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2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

  09999כולואב4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולואבא נעמת0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

  09999כולואביב4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולואביטל16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

  09999כולואביי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולואבן גבירול2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולואדם יקותיאל0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

  09999כולואדר4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולואהבת ישראל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

  09999כולואהבת שלום4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולואוהל יהושע51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261078.0בית שמש

        09999כולואולפן המשטרה14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולואור החיים3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261039.0בית שמש

        1418זוגיאור שמח1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261011.0בית שמש

        012זוגיאור שמח3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261019.0בית שמש

        129זוגי-איאור שמח3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        319999זוגי-איאור שמח1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261083.0בית שמש

        209998זוגיאור שמח1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261083.0בית שמש

        09999כולואורטל16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        09999כולואזור התעשיה צפון14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולואזור תעשיה מערבי16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

  09999כולואחיה השילוני9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

        09999כולואחיעזר3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

  09999כולואייר4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולואלול4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולואלון יגאל14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

  09999כולואליהו הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261088.0בית שמש

        09999כולואליכין2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

  09999כולואלישע הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש
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        09999כולואלנקוה רפאל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        09999כולואלעזרי2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        19999זוגי-איאמרי אמת3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        09998זוגיאמרי אמת3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

  09999כולואמרי נועם4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולואסתר40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        09999כולוארלוזורוב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        09999כולואשכול לוי16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        09998זוגיאשר51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261024.0בית שמש

        19999זוגי-איאשר51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261076.0בית שמש

  09999כולובאר שבע39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999כולובוסקילה יוסף16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        11זוגי-איביאליק2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        5175זוגי-איביאליק2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        6674זוגיביאליק2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        879999זוגי-איביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        032זוגיביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        5064זוגיביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        929998זוגיביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        349זוגי-איביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        7785זוגי-איביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        3448זוגיביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        7690זוגיביאליק2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        09999כולוביחר שמשון14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולומאל'בית ג37, ל"ריבמתחם גני ילדים261058.0בית שמש

        09999כולובית זולוטוב16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        09998זוגיבית ישראל3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        19999זוגי-איבית ישראל3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261048.0בית שמש

        2649רציףבית שמש2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש
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עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        5060רציףבית שמש2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        6175רציףבית שמש2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        125רציףבית שמש5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        301351רציףבית שמש5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        97138רציףבית שמש5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        247300רציףבית שמש5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        352512רציףבית שמש0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        6299999רציףבית שמש0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        513628רציףבית שמש2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        139201רציףבית שמש2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        7696רציףבית שמש32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        202246רציףבית שמש32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        00רציףבית שמש14, אור החייםגני ילדים2610990.0בית שמש

  09999כולובית שמש הותיקה5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        11זוגי-איבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

        3951זוגי-איבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

        539999זוגי-איבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261077.0בית שמש

        323זוגי-איבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261079.0בית שמש

        349998זוגיבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261082.0בית שמש

        2537זוגי-איבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261085.0בית שמש

        032זוגיבן איש חי10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261085.0בית שמש

        09998זוגיבן אליעזר0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        19999זוגי-איבן אליעזר0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

        0246רציףבן גוריון פולה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        2479999רציףבן גוריון פולה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        9393זוגי-איבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        04זוגיבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        5929998זוגיבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        191זוגי-איבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש
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מדינת ישראל
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        959999זוגי-איבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        6590זוגיבן גרא2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולובן זאב יהודה3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261019.0בית שמש

        117זוגי-איבן עזאי12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261063.0בית שמש

        018זוגיבן עזאי12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261063.0בית שמש

        199999זוגי-איבן עזאי12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261096.0בית שמש

        209998זוגיבן עזאי12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261096.0בית שמש

        111זוגי-איבן צבי2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        139999זוגי-איבן צבי2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        09998זוגיבן צבי2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

  09999כולובן ציון אבא שאול10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

  09999כולובנאי יוסי2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        19999זוגי-איבני דן2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        09998זוגיבני דן2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

  09999כולובעל התניא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        6468רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש

        7399רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש

        5563רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        054רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        6972רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261045.0בית שמש

        1009999רציףבר אילן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261045.0בית שמש

  09999כולובר קפרא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09999כולוברכת אברהם3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261019.0בית שמש

        09999כולוגבעת בן צבי8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        09999כולוגבעת ויצמן16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        3009999רציףגבעת סביון59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        227299רציףגבעת סביון59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        0226רציףגבעת סביון59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        09999כולור"גבעת שז4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש
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מדינת ישראל
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        126134רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261012.0בית שמש

