
                                                     
                                                 משרד הפנים

  

 הודעת בחירות

  
, נמסרת בזה -1965לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 

  :הודעה כי
  

 30(כ"א בחשון תשע"ט ביום  יקויימו בית שמשמועצת עיריית להבחירות   )א(
  ).2018באוקטובר 

  

בלילה בלי ) 22:00(עד שעה עשר ) 7:00(ר שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוק  )ב(
אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר בלילה, יהיה רשאי  אולם ,הפסקה

  להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.
  

 מקומות קלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידותו , מספר אזורי הקלפי ומקומם  )ג(
מפורטים באתר עיריית בית שמש י  (תחומים של אזורי הקלפ הוא כמפורט להלן

 : )2018בחירות  –

    

סמל 
 קלפי

 נגישה קלפיהמקום  קלפיהכתובת 
נגישה 
 מיוחדת

 בי"ס ממ"ד אור משה 2בני דן, 1.0
 שרות תעסוקה 2המעפילים, 2.0  
 כ כ בית הנוער ויצו 16סמ ויצ"ו, 3.0  

 כ בי"ס אמית דביר נתיב ישיבתי 2עלית הנוער, 4.0
 בי"ס ממ"ד אור משה 2י דן,בנ 5.0 

 כ כ היכל הספורט הרצל 6.0  

 בי"ס תפארת החיים 5רביצקי, 7.0
 בי"ס תפארת החיים 5רביצקי, 8.0  
 היכל הספורט הרצל 9.0  
 היכל הספורט הרצל 10.0  
 בי"ס מנוחה ונחלה 1רבנו חיים הלוי, 11.0  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 12.0  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 13.0  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 14.1  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 14.2  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 15.0  
 מתנ"ס ע"ש מאירוף 59הרקפת, 16.0  
 מתנ"ס ע"ש מאירוף 59הרקפת, 17.0  
 כ בי"ס עוזיאל משעול המתמיד 18.0  

 בי"ס חיי שרה 3בן זאב יהודה, 19.0 
 בי"ס ממד לוין רזיאל דוד 20.0  
 כ כ בי"ס אמית דביר נתיב ישיבתי 2עלית הנוער, 21.0  

  בית שמשמנהל הבחירות לעיריית  



 כ בי"ס אמית דביר נתיב ישיבתי 2עלית הנוער, 22.0
 בי"ס ממד לוין רזיאל דוד 23.0 

 כ כ בי"ס תורני "אורות בנות" 51הרב הרצוג, 24.0  

 בי"ס חיי שרה 3בן זאב יהודה, 25.0
 בי"ס אשכול 16לן,הגו 26.1  
 בי"ס אשכול 16הגולן, 26.2  
 בי"ס ממד לוין רזיאל דוד 27.0  
 בי"ס ממד לוין רזיאל דוד 28.0  
 בי"ס עוזיאל משעול המתמיד 29.0  
 כ כ גן שילה 39נחל עין גדי, 30.0  

 בי"ס חיי שרה 3בן זאב יהודה, 31.0
 כ כ מתנס פסגות השבע 21דרך רבין יצחק, 32.0  

 כ כ מרכז פיס לחינוך א16הגולן, 33.0

 בי"ס מנוחה ונחלה 1רבנו חיים הלוי, 34.0
 מתנ"ס ע"ש מאירוף 59הרקפת, 35.0  
 מתנ"ס ע"ש מאירוף 59הרקפת, 36.0  
 כ כ פרחי הגפן 32הגפן, 37.0  

 גן ילדים בית יעקב 4יונה בן אמיתי, 38.0
 בי"ס חיי שרה 3בן זאב יהודה, 39.0  
 בי"ס עוזיאל משעול המתמיד 40.0  
 כ מתנס פסגות השבע 21דרך רבין יצחק, 41.0  

