמחוז מושבי בני דרור

 מחוז מושבים בני יהודה

 מחוז מושבים בני נצרים

 מחוז מושבים בני עטרות

 מחוז מושבים בני ציון

 מחוז מושבים בני ראם

 מחוז מושבים בניה

 מחוז מושבים בצרה

 מחוז מושבים בצת

 מחוז מושבים בקוע

 מחוז מושבים בקעות

 מחוז מושבים בר גיורא

 מחוז מושבים בר יוחאי

 וז מושביםמח ברוש

 מחוז מושבים ברכיה

 מחוז מושבים ברק

 מחוז מושבים ברקת

 מחוז מושבים בת הדר

 מחוז מושבים בת חן

 מחוז מושבים בת חפר

 מחוז מושבים בת שלמה

 מחוז מושבים גאולי תימן

 מחוז מושבים גאולים

 מחוז מושבים גאליה

 מחוז מושבים גבע כרמל

 מחוז מושבים גבעולים

 מחוז מושבים בר גבעות

 מחוז מושבים גבעת אבני

 מחוז מושבים ן"גבעת ח

 מחוז מושבים גבעת יואב

 מחוז מושבים גבעת יערים

 מחוז מושבים גבעת ישעיהו

 מחוז מושבים ח"גבעת כ

 מחוז מושבים י"גבעת ניל

 מחוז מושבים גבעת שפירא

 מחוז מושבים גבעתי

 מחוז מושבים גדיד

 םמחוז מושבי גדיש

 מחוז מושבים גדעונה

 מחוז מושבים גורן

 מחוז מושבים גורנות הגליל

 מחוז מושבים גיאה

 מחוז מושבים גיבתון

 מחוז מושבים גיזו

 מחוז מושבים גילון

 מחוז מושבים גילת

 מחוז מושבים גינתון

 מחוז מושבים גיתה

 מחוז מושבים גיתית

 מחוז מושבים גמזו

 מחוז מושבים גן אור

 מחוז מושבים ן הדרוםג

 מחוז מושבים גן השומרון

 מחוז מושבים גן חיים

 מחוז מושבים גן יאשיה

 מחוז מושבים גן נר

 מחוז מושבים גן שורק

 מחוז מושבים גנות

 מחוז מושבים גנות הדר

 מחוז מושבים גני הדר

 מחוז מושבים גני טל

 מחוז מושבים *גני טל

 מחוז מושבים גני יוחנן

 מחוז מושבים עם גני

 מחוז מושבים גפן

 מחוז מושבים גת רימון

 מחוז מושבים דבורה

 מחוז מושבים ב"דוב

 מחוז מושבים דור



 02 -הבחירות המקדימות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת ה 

26 

 