        1591רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

        1014רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261014.0בית שמש

        135142רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261014.0בית שמש

        112120רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        09רציףגבעת שרת59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

        4003099רציףגבעת שרת59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

        92111רציףגבעת שרת0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        31003149רציףגבעת שרת0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        32049999רציףגבעת שרת0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        143199רציףגבעת שרת0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        31503203רציףגבעת שרת0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        200226רציףגבעת שרת59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        227399רציףגבעת שרת59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        121125רציףגבעת שרת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261042.0בית שמש

        09999כולוגד51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261076.0בית שמש

        09999כולוגונן שמואל0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        175זוגי-איגור אריה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        4674זוגיגור אריה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        919999זוגי-איגור אריה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        909998זוגיגור אריה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        7789זוגי-איגור אריה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        044זוגיגור אריה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        7688זוגיגור אריה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        09999כולוגלעד16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        09999כולוגני יהודית59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        45רציףגני שמש0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        1040רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        101245רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        64100רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש

        5663רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        4155רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        246277רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        03רציףגני שמש0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        69רציףגני שמש0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        2789999רציףגני שמש0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261045.0בית שמש

        09998זוגידובר שלום2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        19999זוגי-אידובר שלום51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261084.0בית שמש

        09999כולודורי יעקב0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        09999רציףדליה2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        09999כולודם המכבים0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

  09999כולודניאל40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        09999כולודרך החיים10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261079.0בית שמש

        13זוגי-אידרך רבין יצחק16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        018זוגידרך רבין יצחק21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261032.0בית שמש

        249998זוגידרך רבין יצחק16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        59999זוגי-אידרך רבין יצחק21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261041.0בית שמש

        2022זוגידרך רבין יצחק21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261041.0בית שמש

  09999כולודרכי אליעזר2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

        09999כולוהאגס59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

  09999כולור מבעלזא"האדמו2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

  09999כולוין'האדמור מרוז4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולות"האדר16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09999כולוהאומן14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        0106רציףהאורן59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        1079999רציףהאורן59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוהאיריס59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

        09999כולוהאלה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש
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מדינת ישראל
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המפקחת הארצית על הבחירות
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        09999כולוהאפרסק59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        09999כולול"האצ2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        09998זוגיהארבל16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        19999זוגי-איהארבל16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        09999כולוהארז59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        75217זוגי-איהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        3019999זוגי-איהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        086זוגיהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        146218זוגיהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        2949998זוגיהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        173זוגי-איהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        219299זוגי-איהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        220292זוגיהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        88144זוגיהארזים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        0241רציףהאתרוג59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        2429999רציףהאתרוג59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוהבנאי14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

  09999כולוהבעל שם טוב4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוהברוש59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

  09999כולוהגאון מוילנא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        169998זוגיהגולן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        19999זוגי-איהגולן16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        1014זוגיהגולן16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        08זוגיהגולן21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261041.0בית שמש

        19999זוגי-איהגליל21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261032.0בית שמש

        012זוגיהגליל21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261032.0בית שמש

        149998זוגיהגליל16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        123133זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        12491255זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש
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2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל
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המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        12619999זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        130134זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        12501254זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        12609998זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        49121זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        173219זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        02זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        26128זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        147זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        135171זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        2211247זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        12571259זוגי-איהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        424זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        1361248זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        12561258זוגיהגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        0205רציףהדובדבן59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        3009999רציףהדובדבן59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        206299רציףהדובדבן59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוהדולב59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוההדס59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        09999כולוההדר59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

  09999כולוההכשרה16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

  09999כולוהושע הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוהותיקים5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        09999כולוהחבצלת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

  09999כולוהחוזה מלובלין4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוהחלוצים0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

  09999כולוהחפץ חיים10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

        09999כולוהחצב16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש
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מדינת ישראל
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        09999כולוהחרובים59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוהחרוצים16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

        09999כולוהחרמון16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        09999כולוהחרצית16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        09999כולוהחרש14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולוהיסמין16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261014.0בית שמש

        09999כולוהיצירה16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

        09999כולוהכלנית59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

        010זוגיהלל8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        139999זוגי-איהלל8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        129998זוגיהלל8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        111זוגי-איהלל8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

  09999כולוהמגיד ממעזריטש4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        113זוגי-איל דיסקין"המהרי3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261048.0בית שמש

        159999זוגי-איל דיסקין"המהרי1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261083.0בית שמש