 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 42.0 
 היכל הספורט הרצל 43.0  
 מתנ"ס ע"ש מאירוף 59הרקפת, 44.0  
 בי"ס ממד לוין רזיאל דוד 45.0  
 כ כ בי"ס עוזיאל משעול המתמיד 46.0  

 הדעת עץ -חמדת  יואל הנביא 47.1
 עץ הדעת -חמדת  יואל הנביא 47.2  
 בי"ס חיי שרה 3בן זאב יהודה, 48.0  
 משכנות דעת 13נחל שורק, 50.1  
 משכנות דעת 13נחל שורק, 50.2  
 כ מגן הלב - בי"ס  40נהר הירקון, 51.0  

 כ כ מתנס גוונים 16נחל דולב, 52.0 

 כ כ בי"ס ממד אתרוג 8נחל שורק, 53.0

 כ כ תיכון -בי"ס אהבת ישראל  16ל דולב,נח 54.0

 כ ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 55.0
 כ כ בי"ס מורשת דליה 2האדמו"ר מבעלזא, 56.0 

 כ בי"ס ממד תורני הראל 17נחל רפאים, 57.0
 כ מתחם גני ילדים 37ריב"ל, 58.0 
 כ תיכון -בי"ס אהבת ישראל  16נחל דולב, 59.0 
 כ ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 60.0 
 כ מתחם גני ילדים 37ריב"ל, 61.0 
 כ כ ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 62.1 

 ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 62.2
 כ כ בי"ס ויזניץ בנות 12בן עזאי, 63.0  



 משכנות דעת 13נחל שורק, 64.0
 כ כ בי"ס ממד תורני הראל 17נחל רפאים, 65.0  

 כ בי"ס ממד אתרוג 8נחל שורק, 66.0
 כ בי"ס מורשת דליה 2האדמו"ר מבעלזא, 67.0 
 כ ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 68.1 
 ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 68.2 

 כ תיכון -ישראל בי"ס אהבת  16נחל דולב, 69.0  
 בי"ס ויזניץ בנות 12בן עזאי, 70.0 

 כ כ בי"ס בית יעקב גור 10רבי צדקה יהודה, 71.0  

 כ כ בי"ס אהבת ישראל 15נחל שורק, 72.1

 בי"ס אהבת ישראל 15נחל שורק, 72.2
 כ כ בי"ס בית יעקב הרמה 10נחל גילה, 73.0  

 כ כ מתחם גני ילדים 37ריב"ל, 74.0

 בי"ס אשכול 16ולן,הג 75.1
 בי"ס אשכול 16הגולן, 75.2  
 כ בי"ס תורני "אורות בנות" 51הרב הרצוג, 76.0  

 כ בי"ס בית יעקב גור 10רבי צדקה יהודה, 77.0 
 כ בי"ס תורני "אורות בנות" 51הרב הרצוג, 78.0 
 בי"ס בית יעקב גור 10רבי צדקה יהודה, 79.0 

 הגן שיל 39נחל עין גדי, 80.0  
 משכנות דעת 13נחל שורק, 81.0  
 בי"ס בית יעקב גור 10רבי צדקה יהודה, 82.0  
 בי"ס מנוחה ונחלה 1רבנו חיים הלוי, 83.0  
 כ בי"ס תורני "אורות בנות" 51הרב הרצוג, 84.0  

 בי"ס בית יעקב גור 10רבי צדקה יהודה, 85.0 
 ב"ד)ביה"ס תפארת שמואל (ח 8רבי מאיר בעל הנס, 86.1  
 ביה"ס תפארת שמואל (חב"ד) 8רבי מאיר בעל הנס, 86.2  
 כ כ מגן הלב - בי"ס  40נהר הירקון, 87.0  

 גן ילדים בית יעקב 4יונה בן אמיתי, 88.0
  

 9אחיה השילוני, 89.0
בי"ס בית יעקב רמת בית שמש 

 ג
 כ כ

 9אחיה השילוני, 90.1
בי"ס בית יעקב רמת בית שמש 

 ג
 כ

 