 מחוז מושבים דישון

 מחוז מושבים דלתון

 מחוז מושבים דקל

 מחוז מושבים הדר עם

 מחוז מושבים הודיה

 מחוז מושבים הודיות

 מחוז מושבים הושעיה

 ז מושביםמחו הזורעים

 מחוז מושבים היוגב

 מחוז מושבים הילה

 מחוז מושבים הררית

 מחוז מושבים ורד יריחו

 מחוז מושבים ורדון

 מחוז מושבים זבדיאל

 מחוז מושבים זוהר

 מחוז מושבים זיתן

 מחוז מושבים זכריה

 מחוז מושבים זמרת

 מחוז מושבים זנוח

 מחוז מושבים זרועה

 מחוז מושבים זרחיה

 מחוז מושבים חבצלת השרון

 מחוז מושבים חבר

 מחוז מושבים חגור

 מחוז מושבים חגלה

 מחוז מושבים נס-חד

 מחוז מושבים חדיד

 מחוז מושבים חוסן

 מחוז מושבים חזון

 מחוז מושבים חיבת ציון

 מחוז מושבים חיננית

 מחוז מושבים חירות

 מחוז מושבים חלוץ

 מחוז מושבים חלץ

 ז מושביםמחו חמד

 מחוז מושבים חמרה

 מחוז מושבים חניאל

 מחוז מושבים חספין

 מחוז מושבים חצב

 מחוז מושבים חצבה

 מחוז מושבים חרב לאת

 מחוז מושבים חרוצים

 מחוז מושבים חרשים

 מחוז מושבים טירת יהודה

 מחוז מושבים אל-טל

 מחוז מושבים טל שחר

 מחוז מושבים טפחות

 ביםמחוז מוש יבול

 מחוז מושבים יגל

 מחוז מושבים יד בנימין

 מחוז מושבים יד השמונה

 מחוז מושבים יד נתן

 מחוז מושבים ם"יד רמב

 מחוז מושבים יובל

 מחוז מושבים יובלים

 מחוז מושבים יונתן

 מחוז מושבים יושיביה

 מחוז מושבים יכיני

 מחוז מושבים ינוב

 מחוז מושבים ינון

 ושביםמחוז מ יסודות

 מחוז מושבים יעד

 מחוז מושבים יעל

 מחוז מושבים יעף

 מחוז מושבים יערה

 מחוז מושבים יפית

 מחוז מושבים יציץ

 מחוז מושבים ירדנה

 מחוז מושבים ירחיב

 מחוז מושבים ירקונה

 מחוז מושבים ישע

 מחוז מושבים ישעי

 מחוז מושבים ישרש

 מחוז מושבים יתד

 םמחוז מושבי כדורי

 מחוז מושבים כדיתה

 מחוז מושבים כוכב מיכאל

 מחוז מושבים כורזים

 מחוז מושבים כחל

 מחוז מושבים כליל

 מחוז מושבים כלנית

 מחוז מושבים כמהין

 מחוז מושבים כמון

 מחוז מושבים כנף

 מחוז מושבים כסלון

 מחוז מושבים כפר אביב

 מחוז מושבים כפר אוריה

 יםמחוז מושב כפר אחים

 מחוז מושבים כפר ביאליק

 מחוז מושבים ו"כפר ביל

 מחוז מושבים כפר בן נון

 מחוז מושבים כפר ברוך

 מחוז מושבים כפר גדעון

 מחוז מושבים כפר האורנים
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 מחוז מושבים כפר הנגיד