        09998זוגיל דיסקין"המהרי1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261083.0בית שמש

  09999כולוהמורה יעקב2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        09999כולוהמכתש2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולוהמלאכה16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

  09999כולוהמלך דוד40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        09999כולוהמסגר14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        01רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        33רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        55רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        77רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        99רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        5764רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        88רציףהמעפילים2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        1056רציףהמעפילים2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        669999רציףהמעפילים2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        22רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        44רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        66רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        6565רציףהמעפילים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        11419זוגי-איהמשלט5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        6499999זוגי-איהמשלט5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        102420זוגיהמשלט5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        6509998זוגיהמשלט5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        19זוגי-איהמשלט0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        421437זוגי-איהמשלט0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        010זוגיהמשלט0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        422608זוגיהמשלט0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        439647זוגי-איהמשלט0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        12100זוגיהמשלט0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        610648זוגיהמשלט0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        19999זוגי-איהנורית16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

        09998זוגיהנורית59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

  09999כולויב"הנצ16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        127134רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261012.0בית שמש

        11209999רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261012.0בית שמש

        3150רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261014.0בית שמש

        135142רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261014.0בית שמש

        030רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        51119רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        1431119רציףהנרקיס59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        120126רציףהנרקיס16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261042.0בית שמש

        111זוגי-איהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        6573זוגי-איהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        601613זוגי-איהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        6674זוגיהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        600614זוגיהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        101201זוגי-איהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        6159999זוגי-איהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        100200זוגיהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        6169998זוגיהנשיא2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        1363זוגי-איהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        7599זוגי-איהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        203599זוגי-איהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        064זוגיהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        7698זוגיהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        202598זוגיהנשיא32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        09999כולוהסביון16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

  09999כולוהסוללה16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

        09999כולוהסיגלית59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261017.0בית שמש

  09999כולוהעונות4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        159זוגי-איהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        6565זוגי-איהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        64316זוגיהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        460זוגיהעליה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        6163זוגי-איהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        67317זוגי-איהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        6262זוגיהעליה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        3199999זוגי-איהעליה0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        3189998זוגיהעליה0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        02זוגיהעליה0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        09999כולוהעמל16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

        09999כולוהערבה59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        19999זוגי-איהערמון59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        09998זוגיהערמון59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        09999כולוהצאלה59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        09999כולוהצבע14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

  09999כולוהצדיק משטפנשט15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש

        09999כולוהציפורן16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261012.0בית שמש

        09999כולוהר בשן16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        09999כולוהר גבנונים16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

  09999כולוהר הכרמל16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        09998זוגיהר המוריה16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        19999זוגי-איהר המוריה16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        19999זוגי-איהר מירון16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        09998זוגיהר מירון16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        09999כולוהר נבו16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

  09999כולוהרב אלישיב4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולוהרב גריינימן4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולור החלוץ"הרב האדמו16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09998זוגיהרב הרצוג3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261031.0בית שמש

        19999זוגי-איהרב הרצוג51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261084.0בית שמש

  09999כולוהרב יוסף עזרן4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולוהרב יעקב יוסף16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

  09999כולוהרב יצחק כדורי16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09999כולוהרב מבריסק3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261031.0בית שמש

  09999כולוהרב מנחם פרוש4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולוהרב מרדכי צמח אליהו16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

  09999כולוהרב קוק16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

  09999כולוהרב שלמה זלמן4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולוהרב שלמה לורניץ4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוהרטוב21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261041.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        6799זוגי-איהרצל2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        50100זוגיהרצל2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        4359זוגי-איהרצל2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        6165זוגי-איהרצל2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        707999זוגי-איהרצל0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        706998זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        125341זוגי-איהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        10019999זוגי-איהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        124138זוגיהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        190364זוגיהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        419599זוגי-איהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        420598זוגיהרצל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        343417זוגי-איהרצל0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        705705זוגי-איהרצל0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        018זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        366418זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        629645זוגי-איהרצל0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        2034זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        140188זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        630700זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        141זוגי-איהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        101123זוגי-איהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        601627זוגי-איהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        647703זוגי-איהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        102122זוגיהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        600628זוגיהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        702704זוגיהרצל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        3648זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        10009998זוגיהרצל0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        141זוגי-איהרקפת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

        579999זוגי-איהרקפת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

        09998זוגיהרקפת16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261013.0בית שמש