 9השילוני,אחיה  90.2
בי"ס בית יעקב רמת בית שמש 

   ג

 בי"ס ממ"ד אור משה 2בני דן, 91.0
 בי"ס ממד תורני הראל 17נחל רפאים, 92.0  
 כ מתנס גוונים 16נחל דולב, 93.1  

 מתנס גוונים 16נחל דולב, 93.2 
 מגן הלב - בי"ס  40נהר הירקון, 94.0  
 בגן ילדים בית יעק 4יונה בן אמיתי, 95.0  
 בי"ס ויזניץ בנות 12בן עזאי, 96.0  
 בי"ס ויזניץ בנות 12בן עזאי, 950.0  
 בי"ס זבוטינסקי 16הנורית, 951.0  
 בי"ס ויזניץ בנות 12בן עזאי, 990.0  
  



  
  

  :לראש הרשות כדלקמן /תהוגשו ואושרו הצעות מועמד  )ד(
  

  משה אבוטבול .1

  , בית שמש.6מחה לב שברח' הגר  ארנרייך ישעיהובא כח ההצעה הוא מר 
 , בית שמש.15הגר ברח' בן קיסמא  גולדברג שמעוןוממלא מקומו הוא מר 

 

   עליזה בלוך .2
  , בית שמש.11העליה ברח' הגר  אוריון עמירם בא כח ההצעה הוא מר
 ב', בית שמש.16הגר ברח' שביל הל"ה  סולטן ציוןוממלא מקומו הוא מר 

 

   מלאכי כי טוב .3
  ., ביתר עילית107קדושת לוי ברח' הגר  מנחם פורגש בא כח ההצעה הוא מר
בית , 40ירמיהו הנביא הגר ברח'  קופשיץ יום טובוממלא מקומו הוא מר 

  שמש.
   

  
  :הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה  )ה(

  
    א  וסימנה:          רד פרסריצ בית שמש שלנו בראשות)  רשימה: 1(
  

  , בית שמש.11בא כח הרשימה הוא מר פרס ריצרד הגר ברח' הדס  �
  , בית שמש.67/4וממלא מקומו הוא מר אלקובי ברוך הגר ברח' הנורית   

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש11הדס   1959  פרס ריצרד  1

  , בית שמש2היסמין   1967  פיליס נילי  2

  , בית שמש61המעפילים   1995  גושיי מלדה  3

  , בית שמש3יהודה המכבי   1967  נרישראלי אב  4

  , בית שמש46הנשיא   1968  ר גילתפג  5

  , בית שמש12מרדכי מקלף   1953  שרם דליה  6

  , בית שמש81ביאליק   1972  אברגיל יורם  7

  , בית שמש25הנורית   1954  אליעז ראובן שמואל  8

  , בית שמש1250הגפן   1986  מקונן מוגס  9

  בית שמש ,38הנורית   1958  כהן אריה  10

  , בית שמש73בר אילן   1992  פנשין פבל  11

  , בית שמש69המעפילים   1949  טמסוט שלמה  12
  

  



  גוסימנה:    דגל התורה –יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל  רשימה:) 2(
  

  בית , 6רח' לב שמחה הגר בארנרייך ישעיהו בא כח הרשימה הוא מר  �
    , בית 15רחק בן קיסמא הגר בעון וממלא מקומו הוא מר גולדברג שמ שמש. 
  שמש. 

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש3חיים הלוי   1965  אבוטבול משה  1