 מחוז מושבים כפר הס

 מחוז מושבים ה"כפר הרא

 מחוז מושבים ף"כפר הרי

 מחוז מושבים כפר ויתקין

 מחוז מושבים כפר ורבורג

 מחוז מושבים כפר זוהרים

 מחוז מושבים כפר זיתים

 מחוז מושבים כפר חושן

 מחוז מושבים כפר חיטים

 מחוז מושבים כפר חיים

 מחוז מושבים כפר חנניה

 מחוז מושבים כפר טרומן

 מחוז מושבים כפר ידידיה

 מחוז מושבים כפר יהושע

 מחוז מושבים כפר יחזקאל

 מחוז מושבים כפר יעבץ

 מחוז מושבים כפר מונש

 מחוז מושבים כפר מימון

 מחוז מושבים ל"כפר מל

 מחוז מושבים כפר מרדכי

 מחוז מושבים כפר נטר

 מחוז מושבים כפר סירקין

 מחוז מושבים כפר עבודה

 מחוז מושבים כפר פינס

 מחוז מושבים כפר קיש

 מחוז מושבים )זרעית(כפר רוזנואלד 

 מחוז מושבים כפר רות

 מחוז מושבים כפר שמאי

 מחוז מושבים כפר שמואל

 מחוז מושבים כרכום

 מחוז מושבים כרם בן זמרה

 מחוז מושבים כרם בן שמן

 מחוז מושבים ל"כרם מהר

 מחוז מושבים לבון

 מחוז מושבים לבנים

 מחוז מושבים לוזית

 מחוז מושבים לימן

 מחוז מושבים לכיש

 מחוז מושבים תלפידו

 מחוז מושבים מאור

 מחוז מושבים מאיר שפיה

 מחוז מושבים מבוא ביתר

 מחוז מושבים מבוא חורון

 מחוז מושבים מבוא מודיעים

 מחוז מושבים מבואות ים

 מחוז מושבים מבועים

 מחוז מושבים מבטחים

 מחוז מושבים מבקיעים

 מחוז מושבים מגדים

 מחוז מושבים מגן שאול

 מחוז מושבים שימיםמג

 מחוז מושבים מדרך עוז

 מחוז מושבים מולדה

 מחוז מושבים מולדת

 מחוז מושבים מורשת

 מחוז מושבים מזור

 מחוז מושבים מחולה

 מחוז מושבים מחנה הילה

 מחוז מושבים מחנה טלי

 מחוז מושבים מחנה יהודית

 מחוז מושבים מחנה יוכבד

 מחוז מושבים מחנה יפה

 מחוז מושבים מריםמחנה 

 מחוז מושבים מחנה עדי

 מחוז מושבים מחנה תל נוף

 מחוז מושבים מחסיה

 מחוז מושבים מטע

 מחוז מושבים מי עמי

 מחוז מושבים מיטב

 מחוז מושבים מירון

 מחוז מושבים מישר

 מחוז מושבים מכורה

 מחוז מושבים מכחול

 מחוז מושבים מכמורת

 מחוז מושבים מכמנים

 מחוז מושבים אהמל

 מחוז מושבים מלילות

 מחוז מושבים מלכישוע

 מחוז מושבים מנוחה

 מחוז מושבים מנוף

 מחוז מושבים מנות

 מחוז מושבים מסד

 מחוז מושבים מסילת ציון

 מחוז מושבים מסלול

 מחוז מושבים מעגלים

 מחוז מושבים מעון

 מחוז מושבים מעונה

 מחוז מושבים מעלה גמלא

 מחוז מושבים מעש

 מחוז מושבים מצדות יהודה

 מחוז מושבים מצליח

 מחוז מושבים מצפה

 מחוז מושבים ב"מצפה אבי
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 מחוז מושבים מצפה אילן

 מחוז מושבים מצפה נטופה

 מחוז מושבים מרגליות

 מחוז מושבים מרחב עם

 מחוז מושבים )מושב(מרחביה 

 מחוז מושבים מרכז שפירא

 יםמחוז מושב משגב דב

 מחוז מושבים משואה

 מחוז מושבים משואות יצחק

 מחוז מושבים משכיות

 מחוז מושבים משמר איילון

 מחוז מושבים משמר הירדן

 מחוז מושבים משמר השבעה

 מחוז מושבים משמרת

 מחוז מושבים משען

 מחוז מושבים מתן

 מחוז מושבים מתת

 מחוז מושבים מתתיהו

 מחוז מושבים נאות גולן

 מחוז מושבים אות הכיכרנ

 מחוז מושבים נבטים

 מחוז מושבים נגוהות

 מחוז מושבים נהורה

 מחוז מושבים נהלל

 מחוז מושבים נוב

 מחוז מושבים נוגה

 מחוז מושבים נוה

 מחוז מושבים ב"נווה אטי

 מחוז מושבים נווה זיו

 מחוז מושבים נווה ימין

 מחוז מושבים נווה ירק

 מושבים מחוז נווה מבטח

 מחוז מושבים נווה מיכאל

 מחוז מושבים נועם

 מחוז מושבים נוף איילון

 מחוז מושבים נופית

 מחוז מושבים נופך

 מחוז מושבים נורדיה

 מחוז מושבים נחושה

 מחוז מושבים נחלה

 מחוז מושבים נחם

 מחוז מושבים נטועה

 מחוז מושבים נטעים

 מחוז מושבים ניצן

 ושביםמחוז מ 'ניצן ב

 מחוז מושבים )קהילת חינוך(ניצנה 

 מחוז מושבים ניצני סיני

 מחוז מושבים ניצני עוז

 מחוז מושבים ניר בנים

 מחוז מושבים ניר גלים

 מחוז מושבים ן"ניר ח

 מחוז מושבים ניר יפה

 מחוז מושבים ניר ישראל

 מחוז מושבים ניר משה

 מחוז מושבים ניר עציון

 ושביםמחוז מ ניר עקיבא

 מחוז מושבים ניר צבי

 מחוז מושבים נירית

 מחוז מושבים נס הרים

 מחוז מושבים נעורים

 מחוז מושבים ה"נעמ

 מחוז מושבים נצר חזני

 מחוז מושבים *נצר חזני

 מחוז מושבים נתיב הגדוד

 מחוז מושבים נתיב העשרה

 מחוז מושבים נתיב השיירה

 מחוז מושבים סגולה

 ושביםמחוז מ סלעית

 מחוז מושבים ספיר

 מחוז מושבים סתריה

 מחוז מושבים עבדון

 מחוז מושבים עגור

 מחוז מושבים עדי

 מחוז מושבים עדנים

 מחוז מושבים עוזה

 מחוז מושבים עולש

 מחוז מושבים עופר

 מחוז מושבים עוצם

 מחוז מושבים עזר

 מחוז מושבים עזריאל

 מחוז מושבים עזריה

 מושבים מחוז עזריקם

 מחוז מושבים עטרת

 מחוז מושבים עידן

 מחוז מושבים עיינות

 מחוז מושבים עין איילה

 מחוז מושבים עין הבשור

 מחוז מושבים עין הוד

 מחוז מושבים עין העמק

 מחוז מושבים עין ורד

 מחוז מושבים עין חצבה

 מחוז מושבים עין יהב

 מחוז מושבים עין יעקב

 ושביםמחוז מ עין עירון
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 מחוז מושבים עין שריד