        4355זוגי-איהרקפת59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

  09999כולור הירש"הרש16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        11זוגי-איהשבעה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        311זוגי-איהשבעה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        5199זוגי-איהשבעה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        4098זוגיהשבעה2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        1019999זוגי-איהשבעה16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        038זוגיהשבעה16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        1009998זוגיהשבעה16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        1349זוגי-איהשבעה2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        09999כולוהשושן16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        09999כולוהשיזף59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261044.0בית שמש

        2899999רציףהשיטה59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        0288רציףהשיטה59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולוהשקד2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        09999כולוהתאנה59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        09999כולוהתבור21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261041.0בית שמש

        09999כולוהתעשיה16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

        09999כולוהתפוח59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261016.0בית שמש

        09999כולויניה'וירג16, הנוריתס זבוטינסקי"בי2610951.0בית שמש

  09999כולוורד16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        101101זוגי-איבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        3838זוגיבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        199זוגי-איבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        1039999זוגי-איבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        036זוגיבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        409998זוגיבוטינסקי'ז5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        09999כולוזכרון יעקב3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261048.0בית שמש

        09999כולוזכריה הנביא40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        19999זוגי-איחבקוק הנביא40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        09998זוגיחבקוק הנביא40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

  09999כולוחברון39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        17זוגי-איחגי הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09998זוגיחגי הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        99999זוגי-איחגי הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261088.0בית שמש

        1541זוגי-איחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261019.0בית שמש

        113זוגי-איחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        46זוגיחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        824זוגיחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261031.0בית שמש

        439999זוגי-איחזון איש1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261034.0בית שמש

        369998זוגיחזון איש1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261034.0בית שמש

        2634זוגיחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261039.0בית שמש

        02זוגיחזון איש3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261048.0בית שמש

        79999זוגי-איא"חיד10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

        09998זוגיא"חיד10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

        15זוגי-איא"חיד10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261077.0בית שמש

  09999כולוחלקת יהושע4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוחצרות ערבי הנחל39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

  09999כולוחשוון4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולוטבריה39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

  09999כולוטבת4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולויבנה39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        09999כולוידין יגאל0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

  09999כולויהודה הלוי2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        19999זוגי-אייהודה המכבי16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09998זוגייהודה המכבי32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

  09999כולויואל הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

  09999כולויוכבד4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        159999זוגי-אייונה בן אמיתי4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        249998זוגייונה בן אמיתי4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        113זוגי-אייונה בן אמיתי4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261095.0בית שמש

        022זוגייונה בן אמיתי4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261095.0בית שמש

        09999כולויונתן בן עוזיאל2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        2525זוגי-אייחזקאל הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        11זוגי-אייחזקאל הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        723זוגי-אייחזקאל הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261089.0בית שמש

        022זוגייחזקאל הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261089.0בית שמש

        269998זוגייחזקאל הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261089.0בית שמש

        35זוגי-אייחזקאל הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

        279999זוגי-אייחזקאל הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261095.0בית שמש

        2424זוגייחזקאל הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261095.0בית שמש

        09999כולויצחק שדה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

  09999כולוירושלים39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        11זוגי-איירמיהו הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        179999זוגי-איירמיהו הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        315זוגי-איירמיהו הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261088.0בית שמש

        034זוגיירמיהו הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261088.0בית שמש

        369998זוגיירמיהו הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261089.0בית שמש

  09999כולוישעיהו הנביא4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולו38כביש 14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

  09999כולוככר נוימן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

  09999כולוכסליו4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולולב שמחה3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261039.0בית שמש

        5355זוגי-אילוין אריה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        151זוגי-אילוין אריה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        579999זוגי-אילוין אריה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        09998זוגילוין אריה0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        09999כולולנר דן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש

        09999כולולסקוב חיים0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        639999רציףמגן קלמן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש

        062רציףמגן קלמן0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        09998זוגימורדי הגטאות2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        19999זוגי-אימורדי הגטאות2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        09999כולומורי יעקב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

  09999כולומחזיקי הדת2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

        09999כולומיטל16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

  09999כולומלאכי הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

        09999רציףמנדלר אלברט0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        09999כולומנוח32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

  09999כולומנור אהוד2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולומנחת יצחק3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261019.0בית שמש

        09999כולומעלה דוד2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        09999כולומעלה הסיירים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי261091.0בית שמש

        09999כולומעלה הצופים2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        09999כולומעלה יאיר2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        09999כולוא"מעלות הרמ8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261068.0בית שמש

        09999כולומעפילי אגוז51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261076.0בית שמש

  09999כולומערבא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09998זוגימעשי חייא3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        19999זוגי-אימעשי חייא3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261048.0בית שמש

