
(1)רשימת מועמדים למועצת מחוז יהודה 
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רחובותמ"אלאביטל חיים1

מכבים/רעותן"רסאדן ניסים2

מכבים/רעותן"רסאוליאמפרל אשר3

אשדודב"רסאטיאס אילנה4

ראשון לציוןב"רסאטיה אלכסנדר5

אשדודן"רסו'אלבז איז6

מכבים/רעותמ"אלליאוראלמגור 7

ראשון לציוןב"רסאמינוב אברהם8

אשדודמ"רסאסרף רבקה9

מכבים/רעותל"סאארז יער10

רחובותל"סאארנרייך נחמן11

רחובותמ"אלבוסי רמי12

מכבים/רעותמ"אלבורשטין אברהם13

אשדודל"סאביבס יהודה14

אשדודן"רסביטון ניסים15

לוד-רמלה-נס ציונהב"רסבללטי בנימין16

ראשון לציוןב"רסבן עלי עפרה17

ראשון לציוןל"סאבקשי יעקב18

מכבים/רעותל"סאברונהיים יהושוע19

ראשון לציוןל"סאגבע תרצה20

ראשון לציוןב"רסגולדשטיין שמעון21

ראשון לציוןל"תאגונן יואל22

אשקלוןמ"רסגלאם יוסף23

אשקלוןל"סאגלבוע דב24

רחובותב"רסדהרי יהודה25

לוד-רמלה-נס ציונהל"סאדולפין אילן26

רחובותל"תאדקל דב27

מכבים/רעותן"רסהיזלר משה28

ראשון לציוןב"רסויין חיים29

ראשון לציוןג"רנזייד דויד30

רחובותמ"רסזכות אונדרי31

יבנהן"רסזמר נעם32

ראשון לציוןל"סאחדד רחמים33

אשקלוןן"רסחודריאן דוד34



(2)רשימת מועמדים למועצת מחוז יהודה 

2

ראשון לציוןב"רסחלילי יעקב35

מכבים/רעותן"רסחן משה36

ראשון לציוןל"סאחרפוף שלום37

ראשון לציוןב"רסיום טוב אליהו38

ראשון לציוןל"סאיונדלר צבי39

יבנהן"רסיעקבי רוני40

ראשון לציוןמ"אליצחק לורנס41

ראשון לציוןמ"רסיצחק עובדיה42

מכבים/רעותן"רסיצחקי ויקטוריה43

ראשון לציוןל"תאכהן יורם44

ראשון לציוןר"רסכהנא ויקטור45

ראשון לציוןמ"אלכהנוביץ יעקב46

ראשון לציוןמ"אלכחלון יצחק47

ראשון לציוןג"רנכץ יעקב48

מכבים/רעותל"סאלבקוביץ יעקב49

אשדודן"רסלוי יוסף50

ראשון לציוןג"רנלוי יעקב51

אשדודן"רסליאור ראובן52

מכבים/רעותל"סאמאיר בנימין53

רחובותל"סאמזרחי משה54

אשקלוןל"סאמלול עמרם55

ראשון לציוןן"רסמעין צבי56

ראשון לציוןל"סאנחימובסקי בנימין57

מכבים/רעותן"רסנתנאל בנימין58

לוד-רמלה-נס ציונהב"רסנעים עמרם59

אשקלוןב"רססודמי שמואל60

ראשון לציוןב"רססולומון בלה61

רחובותל"סאעזריאל אלי62

ראשון לציוןב"רסעצטה יחיאל63



(3)רשימת מועמדים למועצת מחוז יהודה 
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רחובותל"סאערב נסים64

לוד-רמלה-נס ציונהל"סאעשירי אריאל65

מכבים/רעותל"סאפוזנר יהודה66

יבנהמ"אלפז שמואל67

מכבים/רעותמ"רסקי'פינטו ג68

ראשון לציוןל"סאפלג פנחס69

אשדודמ"אלפלד משה70

אשקלוןב"רספרקש אלכסנדר71

אשדודן"רסצדוק משה72

לוד-רמלה-נס ציונהב"רסצנחני שלמה73

ראשון לציוןל"סאקיויתי חיים74

ראשון לציוןל"סאקנה אריה75

ראשון לציוןל"סאקסלר יעקב76

ראשון לציוןג"רנקרוה רחמים77

רחובותמ"אלרופא מרדכי78

ראשון לציוןן"רסרותם שרה79

אשדודל"סארז עליזה80

מכבים/רעותל"סאשגיב שאול81

לוד-רמלה-נס ציונהן"רסשוסטר מאיר82

מכבים/רעותן"רסשטיין יפה83

יבנהמ"אלשמילוביץ ישראל84

אשדודן"רסשמעוני יהודה85

רחובותן"רסשני יוסף86

ראשון לציוןמ"אלשני יעקב87

רחובותב"רסששון חיים88



רשימת מועמדים לוועדת ביקורת מחוז יהודה

סניףדרגהשםד"מס
אשדודל"סאברזילי מאיר1

ראשון לציוןל"סאלוין אשר2

לוד-רמלה-נס ציונהל"סאסגל אברהם3
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ר סניף אשדוד"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף אשדוד