 מחוז מושבים עין תמר

 מחוז מושבים עלמה

 מחוז מושבים עמוקה

 מחוז מושבים עמינדב

 מחוז מושבים עמיעוז

 מחוז מושבים עמיקם

 מחוז מושבים עמקה

 מחוז מושבים עצמון שגב

 מחוז מושבים ערוגות

 מחוז מושבים עשרת

 מחוז מושבים פארן

 ושביםמחוז מ פדויים

 מחוז מושבים פדיה

 מחוז מושבים פורת

 מחוז מושבים פטיש

 מחוז מושבים ז"פעמי תש

 מחוז מושבים פצאל

 מחוז מושבים פקיעין חדשה

 מחוז מושבים פרזון

 מחוז מושבים פרי גן

 מחוז מושבים פתחיה

 מחוז מושבים צביה

 מחוז מושבים צוחר

 מחוז מושבים צופיה

 םמחוז מושבי צופית

 מחוז מושבים צופר

 מחוז מושבים צוקי ים

 מחוז מושבים צוקים

 מחוז מושבים צור יצחק

 מחוז מושבים צור משה

 מחוז מושבים צור נתן

 מחוז מושבים צוריאל

 מחוז מושבים צורית

 מחוז מושבים ציפורי

 מחוז מושבים צלפון

 מחוז מושבים צפריה

 מחוז מושבים צפרירים

 שביםמחוז מו צרופה

 מחוז מושבים קדמת צבי

 מחוז מושבים קדרון

 מחוז מושבים קוממיות

 מחוז מושבים קורנית

 מחוז מושבים קטיף

 מחוז מושבים קלחים

 מחוז מושבים קשת

 מחוז מושבים רווחה

 מחוז מושבים רוויה

 מחוז מושבים רועי

 מחוז מושבים רותם

 מחוז מושבים רחוב

 מחוז מושבים ריחן

 מחוז מושבים ניםרימו

 מחוז מושבים רינתיה

 מחוז מושבים און-רם

 מחוז מושבים רמות

 מחוז מושבים רמות השבים

 מחוז מושבים רמות מאיר

 מחוז מושבים רמות נפתלי

 מחוז מושבים רמת מגשימים

 מחוז מושבים רמת צבי

 מחוז מושבים רמת רזיאל

 מחוז מושבים רנן

 מחוז מושבים רקפת

 מחוז מושבים רשפון

 מחוז מושבים שאר ישוב

 מחוז מושבים שבי ציון

 מחוז מושבים שדה אילן

 מחוז מושבים שדה אליעזר

 מחוז מושבים שדה דוד

 מחוז מושבים שדה ורבורג

 מחוז מושבים שדה יעקב

 מחוז מושבים שדה יצחק

 מחוז מושבים שדה משה

 מחוז מושבים שדה ניצן

 םמחוז מושבי שדה עוזיהו

 מחוז מושבים שדה צבי

 מחוז מושבים שדות מיכה

 מחוז מושבים שדי אברהם

 מחוז מושבים שדי חמד

 מחוז מושבים שדי תרומות

 מחוז מושבים שדמה

 מחוז מושבים שדמות דבורה

 מחוז מושבים שדמות מחולה

 מחוז מושבים שואבה

 מחוז מושבים שובה

 מחוז מושבים שומרה

 מחוז מושבים שוקדה

 מחוז מושבים שורש

 מחוז מושבים שושנת העמקים

 מחוז מושבים שזור

 מחוז מושבים שחר

 מחוז מושבים שחרות

 מחוז מושבים שיבולים
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 מחוז מושבים שיטים