        79999זוגי-אימצדה5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        15זוגי-אימצדה16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

        09998זוגימצדה16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        19999זוגי-איפ"מצפה הרש8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

        109998זוגיפ"מצפה הרש8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

        08זוגיפ"מצפה הרש8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        09999כולומקלף מרדכי0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

  09999כולומר עוקבא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולומרים הנביאה4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולומרכז קליטה5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

  09999כולומשה רבנו9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261089.0בית שמש

        09999כולומשטרת הרטוב14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולומשעול המתמיד0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261040.0בית שמש

        2230זוגינהר הירדן8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

        113זוגי-אינהר הירדן2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        014זוגינהר הירדן2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        1109998זוגינהר הירדן17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        7290זוגינהר הירדן16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261059.0בית שמש

        6670זוגינהר הירדן37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

        419999זוגי-אינהר הירדן8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        4656זוגינהר הירדן8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        1820זוגינהר הירדן2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

        1539זוגי-אינהר הירדן8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261068.0בית שמש

        5864זוגינהר הירדן37, ל"ריבמתחם גני ילדים261074.0בית שמש

        1616זוגינהר הירדן51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261078.0בית שמש

        3244זוגינהר הירדן8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        92108זוגינהר הירדן16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        19999זוגי-אינהר הירקון39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        329998זוגינהר הירקון10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        030זוגינהר הירקון17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

  09999כולונהרדעא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        6468רציףנוה ספיר0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261023.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        5363רציףנוה ספיר0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        1009999רציףנוה ספיר0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261027.0בית שמש

        052רציףנוה ספיר0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        6999רציףנוה ספיר0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261045.0בית שמש

  09999כולונועם אלימלך4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולונופי אביב16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

        09999כולונופי הדר0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

  09999כולונחום הנביא40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        19999זוגי-אינחל אוריה13, נחל שורקמשכנות דעת261050.0בית שמש

        09998זוגינחל אוריה13, נחל שורקמשכנות דעת261064.0בית שמש

        09998זוגינחל איילון8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        115זוגי-אינחל איילון17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261065.0בית שמש

        179999זוגי-אינחל איילון40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261094.0בית שמש

        59999זוגי-אינחל אכזיב40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        13זוגי-אינחל אכזיב10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        09998זוגינחל אכזיב17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

        19999זוגי-איעל-נחל אל16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09998זוגיעל-נחל אל16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09998זוגינחל אלכסנדר16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        19999זוגי-אינחל אלכסנדר16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        19999זוגי-אינחל גילה10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        09998זוגינחל גילה40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261094.0בית שמש

        5062זוגינחל דולב16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        123זוגי-אינחל דולב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        459999זוגי-אינחל דולב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        849998זוגינחל דולב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        014זוגינחל דולב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261059.0בית שמש

        3048זוגינחל דולב17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261065.0בית שמש

        1628זוגינחל דולב8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261066.0בית שמש

xlsx.תחום אזורי הקלפי מתוך19עמוד  29 25/10/2018 14:24



 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        2543זוגי-אינחל דולב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261069.0בית שמש

        6482זוגינחל דולב16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        17זוגי-אינחל הבשור16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        010זוגינחל הבשור16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        99999זוגי-אינחל הבשור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        129998זוגינחל הבשור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        127זוגי-אינחל הקישון13, נחל שורקמשכנות דעת261050.0בית שמש

        299999זוגי-אינחל הקישון8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        09998זוגינחל הקישון15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש

        09999כולונחל זוהר39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

  09999כולונחל זויתן40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        09999כולונחל חבר39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999כולונחל יעלה16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261059.0בית שמש

        59999זוגי-אינחל לוז10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        09998זוגינחל לוז10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        13זוגי-אינחל לוז17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

        179999זוגי-אינחל לכיש8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        209998זוגינחל לכיש8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        115זוגי-אינחל לכיש13, נחל שורקמשכנות דעת261081.0בית שמש

        018זוגינחל לכיש13, נחל שורקמשכנות דעת261081.0בית שמש

        189998זוגינחל מאור16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        115זוגי-אינחל מאור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        010זוגינחל מאור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        179999זוגי-אינחל מאור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

        1216זוגינחל מאור17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

        09999כולונחל מטע16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261069.0בית שמש

        09999כולונחל מיכה13, נחל שורקמשכנות דעת261064.0בית שמש

        09999כולונחל משמר13, נחל שורקמשכנות דעת261081.0בית שמש

        79999זוגי-אינחל נועם40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09998זוגינחל נועם40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        15זוגי-אינחל נועם40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261094.0בית שמש

