
                                                     
                                                 משרד הפנים

  

  1975 –חוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 
   1965 –חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה                                  

__________________________________                                 ________________________
  

בדבר מועמדים לראשות הרשות המקומית ובדבר ודעה מ
  רשימות מועמדים למועצה, כינוייהן ואותיותיהן

  
, הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות לרשות לחוק )1(א)(54בהתאם לאמור בסעיף 

) 2018באוקטובר  30( טהתשע"בחשון,  אכ"אשר יקוימו ביום  בית שמש המקומית
הוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה 

  :המפורטים מטה
  
  

  :הצעות מועמד לראש הרשות
  

  משה אבוטבול   .1

   עליזה בלוך . 2

   מלאכי כי טוב . 3

   

  

  :למועצה רשימות מועמדיםהצעות 
  
   א וסימנה:            ריצרד פרס בית שמש שלנו בראשות)  רשימה: 1(
  

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  ישראלי אבנר  4

  , בית שמש46הנשיא   1968  גפר גילת  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 שמש38הנורית   1958  כהן אריה  10

  שמש , בית73בר אילן   1992  פנשין פבל  11

  , בית שמש69המעפילים   1949  טמסוט שלמה  12
  

  

  בית שמשמנהל הבחירות לעיריית  



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

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש3חיים הלוי   1965  אבוטבול משה  1

  שמש, בית 7נחל אלכסנדר   1975  גרינברג שמואל  2

  , בית שמש6לב שמחה   1975  ארנרייך ישעיהו מנחם  3

  , בית שמש13יחזקאל הנביא   1978  מונטג בנימין משה מרדכי  4

  , בית שמש15בן קיסמא   1986  גולדברג שמעון  5

  , בית שמש36נחל שורק   1977  סילברסטין ישראל מרדכי  6

  , בית שמש10נהר הירדן   1989  ויסמן ישעיהו יצחק  7

  , בית שמש4נחום הנביא   1979  נט שלמהבריל  8

  , בית שמש19נהר 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 אמעשר חיי  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  דירנפלד מרדכי יצחק  19

  
  
  הוסימנה:                                             דור אחר  ) רשימה:3(
  

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 שמש22רבן יוחנן בן זכאי   1956  ל אילנהשאלתיא  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:                    ומיהבית היהודי האיחוד הלא)  רשימה: 4(
  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש15דולב   1969  הולנדר רינה  1

  , בית שמש11גבנונים -הר  1968  בריח נסים  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  אבי סטפן מוסקוביץ  11
, בית 9הרב מרדכי צמח אליהו 

  שמש
  
  
   יוסימנה:                                          עתיד העיר)  רשימה: 5( 
  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש1-4האתרוג   1964  כהן מרדכי  1

  ש, בית שמ45בר אילן   1973  הדנה עמנואל  2

  , בית שמש36רמב"ם   1959  לוי באוני יצחק  3

  , בית שמש6נרקיס   1985  וואסה גבריי  4

  , בית שמש75הרקפת   1957  כהן אלי  5

  , בית שמש51 – 7העליה   1973  אלפסי יניב  6

  א, בית שמש12סמדר   1968  כהן דני  7

  , בית שמש6דוד רסיאל   1974  ישהאנאו ניגאטו  8

  
  
   כוסימנה:  כולנו בית שמש                                )  רשימה: 6( 
  

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 שמש128ק הזיתים  עמ  1978  אלאונורהאמויב   4

  , בית שמש18התאנה   1958  מויאל אברהם  5

  , בית שמש9הגלעד   1963  עמיאל יצחק  6

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

  



  מחלוסימנה:     : הליכוד בראשות שלום אדרי       )  רשימה7(
  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  דכתובתו של המועמ

  , 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  מלכה עדי בלהה  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:                                        בת אחיםש)  רשימה: 8(

  

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  ימרדכי אשכנז  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(
 

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  ובתו של המועמדכת

  , בית שמש21הנורית   1967  בלוך עליזה  1

  , בית שמש43הרקפת   1950  פרץ אלי  2

  , בית שמש28ירמיהו   1976  זוסמן תמר  3

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

  , בית שמש27האיריס   1992  יהואלשט ארגאו  5

  מש, בית ש38עין גדי   1972  מאלץ ג'ניפר אדל  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

  ית שמש, ב11העליה   1953  יעקב יהושע  12

  , בית שמש19הנורית   1949  בוזנח קלמו  13

  

  
  עץוסימנה:  בני תורה                                         )  רשימה: 10( 
  

מס' 
  סידורי

  שם משפחה ושם פרטי
שנת 
  הלידה

  כתובתו של המועמד

  , בית שמש18נחל רביבים   1974  כי טוב מלאכי  1

  , בית שמש8נביא ירמיהו ה  1992  קופשיץ יום טוב  2

  , בית שמש3משה רבנו   1991  הירשמן ישראל אשר  3

  , בית שמש9אהבת שלום   1989  בלוי שמואל  4

  בית שמש ,10ירמיהו הנביא   1988  וייסקופף יואל  5

  , בית שמש49נהר הירדן   1981  פפנהיים נתן  6

  , בית שמש 17נריה הנביא   1992  קוגל צבי  7

  , בית שמש3יחזקאל הנביא   1980  ריבלין פנחס אליעזר  8

  , בית שמש1עידו הנביא   1992  שיף אפרים נחום  9

  , בית שמש3נחל מיכה   1986  נובק שמחה  10

  , בית שמש17נחל מיכה   1983  בינקוביץ שמואל  11

 

 



 שסוסימנה:        התאחדות הספרדים שומרי תורה)  רשימה:  11(
  

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  ביטון אורן מסעוד  4 

  , בית שמש9בן איש חי   1969  תורגמן דוד  5

  , בית שמש88נחל דולב   1984  אמסלם איתמר  6

  , בית שמש34אור שמח   1989  שלו רועי  7

  
  
  
  
      אביהו רם                                                                                                   

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

                                                                              
 