 מחוז מושבים שילת

 מחוז מושבים שכניה

 מחוז מושבים שלווה

 מחוז מושבים שלומית

 מחוז מושבים שמשית

 מחוז מושבים שעל

 מחוז מושבים אפריםשער 

 מחוז מושבים שפיר

 מחוז מושבים שפר

 מחוז מושבים שקד

 מחוז מושבים שקף

 מחוז מושבים שרונה

 מחוז מושבים )און-לי(שריגים 

 מחוז מושבים שרשרת

 מחוז מושבים שתולה

 מחוז מושבים שתולים

 מחוז מושבים תאשור

 מחוז מושבים תדהר

 מחוז מושבים תומר

 חוז מושביםמ תושיה

 מחוז מושבים תימורים

 מחוז מושבים תירוש

 מחוז מושבים תל עדשים

 מחוז מושבים תל תאומים

 מחוז מושבים תלמי אליהו

 מחוז מושבים תלמי אלעזר

 מחוז מושבים ו"תלמי ביל

 מחוז מושבים תלמי יוסף

 מחוז מושבים תלמי יחיאל

 מחוז מושבים תלמי יפה

 מחוז מושבים תלמים

 מחוז מושבים תנובות

 מחוז מושבים תעוז

 מחוז מושבים תפרח

 מחוז מושבים תקומה

 מחוז מושבים תרום

 מחוז מרכז אזור

 מחוז מרכז באר יעקב

 מחוז מרכז בית דגן

 מחוז מרכז ש"בני עי

 מחוז מרכז בת ים

 מחוז מרכז גדרה

 מחוז מרכז גן יבנה

 מחוז מרכז חולון

 רכזמחוז מ חצרות חולדה

 מחוז מרכז חשמונאים

 מחוז מרכז יבנה

 מחוז מרכז ד"כפר חב

 מחוז מרכז )ישיבה(כרם יבנה 

 מחוז מרכז כרמי יוסף

 מחוז מרכז לוד

 מחוז מרכז לפיד

 מחוז מרכז רעות-מכבים-מודיעין

 מחוז מרכז מודיעין עילית

 מחוז מרכז מזכרת בתיה

 מחוז מרכז מקווה ישראל

 מחוז מרכז י"ניל

 מחוז מרכז נס ציונה

 מחוז מרכז נעלה

 מחוז מרכז קרית עקרון

 מחוז מרכז ראשון לציון

 מחוז מרכז רחובות

 מחוז מרכז רמלה

 מחוז מרכז שוהם

 מחוז מרכז שמעה

 מחוז נגב אופקים

 מחוז נגב אילת

 מחוז נגב אשל הנשיא

 מחוז נגב באר שבע

 מחוז נגב דימונה

 מחוז נגב טנא

 מחוז נגב ירוחם

 מחוז נגב להבים

 מחוז נגב מדרשת בן גוריון

 מחוז נגב מיתר

 מחוז נגב מצפה רמון

 מחוז נגב נתיבות

 מחוז נגב עומר

 מחוז נגב ערד

 מחוז נגב שלווה במדבר

 מחוז נגב שני

 מחוז צפון אור הגנוז

 מחוז צפון אתגר

 מחוז צפון בית שאן

 מחוז צפון גבעת אלה

 פוןמחוז צ גנים

 מחוז צפון חצור הגלילית

 מחוז צפון חצרות יסף

 מחוז צפון טבריה

 מחוז צפון יבנאל

 מחוז צפון יסוד המעלה

 מחוז צפון )מושבה(יקנעם 

 מחוז צפון יקנעם עילית
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 מחוז צפון כדים