        19999זוגי-אינחל נחשון8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261066.0בית שמש

        09998זוגינחל נחשון8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261066.0בית שמש

        09999כולונחל ניצנים15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש

        09999כולונחל סנסן40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        09998זוגינחל עין גדי39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        19999זוגי-אינחל עין גדי39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        121זוגי-אינחל ערוגות15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש

        239999זוגי-אינחל ערוגות39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        09998זוגינחל ערוגות39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        09999כולונחל קטלב16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261059.0בית שמש

        199999זוגי-אינחל רביבים40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        117זוגי-אינחל רביבים10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        09998זוגינחל רביבים40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261094.0בית שמש

        09999כולונחל רזיאל16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        69998זוגינחל רמות40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        13זוגי-אינחל רמות10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        04זוגינחל רמות10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

        59999זוגי-אינחל רמות40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261094.0בית שמש

        259999זוגי-אינחל רפאים40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        020זוגינחל רפאים16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        111זוגי-אינחל רפאים17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261057.0בית שמש

        229998זוגינחל רפאים17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261065.0בית שמש

        1323זוגי-אינחל רפאים17, נחל רפאיםס ממד תורני הראל"בי261092.0בית שמש

        2634זוגינחל שורק13, נחל שורקמשכנות דעת261050.0בית שמש

        1424זוגינחל שורק13, נחל שורקמשכנות דעת261064.0בית שמש

        012זוגינחל שורק8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261066.0בית שמש

        299999זוגי-אינחל שורק15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        369998זוגינחל שורק15, נחל שורקס אהבת ישראל"בי261072.0בית שמש

        127זוגי-אינחל שורק13, נחל שורקמשכנות דעת261081.0בית שמש

        09999כולונחל שחם8, נחל שורקס ממד אתרוג"בי261053.0בית שמש

        259999זוגי-אינחל שמשון16, נחל דולבמתנס גוונים261052.0בית שמש

        123זוגי-אינחל שמשון16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09998זוגינחל שמשון16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

  09999כולונחל שניר40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261051.0בית שמש

        09999כולונחל תמנע16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        09999כולונחל תמר10, נחל גילהס בית יעקב הרמה"בי261073.0בית שמש

  09999כולונחמיה40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

  09999כולוניסן4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולונעמי שמר2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולונפתלי51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261024.0בית שמש

        99999זוגי-אינריה הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09998זוגינריה הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        17זוגי-אינריה הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

  09999כולונתיב מאיר16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        09999כולוסולם יעקב3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

  09999כולוסורא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולוסחלב16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

  09999כולוסיוון4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולוסיני16, הגולןס אשכול"בי261075.0בית שמש

  09999כולוסיתוונית16, הנוריתס זבוטינסקי"בי261015.0בית שמש

  09999כולוסמ בן אליעזר0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

        09999כולוסמ האלון32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        09999כולוסמ הגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        09998זוגיו"סמ ויצ16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        19999זוגי-איו"סמ ויצ32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        09999כולוסמ עלית הנוער16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09999רציףסמדר2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

  09999כולוסתיו4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולועזרא40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        19999זוגי-איעידו הנביא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09998זוגיעידו הנביא9, אחיה השילוניס בית יעקב רמת בית שמש ג"בי261090.0בית שמש

        09998זוגיעלית הנוער2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        111זוגי-איעלית הנוער21, דרך רבין יצחקמתנס פסגות השבע261032.0בית שמש

        139999זוגי-איעלית הנוער16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

        123145זוגי-איעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        101121זוגי-איעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        0128זוגיעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        199זוגי-איעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        1479999זוגי-איעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        1309998זוגיעמק הזיתים2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        09998זוגיעקביא בן מהללאל12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261063.0בית שמש

        19999זוגי-איעקביא בן מהללאל12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261096.0בית שמש

  09999כולופומפדיתא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09999כולופסגות השבע16, הגולןס אשכול"בי261026.0בית שמש

        09999כולופעמי משיח8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        09999כולופרס ראובן5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

  09999כולוצפת39, נחל עין גדיגן שילה261080.0בית שמש

        09999כולוצריפים אדומים2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

  09999כולוקארו יוסף10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261082.0בית שמש

        19999זוגי-איקדושת אהרון51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261078.0בית שמש

        09998זוגיקדושת אהרון51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261084.0בית שמש

        09999כולוקהילת יעקב1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261011.0בית שמש

  09999כולוקריית ארבע39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999כולוקרית אריה51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261024.0בית שמש

