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 טו חשון תשע"ט

  

 ריאלאעיריית ממנהל הבחירות ל 2הודעה בחירות מס'   

   

 

הבחירות לכללי הבחירות ביו"ש(, הריני מודיע בזאת כי לצורך  44( לחוק )סע' 1)א()54בהתאם לאמור בסעיף 

( הוגשו ואושרו הצעות 2018באוקטובר  30) טבחשון, התשע" כ"אאשר יקוימו ביום  אריאל לרשות המקומית

 המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה המפורטים מטה. "

 : אריאלמועמדויות לראשות מועצה מקומית  5ה. הוגשו ואושרו 

  אריאל ,7הרדוף מרחוב אלי  שבירו מר.  1

 , ברקן.314האשל רחוב משלמה  רואימי בא כוח הרשימה מר

 אריאל ,29רחוב השקד מיוסי  חן מר.  2

 אריאל ,3מדרך רמת הגולן  גוטליב ליודמילה גברתכוח הרשימה  תבא

 אריאל ,20אילות רחוב מ סגל חיים מר. 3

 אריאל ,20אילות מרחוב   סגל אורית גברת כוח הרשימה תבא

 אריאל ,6האשור רחוב מ פולב פבל מר. 4

 , מעלה אדומים16העירית מרחוב  גברת זילברגרץ אינהכוח הרשימה  תבא

 אריאל ,47 דרך הנחשוניםמ נובוסלסקי אליהו מר. 5

 אריאל ,11ששת הימים מרחוב  מניס אלכסנדרמר בא כוח הרשימה 
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 ו. הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלו : 

  אריאל ומועמדיה למועצת" א"וסימנה  אלי אריאלי בראשות שבירורשימת  .1

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,7הרדוף  1958 שבירו אלי 1

 אריאל ,23החרוב  1957 טוהמי יחיאל 2

 אריאל ,11גנים  1984 ויינר אלה ארבל 3

 אריאל ,7יפה נוף  1980 טוויל ורד 4

 אריאל ,35הירדן  1978 מוסט רועי 5

 אריאל ,5יפה נוף  1977 כץ שירה 6

 אריאל ,10 מבצע עובדה 1962 ברנטל שי 7

 אריאל ,11יפה נוף  1974 פריזנט גלעד רותם 8

 אריאל ,4 כלילת יופי 1976 אוקנין סמואל יריב 9

 אריאל ,11ציון  1972 צ'רנוגלז מקסים 10

 אריאל ,13 מבצע עובדה 1951 צוריאל עמוס 11

 אריאל ,132 נוה שאנן 1985 אושרי אסיה 12

 אריאל ,27הדקל  1962 סטרובסקי דמיטרי 13

 , ברקן314האשל מרחוב  מר רואימי שלמהבא כוח הרשימה 

 , אריאל11ממלא מקום בא כוח הרשימה מר יחזקאל דודי מרחוב הערבה 

למועצת  הומועמדי "ח" וסימנה תקווה לאריאל בראשות חיים סגלרשימת  .2

 אריאל

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,20אילות  1967 סגל חיים שמואל 1

 אריאל ,27הפסגה  1958 סידורנקו אלה 2

 אריאל ,54הערבה  1992 רוזמרין גלעד שלמה 3

 אריאל ,21ברק  1960 דהן חיים 4

 אריאל ,10 יפה נוף 1982 צ'צ'לניצקי מרינה 5

 אריאל ,57הערבה  1984 יעקברנד  6

 אריאל ,20אילות  1971 סגל אורית 7

 אריאל ,20אילות מרחוב  סגל אורית רתבאת כוח הרשימה גב

 , אריאל54הערבה מרחוב  רוזמרין גלעד שלמהמר ממלא מקום בא כוח 
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ומועמדיה למועצת  "טב"וסימנה  הבית היהודי האיחוד הלאומירשימת  .3