 מחוז צפון )מושבה(כנרת 

 מחוז צפון כפר ורדים

 מחוז צפון כפר תבור

 מחוז צפון כרי דשא

 מחוז צפון מיאלכר

 מחוז צפון מבוא דותן

 מחוז צפון מגדל

 מחוז צפון מגדל העמק

 מחוז צפון מטולה

 מחוז צפון מנחמיה

 מחוז צפון תרשיחא-מעלות

 מחוז צפון נהריה

 מחוז צפון נורית

 מחוז צפון נס עמים

 מחוז צפון נצרת עילית

 מחוז צפון עכו

 מחוז צפון עפולה

 מחוז צפון הכפר עבוד -פוריה 

 מחוז צפון נווה עובד -פוריה 

 מחוז צפון פוריה עילית

 מחוז צפון צפת

 מחוז צפון קלע

 מחוז צפון חריש-קציר

 מחוז צפון קצרין

 מחוז צפון קרית שמונה

 מחוז צפון ראש פינה

 מחוז צפון רמת ישי

 מחוז צפון נור-שא

 מחוז צפון שלומי

 מחוז צפון שעורים

 צפון מחוז תמרת

 מחוז קיבוצים אדמית

 מחוז קיבוצים אור הנר

 מחוז קיבוצים אורטל

 מחוז קיבוצים אורים

 מחוז קיבוצים אורנים

 מחוז קיבוצים אושה

 מחוז קיבוצים אייל

 מחוז קיבוצים איילת השחר

 מחוז קיבוצים אילון

 מחוז קיבוצים אילות

 מחוז קיבוצים רום-אל

 מחוז קיבוצים אלומות

 מחוז קיבוצים לוניםא

 מחוז קיבוצים אליפז

 מחוז קיבוצים אלמוג

 מחוז קיבוצים אפיק

 מחוז קיבוצים אפיקים

 מחוז קיבוצים אפק

 מחוז קיבוצים ארז

 מחוז קיבוצים אשבל

 מחוז קיבוצים )איחוד(אשדות יעקב  

 מחוז קיבוצים )מאוחד(אשדות יעקב  

 מחוז קיבוצים אשלים

 וז קיבוציםמח בארות יצחק

 מחוז קיבוצים בארי

 מחוז קיבוצים בחן

 מחוז קיבוצים בית אורן

 מחוז קיבוצים בית אלפא

 מחוז קיבוצים בית גוברין

 מחוז קיבוצים בית העמק

 מחוז קיבוצים בית הערבה

 מחוז קיבוצים בית השיטה

 מחוז קיבוצים בית זרע

 מחוז קיבוצים בית ניר

 מחוז קיבוצים בית קמה

 מחוז קיבוצים בית קשת

 מחוז קיבוצים ברור חיל

 מחוז קיבוצים ברעם

 מחוז קיבוצים ברקאי

 מחוז קיבוצים גבולות

 מחוז קיבוצים גבים

 מחוז קיבוצים גבע

 מחוז קיבוצים גבעת ברנר

 מחוז קיבוצים גבעת השלושה

 מחוז קיבוצים )איחוד(גבעת חיים 

 מחוז קיבוצים )מאוחד(גבעת חיים 

 מחוז קיבוצים גבעת עוז

 מחוז קיבוצים גברעם

 מחוז קיבוצים גבת

 מחוז קיבוצים גדות

 מחוז קיבוצים גונן

 מחוז קיבוצים גזית

 מחוז קיבוצים גזר

 מחוז קיבוצים גינוסר

 מחוז קיבוצים גיניגר

 מחוז קיבוצים גלאון

 מחוז קיבוצים גלגל

 מחוז קיבוצים גליל ים

 מחוז קיבוצים )אבן יצחק(גלעד 

 מחוז קיבוצים גן שלמה

 מחוז קיבוצים גן שמואל

 מחוז קיבוצים געש
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 מחוז קיבוצים געתון

