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מיקום קלפיות ייעודיות לבוחרים השוהים בבית 
לפי צו בריאות העם, )נגיף הקורונה החדש( 

)בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף-2020

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23

www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית הקימה קלפיות ייעודיות לבוחרים השוהים בבידוד בית שבהתאם לצו בריאות העם 
שהוצא על ידי מנכ"ל משרד הבריאות 

הקלפיות יופעלו בין השעות 17:00-10:00
בהתאם לצו יהיו רשאים להצביע אלה שאינם לוקים בתסמינים הבאים: חום גוף מעל 38 מעלות, שיעול או קשיי 

נשימה ביום הבחירות או קודם לכן. 
על הבוחרים אשר רשאים להצביע בקלפיות אלה להגיע ברכבם הפרטי, וככל האפשר ללא מלווה, למקום הקלפי. 

על הבוחרים לעטות מסכה. 
בדרך למקום הקלפי אין לעבור דרך מקומות ציבוריים או לעשות חניות ביניים. 

להלן מיקום הקלפיות:

דרכי הגעה כתובת משרדאזורמרחב

אזור תעשייה תלפיות מתחם רחוב האומן 7, ירושליםמשרד תחבורהירושליםירושלים
הטסטים לשעבר(

 חצר הטיגרט הר כנען,רחוב הגליל 1, צפתמשטרת ישראל צפתחיפה והצפון
ליד משטרת צפת 

 רחוב אליעזר קפלן,משרד השיכון יזרעאלחיפה והצפון
ליד מתנס “שחקים” עפולה עלית 

מתחם משרד הרישוי , כניסה רחוב אדיסון 2, חיפהמשרד תחבורה חיפה חיפה והצפון
משדרות ההסתדרות 

אצטדיון הכדורגל יציע מזרחי רחוב האצטדיון, נתניהועדת הבחירותנתניה תל אביב והמרכז
ליד שער 22

הטלויזיה החינוכיתקלאוזנר 14, ת”אועדת הבחירותתל אביבתל אביב והמרכז

 תחנת מד”א יגאל אלון 60, ת”אועדת הבחירותתל אביב תל אביב והמרכז

 רחוב הלוחמים 1,משרד תחבורה חולון תל אביב והמרכז
חניון משרד הרישוי המחוזי תל גיבורים, חולון

חניון אצטדיון טרנר מגרש האצ”ל 2 באר שבעועדת הבחירותבאר שבע דרום
הכדורגל דרום מזרח 

חניון היכל הספורט שד’ בן גוריון 37, אשקלון ועדת הבחירות אשקלון דרום

מתחם הצפוני שדה התעופה עיריית אילת אילתדרום
הישן 

כניסה מהשער הצמוד לתחנת 
הדלק פז )יציאה מאילת(

 חניית השוק העירוני,שוק עירונימרכזראש העין
רח. יהושוע בן נון 

כניסה מערבית של ראש העין 
בכיכר השניה מצד ימין חניון 

השוק העירוני

 מרכזמודיעין
 השדרה המרכזית 5,

מודיעין רעות
השדרה החמישית בהצלבה 

עם רחוב צלע ההר

 איצטדיון לויטה,עירית כ”סמרכזכפר סבא 
בסמוך לכניסה ליציע 4 דרך הפועל כ”ס

טרם ההגעה לקלפי, יש להתעדכן לעניין אופן ההצבעה בקלפי ובהנחיות משרד הבריאות למצביעים, באתר משרד 
הבריאות: www.health.gov.il ובאתר ועדת הבחירות המרכזית: 