        09999כולוקרית בן אליעזר0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש
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עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09999כולוקרית החינוך0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261040.0בית שמש

        09999כולוקרית הרב ניסים3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        09999כולוא"קרית הרמ2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

        1171113רציףקרן היסוד0, הרצלהיכל הספורט261010.0בית שמש

        0116רציףקרן היסוד0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        11149999רציףקרן היסוד0, הרצלהיכל הספורט261043.0בית שמש

        19999זוגי-איראובן51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261024.0בית שמש

        018זוגיראובן0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261040.0בית שמש

        209998זוגיראובן0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

  09999כולורב אבדימי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב אבהו0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב אמי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב אמימר0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב אשי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב המנונא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב זביד0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב זירא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב חנן0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב כהנא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב מנשיא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב מרי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב עולא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב עמרם0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב פפא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב שילא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב ששת0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורב תנחומא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולורבא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        027רציףרבי אלעזר8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש
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        289999רציףרבי אלעזר8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261068.0בית שמש

        06זוגירבי טרפון37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

        19999זוגי-אירבי טרפון37, ל"ריבמתחם גני ילדים261074.0בית שמש

        89998זוגירבי טרפון37, ל"ריבמתחם גני ילדים261074.0בית שמש

        119999זוגי-אירבי יהודה הנשיא8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        19זוגי-אירבי יהודה הנשיא8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        09998זוגירבי יהודה הנשיא8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        99999זוגי-אירבי יהושע8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

        09998זוגירבי יהושע8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

        17זוגי-אירבי יהושע8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        15זוגי-אירבי יוסי בן קיסמא12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261063.0בית שמש

        012זוגירבי יוסי בן קיסמא12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261063.0בית שמש

        79999זוגי-אירבי יוסי בן קיסמא12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261070.0בית שמש

        149998זוגירבי יוסי בן קיסמא12, בן עזאיס ויזניץ בנות"בי261096.0בית שמש

        09999כולורבי ינאי51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261078.0בית שמש

        09999כולורבי ישמעאל2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        89998זוגירבי לויטס8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        19999זוגי-אירבי לויטס8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        06זוגירבי לויטס8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261086.0בית שמש

        19999זוגי-אירבי מאיר בעל הנס37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

        09998זוגירבי מאיר בעל הנס8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        09999רציףרבי עקיבא8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        09999כולורבי פנחס בן יאיר2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        09999כולורבי צדוק37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

  09999כולורבי צדקה יהודה10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261079.0בית שמש

  09999כולורבינא0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09999כולורביצקי5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        19999זוגי-אירבן יוחנן בן זכאי37, ל"ריבמתחם גני ילדים261058.0בית שמש

        169998זוגירבן יוחנן בן זכאי37, ל"ריבמתחם גני ילדים261058.0בית שמש
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        014זוגירבן יוחנן בן זכאי37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

        09999כולורבנו חיים הלוי1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261034.0בית שמש

        09999כולורויטל16, הגולןמרכז פיס לחינוך261033.0בית שמש

  09999כולורות40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

        03רציףרזיאל דוד0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        415רציףרזיאל דוד0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        19245רציףרזיאל דוד0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261020.0בית שמש

        1618רציףרזיאל דוד0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

        2469999רציףרזיאל דוד0, רזיאל דודס ממד לוין"בי261028.0בית שמש

  09999כולורחל המשוררת2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        339999זוגי-איל"ריב37, ל"ריבמתחם גני ילדים261058.0בית שמש

        589998זוגיל"ריב37, ל"ריבמתחם גני ילדים261058.0בית שמש

        131זוגי-איל"ריב37, ל"ריבמתחם גני ילדים261061.0בית שמש

        056זוגיל"ריב37, ל"ריבמתחם גני ילדים261074.0בית שמש

        09999כולורימון32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

  09999כולוריש לקיש0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        3719999זוגי-אים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        3529998זוגים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        2545זוגי-אים"רמב5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        141151זוגי-אים"רמב5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        2898זוגים"רמב5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

        47139זוגי-אים"רמב5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        100138זוגים"רמב5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        123זוגי-אים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        153369זוגי-אים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        026זוגים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        140350זוגים"רמב0, הרצלהיכל הספורט26109.0בית שמש

        09999כולורמת בית שמש39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999כולורמת בית שמש ב8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש
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2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל
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המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09999כולוי"רמת לח16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        316רציףי"רש0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261040.0בית שמש

        179999רציףי"רש0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

        02רציףי"רש51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261076.0בית שמש

        09999כולוג"רשב8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        115זוגי-איי"רשב8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        09998זוגיי"רשב8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261060.0בית שמש