 מחוז קיבוצים גרופית

 מחוז קיבוצים גשור

 מחוז קיבוצים גשר

 מחוז קיבוצים גשר הזיו

 מחוז קיבוצים )קיבוץ(גת 

 מחוז קיבוצים דבירה

 מחוז קיבוצים דברת

 קיבוציםמחוז  'דגניה א

 מחוז קיבוצים 'דגניה ב

 מחוז קיבוצים דורות

 מחוז קיבוצים דליה

 מחוז קיבוצים דן

 מחוז קיבוצים דפנה

 מחוז קיבוצים האון

 מחוז קיבוצים הבונים

 מחוז קיבוצים הגושרים

 מחוז קיבוצים הזורע

 מחוז קיבוצים החותרים

 מחוז קיבוצים המעפיל

 מחוז קיבוצים הסוללים

 מחוז קיבוצים וגןהע

 מחוז קיבוצים הראל

 מחוז קיבוצים הרדוף

 מחוז קיבוצים זיקים

 מחוז קיבוצים חולדה

 מחוז קיבוצים חולית

 מחוז קיבוצים חולתה

 מחוז קיבוצים חוקוק

 מחוז קיבוצים חורשים

 מחוז קיבוצים חמדיה

 מחוז קיבוצים חמדת

 מחוז קיבוצים חניתה

 מחוז קיבוצים חנתון

 מחוז קיבוצים חפץ חיים

 מחוז קיבוצים בה-חפצי

 מחוז קיבוצים אשדוד-חצור

 מחוז קיבוצים חצרים

 מחוז קיבוצים טירת צבי

 מחוז קיבוצים טללים

 מחוז קיבוצים יגור

 מחוז קיבוצים יד חנה

 מחוז קיבוצים יד מרדכי

 מחוז קיבוצים יהל

 מחוז קיבוצים יודפת

 מחוז קיבוצים יזרעאל

 מחוז קיבוצים יחיעם

 מחוז קיבוצים יטבתה

 מחוז קיבוצים ב"ייט

 מחוז קיבוצים יסעור

 מחוז קיבוצים יפעת

 מחוז קיבוצים יפתח

 מחוז קיבוצים יקום

 מחוז קיבוצים יראון

 מחוז קיבוצים כברי

 מחוז קיבוצים כיסופים

 מחוז קיבוצים כישור

 מחוז קיבוצים )קבוצה(כנרת 

 וז קיבוציםמח כפר בלום

 מחוז קיבוצים כפר גליקסון

 מחוז קיבוצים כפר גלעדי

 מחוז קיבוצים כפר דניאל

 מחוז קיבוצים כפר החורש

 מחוז קיבוצים כפר המכבי

 מחוז קיבוצים כפר הנשיא

 מחוז קיבוצים כפר חרוב

 מחוז קיבוצים כפר מנחם

 מחוז קיבוצים כפר מסריק

 מחוז קיבוצים כפר סאלד

 מחוז קיבוצים זהכפר ע

 מחוז קיבוצים כפר ראש הנקרה

 מחוז קיבוצים כפר רופין

 מחוז קיבוצים כרם שלום

 מחוז קיבוצים כרמיה

 מחוז קיבוצים כרמים

 מחוז קיבוצים לביא

 מחוז קיבוצים להב

 מחוז קיבוצים להבות הבשן

 מחוז קיבוצים להבות חביבה

 מחוז קיבוצים לוחמי הגיטאות

 ז קיבוציםמחו לוטם

 מחוז קיבוצים לוטן

 מחוז קיבוצים מבוא חמה

 מחוז קיבוצים מגידו

 מחוז קיבוצים מגל

 מחוז קיבוצים מגן

 מחוז קיבוצים מורן

 מחוז קיבוצים מזרע

 מחוז קיבוצים מחניים

 מחוז קיבוצים מיצר

 מחוז קיבוצים מירב

 מחוז קיבוצים מלכיה

 מחוז קיבוצים מנרה

 יבוציםמחוז ק מסדה
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 מחוז קיבוצים מסילות

