
  16/10/2013 , ביתר עילית
  

  מנהל הבחירות לעיריית ביתר עילית
  

  הודעת בחירות
  

                                                         
  :נמסרת בזה הודעה כי, ש" לכללי הבחירות ביו41'  לסע48בהתאם לסעיף 

  
  ד "ח בחשון התשע"הבחירות לעיריית ביתר עילית יקויימו ביום י ) א(

  ).2013 באוקטובר 22(
  

אולם , שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה  ) ב(
יהיה רשאי להצביע גם , בלילה* אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר

  .אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו
  

  : מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן)     ג(
 מקום קלפי כתובת קלפי זסמל רכו סמל קלפי

 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 1.0
 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 2.0

 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 11.0
 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 13.0
 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 25.0
 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 33.0
 ס"שלוחת מתנ  5,הרב בנדר 004 16.0
 ס"שלוחת מתנ  5,הרב בנדר 004 17.0
 ד"ס בית חיה חב"בי  10,הרבי מזוועהיל 005 8.0

 ד"ס בית חיה חב"בי  10,הרבי מזוועהיל 005 12.0
 ד"ס בית חיה חב"בי  10,הרבי מזוועהיל 005 27.0
 ס עטרת שיח"בי  14,איגרות משה 014 6.0

 ס עטרת שיח"בי  14,איגרות משה 014 10.0
 בית יעקב נאות רחל  30,פחד יצחק 015 18.0
 בית יעקב נאות רחל  30,פחד יצחק 015 23.0
 סמינר בית יעקב  59,קדושת לוי 016 15.0
 סמינר בית יעקב  59,קדושת לוי 016 19.0
 סמינר בית יעקב  59,קדושת לוי 016 29.0
 גן בית יעקב  13,החוזה מלובלין 018 21.0
 ס דברי חיים"מתנ  2,רבי נחמן מברסלב 019 3.0
 ס דברי חיים"מתנ  2,רבי נחמן מברסלב 019 4.0
 ס דברי חיים"מתנ  2,רבי נחמן מברסלב 019 7.0

 ס דברי חיים"מתנ  2,רבי נחמן מברסלב 019 28.0
 חכמה- נתיבות  64,קדושת לוי 020 20.1
 חכמה- נתיבות  64,קדושת לוי 020 20.2
 חכמה- נתיבות  64,קדושת לוי 020 31.0
 ברכה-סמינר בית  8,כנסת מרדכי 022 22.0
 ברכה-סמינר בית  8,כנסת מרדכי 022 32.0



 מקום קלפי כתובת קלפי סמל רכוז סמל קלפי
 סמינר בית רבקה  13,הרב אוירבך 024 5.0
 סמינר בית רבקה  13,וירבךהרב א 024 9.0

 סמינר בית רבקה  13,הרב אוירבך 024 26.0
 גן הליכות ביתה  111,קדושת לוי 025 24.0

  
  
  :מקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם)    ד (
  

 מקום קלפי כתובת קלפי סמל רכוז סמל קלפי
 ס בית יעקב לבנות"בי  23,אלעזר המודעי 001 33.0
 ס"שלוחת מתנ  5,הרב בנדר 004 17.0
 ד"ס בית חיה חב"בי  10,הרבי מזוועהיל 005 8.0
 ס עטרת שיח"בי  14,איגרות משה 014 6.0

 חכמה- נתיבות  64,קדושת לוי 020 20.1
 ברכה-סמינר בית  8,כנסת מרדכי 022 22.0

  
  
  :הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה)    ה(

  
  גשסימנה  שסביתר מאוחדתרשימה )  1(

  
  ביתר עילית  9הבבא סאלי ' בא כוח הרשימה הוא מר מנחם שוורץ הגר ברח

   ביתר עילית15אגרות משה ' יק הגר ברח'וממלא מקומו הוא מר אברהם אורלנצ
  
  
  
  
  

  