5

ב"רסגבאי יוסף1

מ"רסזכריה ישראל2

ן"רסלוי יוסף3

ב"רסאוחיון אתי זיוה1

ב"רסאטיאס אילנה2

ן"רסו'אלבז איז3

מ"רסאסרף רבקה4

ל"סאביבס יהודה5

ן"רסביטון ניסים6

ב"רסגבאי יוסף7

מ"רסזכריה ישראל8

ן"רסלוי יוסף9

ן"רסנחמני שמחה10

ן"רסצדוק משה11

ן"רסשמעוני יהודה12



ר סניף אשקלון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף אשקלון

ל"סאמלול עמרם1

ב"רסאביטבול דוד1

ר"רסבלאיש מאיר2

ן"רסחודריאן דוד3

ל"סאמלול עמרם4

ב"רססודמי שמואל5

ב"רספרקש אלכסנדר6
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ר סניף יבנה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף יבנה

ל"סאגד יואב1

מ"אלפז שמואל2

7

מ"אלברטוב מאיר1

ל"סאגד יואב2

ן"רסיעקבי רוני3

ב"רסלוי אפרים4

ל"סאנוה יצחק5

ג"רנסומיכי מתתיהו6

ל"סאפרי גדעון7

ב"רסצברי שלום8

ל"סאקמלגרן אריה9

ל"סארז דוד10

מ"אלשיינמן איתמר11



לוד-רמלה–ר סניף נס ציונה "רשימת מועמדים ליו

לוד-רמלה–סניף נס ציונה רשימת מועמדים להנהלת 

ל"סאדולפין אילן1

ב"רסבללטי בנימין1

ב"רסרד'ריצגז 2

ל"סאדולפין אילן3

ב"רסנעים עמרם4

ל"סאעשירי אריאל5

ב"רסצנחני שלמה6

ן"רסשוסטר מאיר7
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ר סניף ראשון לציון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף ראשון לציון

ב"רסגולדשטיין שמעון1

מ"אליצחק לורנס2

ן"רסמעין צבי3

ל"סאפלג פנחס4

ב"רסאטיה אלכסנדר1

ב"רסאמינוב אברהם2

ב"רסבן עלי עפרה3

ל"סאבקשי יעקב4

ל"סאגבע תרצה5

ב"רסגולדשטיין שמעון6

ב"רסויין חיים7

ג"רנזייד דויד8

ב"רסחלילי יעקב9

ל"סאחרפוף שלום10

מ"אליצחק לורנס11

ל"תאכהן יורם12

ר"רסכהנא ויקטור13

מ"אלכהנוביץ יעקב14

מ"אלכחלון יצחק15

ג"רנכץ יעקב16

ג"רנלוי יעקב17

ב"רסלוי שבת18

ל"סאנחימובסקי בנימין19

ב"רססולומון בלה20

ב"רסעצטה יחיאל21

ל"סאפלג פנחס22

ל"סאקנה אריה23

ל"סאקסלר יעקב24

ג"רנקרוה רחמים25

מ"אלשני יעקב26
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ר סניף רחובות"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף רחובות

מ"אלאביטל חיים1

ל"סאארנרייך נחמן2

מ"אלבוסי רמי3

ן"רסגאזי חניאל4

ב"רסגרידי נחום5

ל"סאדימון מיכאל6

ל"תאדקל דב7

ב"רסחלבי ארנונה8

ב"רסחמאוי רפאל9

ב"רסטקו מרדכי10

ל"סאמזרחי משה11

ל"סאעזריאל אלי12

ן"רסשיין יוסף13

ן"רסשני יוסף14

ב"רסששון חיים15
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ב"רסגרידי נחום1

ל"סאמזרחי משה2

ן"רסשני יוסף2



מודיעין-מכבים-ר סניף רעות"רשימת מועמדים ליו

מודיעין-מכבים-רעותרשימת מועמדים להנהלת סניף 

ג"רנוקנין משה1

ל"סאלבקוביץ יעקב2

מ"רסקי'פינטו ג3

ן"רסאדן ניסים1

ן"רסאוליאמפרל אשר2

ן"רסבלנקי בתיה3

ן"רסהיזלר משה4

ן"רסחן משה5

ן"רסיצחקי ויקטוריה6

ל"סאלבקוביץ יעקב7

ל"סאמאיר בנימין8

ל"סאמנור איתן9

ן"רסנתנאל בנימין10

ל"סאפוזנר יהודה11

מ"רסקי'פינטו ג12

ל"סאשגיב שאול13

ן"רסשטיין יפה14
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