 מחוז קיבוצים מעברות

 מחוז קיבוצים מעגן

 מחוז קיבוצים מעגן מיכאל

 מחוז קיבוצים מעוז חיים

 מחוז קיבוצים מעין ברוך

 מחוז קיבוצים מעין צבי

 מחוז קיבוצים מעלה גלבוע

 מחוז קיבוצים מעלה החמישה

 מחוז קיבוצים מענית

 מחוז קיבוצים מפלסים

 מחוז קיבוצים מצובה

 מחוז קיבוצים מצפה שלם

 מחוז קיבוצים מצר

 מחוז קיבוצים מרום גולן

 מחוז קיבוצים )קיבוץ(מרחביה 

 מחוז קיבוצים משאבי שדה

 מחוז קיבוצים משגב עם

 מחוז קיבוצים משמר דוד

 מחוז קיבוצים משמר הנגב

 מחוז קיבוצים משמר העמק

 מחוז קיבוצים משמר השרון

 מחוז קיבוצים משמרות

 מחוז קיבוצים נאות מרדכי

 מחוז קיבוצים נאות סמדר

 מחוז קיבוצים נגבה

 מחוז קיבוצים נווה אור

 מחוז קיבוצים נווה אילן

 מחוז קיבוצים נווה איתן

 מחוז קיבוצים נווה חריף

 מחוז קיבוצים נווה ים

 מחוז קיבוצים נחל עוז

 מחוז קיבוצים נחשולים

 מחוז קיבוצים נחשון

 מחוז קיבוצים נחשונים

 מחוז קיבוצים נטור

 מחוז קיבוצים ניצנים

 מחוז קיבוצים ניר אליהו

 מחוז קיבוצים )תל עמל(ניר דוד 

 מחוז קיבוצים ניר יצחק

 מחוז קיבוצים ניר עוז

 מחוז קיבוצים ניר עם

 מחוז קיבוצים נירים

 מחוז קיבוצים נירן

 מחוז קיבוצים נען

 מחוז קיבוצים צר סרנינ

 מחוז קיבוצים ה"נתיב הל

 מחוז קיבוצים סאסא

 מחוז קיבוצים סופה

 מחוז קיבוצים סמר

 מחוז קיבוצים סעד

 מחוז קיבוצים סער

 מחוז קיבוצים עברון

 מחוז קיבוצים עין גב

 מחוז קיבוצים עין גדי

 מחוז קיבוצים עין דור

 מחוז קיבוצים עין החורש

 מחוז קיבוצים עין המפרץ

 מחוז קיבוצים ב"עין הנצי

 מחוז קיבוצים עין השופט

 מחוז קיבוצים עין השלושה

 מחוז קיבוצים עין זיוון

 מחוז קיבוצים )איחוד(עין חרוד 

 מחוז קיבוצים )מאוחד(עין חרוד 

 מחוז קיבוצים עין כרמל

 מחוז קיבוצים עין צורים

 מחוז קיבוצים עין שמר

 בוציםמחוז קי עינת

 מחוז קיבוצים עלומים

 מחוז קיבוצים עמיעד

 מחוז קיבוצים עמיר

 מחוז קיבוצים פלך

 מחוז קיבוצים פלמחים

 מחוז קיבוצים פרוד

 מחוז קיבוצים צאלים

 מחוז קיבוצים צבעון

 מחוז קיבוצים צובה

 מחוז קיבוצים צרעה

 מחוז קיבוצים קבוצת יבנה

 מחוז קיבוצים קדרים

 וז קיבוציםמח קטורה

 מחוז קיבוצים קליה

 מחוז קיבוצים קרית ענבים

 מחוז קיבוצים רבדים

 מחוז קיבוצים רביבים

 מחוז קיבוצים רביד

 מחוז קיבוצים רגבה

 מחוז קיבוצים רגבים

 מחוז קיבוצים רוחמה

 מחוז קיבוצים רמות מנשה

 מחוז קיבוצים רמת דוד

 מחוז קיבוצים רמת הכובש

 חוז קיבוציםמ רמת השופט

 מחוז קיבוצים רמת יוחנן
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 מחוז קיבוצים רמת רחל

 מחוז קיבוצים רעים

 מחוז קיבוצים רשפים

 מחוז קיבוצים רתמים

 מחוז קיבוצים שדה אליהו

 מחוז קיבוצים שדה בוקר

 מחוז קיבוצים שדה יואב

 מחוז קיבוצים שדה נחום

 מחוז קיבוצים שדה נחמיה

 מחוז קיבוצים שדות ים

 מחוז קיבוצים שובל

 מחוז קיבוצים שומריה

 מחוז קיבוצים שורשים

 מחוז קיבוצים שלוחות

 מחוז קיבוצים שמיר

 מחוז קיבוצים שמרת

 מחוז קיבוצים שניר

 מחוז קיבוצים שעלבים

 מחוז קיבוצים שער הגולן

 מחוז קיבוצים שער העמקים

 מחוז קיבוצים שפיים

 מחוז קיבוצים שריד

 וז קיבוציםמח תובל

 מחוז קיבוצים תל יוסף

 מחוז קיבוצים תל יצחק

 מחוז קיבוצים תל קציר

 שומרון-מחוז שרון אבן יהודה

 שומרון-מחוז שרון אור עקיבא

 שומרון-מחוז שרון אורנית

 שומרון-מחוז שרון אליכין

 שומרון-מחוז שרון אלפי מנשה

 שומרון-מחוז שרון בית ברל

 שומרון-מחוז שרון בית צבי

 שומרון-מחוז שרון גבעת עדה-בנימינה

 שומרון-מחוז שרון הוד השרון

 שומרון-מחוז שרון הרצליה

 שומרון-מחוז שרון זכרון יעקב

 שומרון-מחוז שרון חדרה

 שומרון-מחוז שרון חופית

 שומרון-מחוז שרון חצר בארותיים

 שומרון-מחוז שרון חרמש

 שומרון-מחוז שרון כוכב יאיר

 שומרון-מחוז שרון ר יונהכפ

 שומרון-מחוז שרון כפר סבא

 שומרון-מחוז שרון כפר שמריהו

 שומרון-מחוז שרון מדרשת רופין

 שומרון-מחוז שרון נווה אבות

 שומרון-מחוז שרון נתניה

 שומרון-מחוז שרון ענב

 שומרון-מחוז שרון כרכור-פרדס חנה

 שומרון-מחוז שרון פרדסיה

 שומרון-ז שרוןמחו צורן-קדימה

 שומרון-מחוז שרון קיסריה

 שומרון-מחוז שרון קרית שלמה

 שומרון-מחוז שרון רמת השרון

 שומרון-מחוז שרון רעננה

 שומרון-מחוז שרון שבי שומרון

 שומרון-מחוז שרון שער מנשה

 שומרון-מחוז שרון תל מונד

 אביב-מחוז תל יפו -תל אביב 

 