  אריאל

 כתובת המועמד/ת שנת לידה משפחה ופרטי שם מס' סידורי

 אריאל ,96נוה שאנן  1982 שטבון יאיר אשר 1

 אריאל ,13הורדים  1982 אריה-דישי גור 2

 אריאל ,9גדעון  1977 שיינדל דקלה 3

 אריאל ,17הנגב  1979 גולד פלטיאל 4

 אריאל ,2 ששת הימים 1962 גרין אריה 5

 אריאל ,12הגליל  1974 יופה ויקטוריה 6

 אריאל ,96נוה שאנן מרחוב  שטבון יאיר אשרבא כוח הרשימה מר 

 אריאל ,13ממלא מקום בא כוח הרשימה מר דישי גור אריה מרחוב הורדים 

  אריאלומועמדיה למועצת  "ל"וסימנה  אריאל ביתנורשימת  .4

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,6 אשורת 1976 פולב פבל 1

 אריאל ,80 נוה שאנן 1965 גוזב לודמילה 2

 אריאל ,9 מבצע חירם 1976 גוזי ערן 3

 אריאל ,17 ששת הימים 1983 שפר ימית 4

 אריאל ,31הפסגה  1987 ירמולינסקי אלכסנדר 5

 אריאל ,16 דרך הציונות 1995 יובוב רונן 6

 אריאל ,7שניר  1972 גולדווסר אוקסנה 7

 אריאל ,27הפסגה  1991 אסף ביזברג 8

 אריאל ,48דרך הציונות  1971 רבינוביץ' גלב 9

 אריאל ,64דרך הציונות  1988 שבצוב סטניסלב 10

 מעלה אדומים, 16העירית מרחוב  גברת זילברגרץ אינהכוח הרשימה  תבא

 , אריאל6 אשורתמרחוב  פולב פבלממלא מקום בא כוח הרשימה מר 
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  אריאלומועמדיה למועצת  "לב" וסימנה לברשימת . 5 

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל, 29השקד  1961 חן יוסי 1

 אריאל ,3דרך רמת הגולן  1972 גוטליב ליודמילה 2

 אריאל, 10 תאשור 1960 (לאון)חסון יהודה  3

 אריאל, 31הפסגה  1958 יבלונוביץ זאב 4

 אריאל, 15גנים  1973 לביא חן 5

 אריאל, 7 דרך הנחשונים 1984 שניידמן ג'ניה 6

אורלנסקי פביאן  7
 1988 מאוריסיו

 אריאל, 5אבנר 

 אריאל, 57הנגב  1969 שופ שמואל 8

 אריאל, 3 דרך רמת הגולן 1982 וסילייב יבגניה 9

 אריאל, 3 דרך רמת הגולן 1956 שאש רחמים 10

 אריאל ,3גברת גוטליב ליודמילה מדרך רמת הגולן באת כוח הרשימה 

 , אריאל 57ממלא מקום בא כוח הרשימה מר שופ שמואל מרחוב הנגב 

  אריאלומועמדיה למועצת  "מחל"וסימנה  כולנו הליכודרשימת  .6 

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,45השקד  1958 משרקי אבנר 1

 אריאל ,42הבשן  1986 מרגריטהלנין  2

 אריאל ,21הגליל  1962 לוי אראלה 3

 אריאל ,15הפסגה  1996 אלבז סער 4

 אריאל ,45השקד  1996 משרקי אופיר 5

 אריאל ,3 ששת הימים 1972 סרוב אולגה 6

 אריאל ,13הערבה  1958 לוי חיים 7
 , ראשון לציון4מרחוב אורבך  בא כוח סיעת הליכוד בכנסתדוד  ביטן הח"כבא כוח הרשימה 

 , באר יעקב28יואב מרחוב דן  רפאל בא כוח הרשימה מר
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  אריאלומועמדיה למועצת  "נ"וסימנה  אריאל בטוחהרשימת  .7

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,47 דרך הנחשונים 1964 נובוסלסקי אליהו 1

 אריאל ,11 הימים ששת 1972 מניס אלכסנדר 2

 אריאל , 6 שער הגיא 1972 ברנהולץ משה 3

 אריאל ,19 דרך הציונות 1987 אור-בלום בן 4

 אריאל ,11הירדן  1988 חלא שניר אורי 5

 אריאל ,27השקד  1983 אבורוס יפעת 6

 אריאל ,18 דרך הציונות 1961 סולומונוב מריה 7

 אריאל ,23מוריה  1971 אקסט גיל 8

 אריאל ,4 האצ"ל 1988 מניס הילה-וידהורן 9

 אריאל ,6 דרך הציונות 1985 בלום סיון 10

 אריאל ,6צה"ל  1994 רשתי ספיר 11

 אריאל ,6צה"ל  1994 רשתי מור 12

 אריאל ,55 דרך הציונות 1992 אבורוס אריאל 13

 , אריאל11ששת הימים מרחוב  מניס אלכסנדרבא כוח הרשימה מר 

 , ראשון לציון5הרב גורן מרחוב  גברת זפסוצקי אביטלממלא מקום בא כוח הרשימה 

  אריאלומועמדיה למועצת  "קן"וסימנה  בשביל אריאלרשימת  .8

 כתובת המועמד/ת שנת לידה שם משפחה ופרטי מס' סידורי

 אריאל ,53הערבה  1975 קופלר ברקו קרן 1

 אריאל ,27הבשן  1969 אברגיל דינה 2

 אריאל ,53הערבה  1973 ברקו שלמה 3

דניאלה  גרינספאן 4
 1982 רחמה

 אריאל ,11 בראון אורי

 אריאל ,24הגליל  1973 שריל רון 5

 אריאל ,2 הקוממיות 1986 עתיק ספי 6

 , אריאל27הבשן מרחוב  אברגיל דינהגברת כוח הרשימה  תבא

 אריאל, 53הערבה מרחוב  ברקו שלמהממלא מקום בא כוח הרשימה מר 

 

 

אריאלמנהל הבחירות ב רזיבגני גליי  