  , בית שמש7נחל אלכסנדר   1975  גרינברג שמואל  2

  , בית שמש6לב שמחה   1975  ארנרייך ישעיהו מנחם  3

  , בית שמש13יחזקאל הנביא   1978  מונטג בנימין משה מרדכי  4

  , בית שמש15סמא יבן ק  1986  ברג שמעוןגולד  5

  , בית שמש36נחל שורק   1977  סילברסטין ישראל מרדכי  6

  , בית שמש10נהר הירדן   1989  ויסמן ישעיהו יצחק  7

  , בית שמש4נחום הנביא   1979  לנט שלמהיבר  8

  מש, בית ש19נהר הירדן   1982  פרנקל אברהם נחמן  9

  , בית שמש3נחל לכיש   1976  זמורה חיים יהודה  10

  , בית שמש6אוהל יהושע   1987  נוימן יקותיאל זלמן  11

  , בית שמש15נחל מיכה   1979  גולדהירש יוסף חיים  12

  , בית שמש3 יאימעשר ח  1983  קליערס אהרן  13

  , בית שמש18המשלט   1992  וילמן יוסף  14

  , בית שמש1בן איש חי   1990  כהנא שמחה בונם דוד  15

  , בית שמש23בן איש חי   1984  ורשואר מנואל  16

  , בית שמש32חזון איש   1971  ארשטר מיכאל יחיאל  17

  , בית שמש35הרצל   1991  היימן קלמן  18

  , בית שמש6מרדכי תכלת   1980  רנפלד מרדכי יצחקדי  19

  
  
  הוסימנה:                                             דור אחר  ) רשימה:3(

  

  , בית שמש.53רח' רמב"ם הגר בבא כח הרשימה הוא מר בלעיש מאיר  �
  , בית 39רח' חבקוק הנביא הגר בוממלא מקומו הוא מר איפרגן משה   
  שמש.  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש53רמב"ם   1975  בלעיש מאיר  1

  , בית שמש5/6חגי הנביא   1994  גואטה שמעון סימו אריאל  2

  , בית שמש22 רבן יוחנן בן זכאי  1956  שאלתיאל אילנה  3

  , בית שמש10נחל שורק   1995  חיים -זרגרי יוסף  4

  , בית שמש137הנרקיס   1988  איאלו פנטהון  5

  , בית שמש5הארבל   1995  אברמוב ארתור יובל  6

  , בית שמש356שביל התמרים   1996  תורגמן  לידן  7



  טבוסימנה:                    הבית היהודי האיחוד הלאומי)  רשימה: 4(

  , בית שמש.25רח' נחל דולב הגר בבא כח הרשימה הוא מר בן מרגי חיים  �
  , בית 17רח' נחל דולב הגר בוממלא מקומו הוא מר נחמני מאיר מישל  
  שמש. 

מס' 
  יסידור

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש15דולב   1969  הולנדר רינה  1

  , בית שמש11גבנונים -הר  1968  נסים בריח  2

  , בית שמש45חבקוק הנביא   1983  מנדלסון ישראל   3

  , בית שמש129הנרקיס   1984  גוטמן אלישיב  4

  , בית שמש5נחל קטלב   1995  אל-וקנין בת  5

  , בית שמש4נחל שורק   1979      שכטר ברק  6

  , בית שמש4הרטוב   1969  חלבי אורלי חביבה  7

  , בית שמש21היסמין   1966  טובין דודי  8

  , בית שמש1רבי ינאי   1983  פוטוק בינימין  9

  , בית שמש6נחל קטלב   1967  פריבור גילה  10

  1988  מוסקוביץ אבי סטפן  11
, בית 9הרב מרדכי צמח אליהו 

  משש
  
  
   יוסימנה:                                          עתיד העיר)  רשימה: 5( 
  

  , בית שמש.1-4רח' האתרוג הגר בבא כח הרשימה הוא מר כהן מרדכי  �
  , בית שמש.75רח' הרקפת הגר ב וממלא מקומו הוא מר כהן אלי 

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש1-4האתרוג   1964  כהן מרדכי  1

  , בית שמש45בר אילן   1973  הדנה עמנואל  2

  , בית שמש36רמב"ם   1959  באוני יצחקלוי   3

  , בית שמש6נרקיס   1985  יוואסה גברי  4

  , בית שמש75הרקפת   1957  כהן אלי  5

  , בית שמש51 – 7העליה   1973  אלפסי יניב  6

  ת שמשא, בי12סמדר   1968  כהן דני  7

  , בית שמש6דוד רסיאל   1974  ישהאנאו ניגאטו  8

  
  