  כתובת  שנת לידה  שם פרטי  שם משפחה  ד"מס
   12ביתר עילית הרב קעניג   1972  מאיר רובינשטיין  1
   19ביתר עילית הרבי מזוועהיל   1973  יצחק רביץ  2
   12ביתר עילית המגיד ממעזריטש   1976  אליהו טולדנו  3
   23ביתר עילית פנים מאירים   1972  בנימין הרשלר  4
   15ביתר עילית אלעזר המודעי   1970   דבכרישש שמעי  5
   25ביתר עילית הרב מוצפי יעקב   1984  יהודה עוביידי  6
   53ביתר עילית המגיד ממעזריטש   1972  יעקב הרשקופף  7
   9ביתר עילית הבבא סאלי   1975  מנחם שוורץ  8
   22ביתר עילית איגרות משה   1972  יצחק פכטר  9

   6ביתר עילית הבבא סאלי   1970   שאוליוסף שטרית  10
   34ביתר עילית דרכי איש   1983   מאיריעקב כרסנטי  11
   118ביתר עילית המגיד ממעזריטש   1974   יהודהאהרן אבלס  12
   7ביתר עילית הרבי מזוועהיל   1976   יצחקישראל גולומב  13
   13ביתר עילית הרבי מליובאוויטש   1970  מיכאל נקי  14
   49ביתר עילית קדושת לוי   1977  דודותיאל יק זיידה  15
   105ביתר עילית קדושת לוי   1976   חייםאליעזר רובינפלד  16



  יךשסימנה   בראשות יהודה סופר -שב יד לתורשימה )  2(
  

  
  ביתר עילית  12ישמח ישראל ' בא כוח הרשימה הוא מר יהודה סופר הגר ברח

   ביתר עילית2דרכי איש ' וממלא מקומו הוא מר ראובן שינברגר הגר ברח
  

  ל סימנה ש תושבים למען תושבים בראשות מנחם זיידה–למעננו רשימה )  3(
  

  
  ביתר עילית  42קדושת לוי ' בא כוח הרשימה הוא מר מנחם זיידה  הגר ברח

   ביתר עילית2דרכי איש '  ברחוממלא מקומו הוא מר דוד גוטליב הגר
  

  נ סימנה שיחדרשימה )  4  (

  
  ביתר עילית  9ץ "המהרי' בא כוח הרשימה הוא מר חיים ויסברג  הגר ברח
  ביתר עילית  15הרב מוצפי יעקב '  ברחוממלא מקומו הוא מר שמעון זאב וויסברג  הגר

                                   
  :הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן)    ו(

  חיים ויסברג .1
  דהמנחם זיי .2
 יהודה סופר .3
  מאיר רובינשטיין .4

  
         סיון להבי                                                                                     

  מנהל הבחירות                                                                                                 
  ר עיליתלעיריית בית   

שנת   שם פרטי  שם משפחה  ד"מס
  לידה

  כתובת

12ביתר עילית ישמח ישראל   1975  יהודה סופר  1   
2ביתר עילית דרכי איש   1986  ראובן שינברגר   2   
   14ביתר עילית אש קודש   1976  אברהם ישעיהו תפילינסקי   3
   19ית ישמח ישראל ביתר עיל  1985  שלמה זלמן שטיינברג   4

שנת   שם פרטי  שם משפחה  ד"מס
  לידה

  כתובת

   42ביתר עילית קדושת לוי   1980 מנחם זיידה   1
   7ביתר עילית נעם אלימלך   1963 אורי הולצמן   2
צור -אזלן עמי  3    100ביתר עילית המגיד ממעזריטש   1957 יונתן הרצל 
   42ביתר עילית קדושת לוי   1984 יונתן בנימין פורגס   4
   7מלך ביתר עילית נעם אלי  1979 פלטיאל יוסף סופר   5
   100ביתר עילית המגיד ממעזריטש   1987 מנחם בנימין ביינש סורסקי   6

ת שנ  שם פרטי  שם משפחה  ד"מס
  לידה

  כתובת

   9ץ "ביתר עילית המהרי  1958 חיים ויסברג   1
   15ביתר עילית אש קודש   1975 יצחק כהן   2
   12ביתר עילית הרב מוצפי יעקב   1981 מרדכי קנילסקי   3
   45ביתר עילית הרב שך   1982 יוסף חיים שמחה מורגנשטרן   4
   15י יעקב ביתר עילית הרב מוצפ  1980 שמעון זאב וויסברג   5