        179999זוגי-איי"רשב8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261062.0בית שמש

        09999כולו116ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        7689רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        9393רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        2460רציף144ש 2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        6675רציף144ש 2, המעפיליםשרות תעסוקה26102.0בית שמש

        023רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        6165רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        9092רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        949999רציף144ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        329999רציף160ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26101.0בית שמש

        031רציף160ש 2, בני דןד אליקים"ס ממ"בי26105.0בית שמש

        09999כולוש ותיקים5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        09999כולוש חצרות16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        099רציףש משק עזר2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        100128רציףש משק עזר2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261021.0בית שמש

        1299999רציףש משק עזר2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי261022.0בית שמש

        09999רציף'ש קוטג16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        09999כולוי"ש רמת לח16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

  09999כולושאול המלך40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש

  09999כולושבט4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        49998זוגישבטי ישראל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261040.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        19999זוגי-אישבטי ישראל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

        02זוגישבטי ישראל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261046.0בית שמש

        027רציףשביל האשל0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        210222רציףשביל האשל0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

        28209רציףשביל האשל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        2239999רציףשביל האשל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        09998זוגישביל הגיחון16, נחל דולבתיכון- ס אהבת ישראל "בי261054.0בית שמש

        19999זוגי-אישביל הגיחון16, נחל דולבמתנס גוונים261093.0בית שמש

        09999כולוה"שביל הל5, רביצקיס תפארת החיים"בי26108.0בית שמש

        09999כולושביל הנחש39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999כולושביל התמרים0, הרצלהיכל הספורט26106.0בית שמש

  09999כולוהאמוראים' שד0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

        09999כולושד בן גוריון32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        45רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        83199רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        32043205רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261018.0בית שמש

        03רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        67רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        32003203רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

        32069999רציףשד הדקל0, משעול המתמידס עוזיאל"בי261029.0בית שמש

  09999כולושד נהר הדן2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        09999כולושד נחל צאלים39, נחל עין גדיגן שילה261030.0בית שמש

        09999רציףשועלי שמשון16, ו"סמ ויצבית הנוער ויצו26103.0בית שמש

        09999כולושכ הגפן2, עלית הנוערס אמית דביר נתיב ישיבתי"בי26104.0בית שמש

        09999כולושכ השחר4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולושכ מחסיה10, רבי צדקה יהודהס בית יעקב גור"בי261071.0בית שמש

  09999כולושכ קרית חזון עובדיה4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולושכ רמת התנאים8, רבי מאיר בעל הנס(ד"חב)ס תפארת שמואל "ביה261055.0בית שמש

  09999כולושלמה המלך40, נהר הירקוןמגן הלב- ס "בי261087.0בית שמש
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 מערכת אביבק"אינדקס קלפיות לפי רחוב ברשומ

2018 שנת פנקס בחירות 

מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

עד אותיותמאותיותעד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"כתובת רכוז רשומק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

        09999כולושמואל הנביא2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261056.0בית שמש

        09999כולושמעון51, הרב הרצוג"אורות בנות"ס תורני "בי261024.0בית שמש

        09999כולושער השמיים3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        319999זוגי-אישפת אמת1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261011.0בית שמש

        89998זוגישפת אמת1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261011.0בית שמש

        06זוגישפת אמת3, בן זאב יהודהס חיי שרה"בי261025.0בית שמש

        1729זוגי-אישפת אמת1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261034.0בית שמש

        115זוגי-אישפת אמת1, רבנו חיים הלויס מנוחה ונחלה"בי261083.0בית שמש

        09999כולושקמה32, הגפןפרחי הגפן261037.0בית שמש

        09998זוגיתאשור59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        19999זוגי-איתאשור59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261036.0בית שמש

        09999כולותדהר59, הרקפתש מאירוף"ס ע"מתנ261035.0בית שמש

        09999כולותחנת הרכבת14, אור החייםגני ילדים2610950.0בית שמש

        09999כולותכלת מרדכי2, ר מבעלזא"האדמוס מורשת דליה"בי261067.0בית שמש

  09999כולותלמוד בבלי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולותלמוד ירושלמי0, יואל הנביאעץ הדעת- חמדת 261047.0בית שמש

  09999כולותמוז4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

  09999כולותמר4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש

        09999כולותפארת משה5, רביצקיס תפארת החיים"בי26107.0בית שמש

  09999כולותשרי4, יונה בן אמיתיגן ילדים בית יעקב261038.0בית שמש
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