  
  



   כוסימנה:  כולנו בית שמש                                )  רשימה: 6(
  

  , בית שמש.85בא כח הרשימה הוא מר אליאס מנשה הגר ברח' הנשיא  �
  , בית שמש.2וממלא מקומו הוא מר בוזגלו עמרם הגר ברח' הרמב"ם  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש2הרמב"ם   1964  בוזגלו עמרם  1

  , בית שמש85הנשיא    1959  אליאס משה אברהם  2

  , בית שמש41הנשיא   1941  זריהן דוד  3

  ב, בית שמש128עמק הזיתים    1978  אלאונורהאמויב   4

  , בית שמש18התאנה   1958  מויאל אברהם  5

  , בית שמש9הגלעד   1963  ל יצחקעמיא  6

  , בית שמש1/20רבי ינאי   1990  אנג'ל נתנאל  7

  

  

  מחלוסימנה:     הליכוד בראשות שלום אדרי       : )  רשימה7(

  , ראשון לציון.4/23ביטן דוד הגר ברח' אורנבך  בא כח הרשימה הוא מר �
   - ין, מודיע124וממלא מקומו הוא מר לוין יריב הגר בשד' מנחם בגין  
  מכבים רעות.  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש6/1רויטל   1954  אדרי שלום שרלי  1

  , בית שמש5האגס   1985  שיטרית משה  2

  , בית שמש59ראובן   1965  ווליצקי צבי שלמה  3

  , בית שמש10/18בן אליעזר   1975  מולה אסצ'לאו  4

  , בית שמש21האיריס   1984  המלכה עדי בלה  5

  , בית שמש 31התפוח   1958  כהן דוד  6

  , בית שמש12דם המכבים   1972  גרין ילנה  7

  , בית שמש67/3קלמן מגן   1980  שונים אופיר  8

  , בית שמש22דם המכבים   1960  בן זקן יעקב  9

  , בית שמש234/3שועלי שמשון   1966  אדרי פלטיאל אהרון  10

  , בית שמש12האיריס   1985  דהן יוסף  11

  , בית שמש5האגס   1979  שפיז ישראל  12

  
  
  
  



   נץוסימנה:                                        שבת אחים)  רשימה: 8(
  

  , בית שמש.4בא כח הרשימה הוא מר עסיס דוד הגר ברח' קרן היסוד  �
   , בית29וממלא מקומו הוא מר יוסף עובדיה הגר ברח' יחזקאל הנביא  
  שמש. 

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש4/4קרן היסוד   1962  עסיס דויד  1

  , בית שמש29יחזקאל הנביא   1972  עובדיה יוסף  2

  , בית שמש20בן עזאי   1962  מזרחי עובדיה  3

  , בית שמש35/12הרצל   1990  מרדכי אשכנזי  4

  בית שמש 25/6ריב"ל   1987  המדני כהן אהרון  5

  , בית שמש18/6המשלט   1976  מהרט יוסף  6

  , בית שמש11/8קרן היסוד   1994  סרוסי אורי  7

  
  
   עוסימנה:  עיר מאוחדת בראשות עליזה בלוך       )  רשימה: 9(
  

  , בית שמש.11בא כח הרשימה הוא מר אוריון עמירם הגר ברח' העליה  �
 , בית שמש.16הגר ברח' שביל הל"ה וממלא מקומו הוא מר סולטן ציון   

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש21הנורית   1967  בלוך עליזה  1

