
 הסתדרות ההנדסאים בישראל
     2018 מיניתועדת הבחירות המרכזית לוועידה הש

 רשימת קלפיות לפי יחידת הצבעה בחלוקה למחוזות-המפה הארגונית
  הוקצה לכל יחידת הצבעהשומספר הצירים 

 
 

 שם קלפי מספר קלפי מחוז קלפי
מספר הצירים 

 שהוקצה
 3 עובדי מדינה  101 ירושלים
 1 וסדות להשכלה גבוהה +מועצות + פרטני  מ 102 ירושלים
 2 עיריית ירושלים  103 ירושלים
 1  חברת החשמל 104 ירושלים
 2 מוסדות לאומיים +בריאות+כללי 105 ירושלים
 2 אגף המכס ושע"מ 106 ירושלים
 2 בזק  107 ירושלים
 1   הדסה 108 ירושלים
 1  חברת הדואר 109 ירושלים
 1  יםגמלא 110 ירושלים
 1  המוסד לביטוח לאומי 111 ירושלים
 1 תעשיה אוירית 112 ירושלים

    
 6  חברת החשמל 201 תל אביב והמרכז
 4   תע"ש 202 תל אביב והמרכז
 8  עובדי צה"ל 203 תל אביב והמרכז
 20  תהאווירי ההתעשיי 204 תל אביב והמרכז
 2 כספים- בטחוןמשרד ה 205 תל אביב והמרכז

 1  טייבה טירה/ רעננה/ נתניה/שלטון מקומי/ כ"ס  206 אביב והמרכז תל

 207 תל אביב והמרכז

קרית אונו/שהם/יהוד/ /שלטון מקומי/מודיעין
  מועצה אזורית חבל מודיעין

1 

 2 .עיריית תל אביב 208 תל אביב והמרכז

 209 תל אביב והמרכז

/חולון מוסדות  רמלה/שלטון מקומי/חולון/בת ים
 ךחינו

1 

 210 תל אביב והמרכז

/בני ברק/ איגוד ערים  שלטון מקומי/ר"ג/גבעתיים
 בני ברק/רמת השרון/אור יהודה/גבעת שמואל

1 

 1  ראשל"צ -שלטון מקומי  211 תל אביב והמרכז
 1 אחרמועצות מקומיות/אזוריות  212 תל אביב והמרכז
 1  מכון ויצמן השכלה גבוהה 213 תל אביב והמרכז

 214 ב והמרכזתל אבי

/בר אילן/ אוניברסיטת תל אביב השכלה גבוהה
, בית ברל מכלל  /אורט/וינגייט /מכון טכנולגי

 לוינסקי

2 

 215 תל אביב והמרכז

פתח תקווה/קלאוונסה/ ראש העין  -שלטון מקומי
 גלגוליה כפר ברא

1 

 1  תחבורה 216 תל אביב והמרכז
 2 משלהי ממשרדבריאות, משרד  217 תל אביב והמרכז
 1  מקרקעי ישראל ,מפ"י 218 תל אביב והמרכז

 1  דואר 219 תל אביב והמרכז 
 3 .רש"ת 220 תל אביב והמרכז
 1  טח"י/רשות הגנים/המוסד לבטיחות 221 תל אביב והמרכז
 3  מכון התקנים 222 תל אביב והמרכז
 1  מקורות 223 תל אביב והמרכז
 3  אל על 224 תל אביב והמרכז

 1 איסיאי תדיראן/ביטאלאל אופ/אלישרא/ תעשיות  226 אביב והמרכז תל



 1  כלליתעשייה  227 תל אביב והמרכז
 16 גמלאים 228 תל אביב והמרכז
 1 חברות ביטוח  229 תל אביב והמרכז

 1  בנקים/שרותים/מוזיאוניםהסת'/ 230 תל אביב והמרכז
 3 תי חוליםב 231 תל אביב והמרכז
 1  שרותי בריאות 232 תל אביב והמרכז
 1 ממ"ג/מכון ביולוגי 233 תל אביב והמרכז
 8 בזק 234 תל אביב והמרכז
 1 רכבת ישראל 235 תל אביב והמרכז

    
 7  גימלאים 301 חיפה והצפון
 10  חברת חשמל צפון 302 חיפה והצפון
 4 בזק  303 חיפה והצפון
 4 צה"ל מדינה בטחון  304 חיפה והצפון
 9  רפאל 305 חיפה והצפון
 5 רכבת צפון  306 חיפה והצפון
 1 תע"ש  307 חיפה והצפון
 2 מקורות  308 חיפה והצפון
 3  בתי זיקוק 309 חיפה והצפון
 2 כרמל אולפינים  310 חיפה והצפון
 1 בשב"ח, גדי 311 חיפה והצפון
 2 נמל חיפה  312 חיפה והצפון
 2 כניון + מוסד הטכניון ט 313 חיפה והצפון
 2 עיריית חיפה  314 חיפה והצפון
 3 בתי חולים צפון +משרד הבריאות 315 חיפה והצפון
 3 מוסדות לימוד + וועדות לתכנון ובנייה  316 חיפה והצפון
 1 משרד הבטחון משב"ח + תחבורה :צים ואגד 317 חיפה והצפון
 4 עיריות +מוא"ז +מ"מ  318 חיפה והצפון
 2  תעשייה צפון  319 חיפה והצפון
 3 פרטני +כ"א+ עובדי מדינה  320 חיפה והצפון

    
    

 1  -בזק 401 אשקלון-אשדוד
 2 חברת החשמל  402 אשקלון-אשדוד
 1  נמל אשדוד–רשות הנמלים  403 אשקלון-אשדוד
 6 אלת"א  404 אשקלון-אשדוד
 2 גמלאים 405 אשקלון-אשדוד
 1 עשות  406 אשקלון-אשדוד
 1 פז בתי זיקוק 407 אשקלון-אשדוד
 1  כלליתעשיה  408 אשקלון-אשדוד
 1  מקורות 409 אשקלון-אשדוד

 2 , רשויות מקומיות ופרטניעיריית אשדוד  410 אשדוד אשקלון
 1 עיריית אשקלון, ב"יח חולים ברזילי 411 אשקלון-אשדוד

 3 תעשייה אוירית 412 אשדוד אשקלון
 2  מדינה בטחון צה"ל 413 אשקלוןאשדוד 

    
 11 יקריה למחקר גרעינ 501 באר שבע והנגב
 2  עיריות ורשויות מקומיות 502 באר שבע והנגב
   מבוטל 503 באר שבע והנגב
 1 סורוקה  504 באר שבע והנגב
  מבוטל 505 באר שבע והנגב
 1 פריקלאס ואח'  506 באר שבע והנגב



 2 משרדי ממשלה חברות ממשלתיות  507 באר שבע והנגב
 1  מפעל רמת"א-תאוויריתעשיה  508 באר שבע והנגב
 2  מפעלי ים המלח 509 באר שבע והנגב
 1  רותם אמפרט 510 באר שבע והנגב
 1  תרכובות ברום 511 באר שבע והנגב
 1  , מגנזיום טבע מכתשים 512 באר שבע והנגב
 1 ן גוריון אוניברסיטת ב 513 באר שבע והנגב
 1  -עיריית באר שבע 514 באר שבע והנגב
 2  כללי 515 באר שבע והנגב
 1 גימלאים  516 באר שבע והנגב

 
   

 