  , בית שמש43רקפת ה  1950  פרץ אלי  2

  , בית שמש28ירמיהו   1976  זוסמן תמר  3

  א', בית שמש 36ביאליר   1974  אילוז שיפובה טטיאנה  4

  , בית שמש27האיריס   1992  ט ארגאויהואלש  5

  , בית שמש38עין גדי   1972  אדלניפר 'ג ץמאל  6

  , בית שמש28אחיה השילוני   1989  ינקלביץ חיים יוסף  7

  , בית שמש54ארזים   1956  אוחנה ישי  8

  , בית שמש24ירמיהו הנביא   1992  רבינוביץ מאיר שלום  9

  , בית שמש73שמעון   1966  לזניק תמר  10

  , בית שמש1 רבי ינאי  1984  סעדון שיטרית שני  11

  , בית שמש11העליה   1953  יעקב יהושע  12

  , בית שמש19הנורית   1949  בוזנח קלמו  13

  

  



 עץוסימנה:  בני תורה                                         )  רשימה: 10(
 

   , בית107בא כח הרשימה הוא מר פורגש מנחם הגר ברח' קדושת לוי  �
  ם טוב הגר בקח' ירמיהו הנביא וממלא מקומו הוא מר קופשיץ יו שמש.     
  בית שמש.,40     

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש18נחל רביבים   1974  כי טוב מלאכי  1

  , בית שמש8ירמיהו הנביא   1992  ץ יום טוביקופש  2

  , בית שמש3משה רבנו   1991  הירשמן ישראל אשר  3

  , בית שמש9אהבת שלום   1989  בלוי שמואל  4

  בית שמש ,10ירמיהו הנביא   1988  יואל וייסקופף  5

  , בית שמש49נהר הירדן   1981  פפנהיים נתן  6

  , בית שמש 17ה הנביא נרי  1992  קוגל צבי  7

  , בית שמש3יחזקאל הנביא   1980  ריבלין פנחס אליעזר  8

  , בית שמש1עידו הנביא   1992  נחוםשיף אפרים   9

  , בית שמש3נחל מיכה   1986  נובק שמחה  10

  , בית שמש17נחל מיכה   1983  בינקוביץ שמואל  11

 

 

  שסוסימנה:        התאחדות הספרדים שומרי תורה)  רשימה:  11(
  

  , גבעת זאב.15בא כח הרשימה הוא מר ביטון חיים הגר ברח' ברקת  �
  , בית   11א מר רמתי ישראל עזרי הגר ברח' חגי הנביא וממלא מקומו הו     
  שמש.     

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש11חגי הנביא   1987  רמתי ישראל עזרי  1

  , בית שמש41ריב"ל   1975  חדד יגאל דרור  2

  , בית שמש26יואל הנביא   1985  אלמליח יצחק  3

  , בית שמש39חבקוק הנביא   1969  אורן מסעודביטון   4 

  , בית שמש9בן איש חי   1969  תורגמן דוד  5

  , בית שמש88נחל דולב   1984  אמסלם איתמר  6

  , בית שמש34אור שמח   1989  שלו רועי  7

  
  
  



  
  

  :רשימות המועמדים המפורטים להלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים(ז) 
  

   :וסימנה  הליכוד בראשות שלום אדריהוא   רשימת מועמדים אשר כינויה .1
  מחל

: וסימנההבית היהודי האיחוד הלאומי עם רשימת מועמדים אשר כינויה   
  טב

 

 עיר מאוחדת בראשות עליזה בלוךרשימת מועמדים אשר כינויה הוא  .2
 ע :וסימנה

  כ :וסימנה כולנו בית שמשעם רשימת מועמדים אשר כינויה 
  

יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל  יה הוארשימת מועמדים אשר כינו .3
 ג :וסימנה דגל התורה –

 התאחדות הספרדים שומרי תורהעם רשימת מועמדים אשר כינויה 
  שס :וסימנה

  

  אוסימנה:  בית שמש שלנו בראשות ריצרד פרס רשימת  מועמדים שכינויה .4
    י :וסימנה עתיד העירעם רשימת מועמדים שכינויה 

 

  

  
  
  
  
  
      אביהו רם                                                                                                   

  מנהל הבחירות                                                                                            21/10/2018          
                              לעיריית בית שמש                                                                                 חשון, תשע"ט          י"ב     

                                                                              
 


