
בעלי זכות ' מס
הצבעה

אחוז מצביעיםמצביעים' מס

15,5352,65617%ז"תלפ
9,2512,90931%נווה יעקב

24,6306,07325%יובלים
12,3943,45528%הר נוף

14,4052,85620%בית הכרם

76,21517,94924%כ"סה

איזור
כמות נבחרים 

מהאיזור
בעלי זכות ' מס

הצבעה
אחוז מצביעיםמצביעים' מס

123,42467520%אזור 

223,29771322%אזור 

323,22835811%אזור 

412,40922910%אזור 

523,17768121%אזור 

15,5352,65617%כ"סה

איזור
כמות נבחרים 

מהאיזור
בעלי זכות ' מס

הצבעה
אחוז מצביעיםמצביעים' מס

34,9821,25225%כניסה לשכונה

34,2691,65739%מרכז

3מזרח

9,2512,90931%כ"סה

איזור
כמות נבחרים 

מהאיזור
בעלי זכות ' מס

הצבעה
אחוז מצביעיםמצביעים' מס

53,44863819%דרום

63,43676722%מזרח

13,7271,41938%מערב

13,37887326%מרכז

12,92874325%שטרן

21,50647832%רמת דניה

36,2071,15519%רמת שרת

1מלחה

1עין כרם

24,6306,07325%כ"סה

איזור
כמות נבחרים 

מהאיזור
בעלי זכות ' מס

הצבעה
אחוז מצביעיםמצביעים' מס

912,3943,45528%הר נוף

12,3943,45528%כ"סה

איזור
כמות נבחרים 

מהאיזור
בעלי זכות ' מס

הצבעה
אחוז מצביעיםמצביעים' מס

46,6911,56723%בית הכרם

23,48446713%יפה נוף

34,23082219%רמת בית הכרם

14,4052,85620%כ"סה

נווה יעקב

יובלים

הר נוף

בית הכרם

2021יולי , בחירות למינהלים הקהילתיים

2021סיכום הצבעות בחירות יולי 

ז"תלפ



מצביעים בפועל באיזור' מסבעלי זכות הצבעה באיזור' מסקולותמגדראיזור בחירהמועמד

2253,424675גבר1אזור אורן אברהמי

1473,424675גבר1אזור עופר שרון

1243,424675גבר1אזור ליאור קמינצקי

903,424675גבר1אזור אבי חדד

893,424675אישה1אזור צהלה דבש

3453,297713גבר2אזור דניאל סבן

2683,297713אישה2אזור ליאורה ליפשיץ

1003,297713גבר2אזור מאיר לוי

1753,228358אישה3אזור ויקה אלקין

1583,228358גבר3אזור שמעון עזרא

253,228358אישה3אזור דניאלה מזרחי צדיק

1692,409229גבר4אזור אייל אטיה

602,409229גבר4אזור רפי טמיר

1603,177681אישה5אזור נעמי קמחין

1343,177681גבר5אזור יעקב אברהמי

1203,177681אישה5אזור ברכה טובה

1003,177681אישה5אזור אל טגן-בת

713,177681אישה5אזור זינה הורוביץ

663,177681גבר5אזור אלון פנחסי

303,177681אישה5אזור סוזנה גיא

ז"תלפ



ציון שריון נשיםמצביעים בפועל באיזור' מסבעלי זכות הצבעה באיזור' מסקולותמגדראיזור בחירהמועמד

4854,9821,252גברכניסה לשכונהישראל בן עזרא

3194,9821,252גברכניסה לשכונהיואל צבי קונשטט

2914,9821,252גברכניסה לשכונהשמעיה ביאליסטוצקי

1364,9821,25214%אישהכניסה לשכונההודיה שטיגליץ

74,9821,252גברכניסה לשכונהאברהם סויסה

74,9821,252גברכניסה לשכונהאלעזר אצור

74,9821,252גברכניסה לשכונההרב מרדכי תמים

גברמזרחיהודה דוד רוטמן

גברמזרחינון רחמני

גברמזרחיצחק כהן

5284,2691,657גברמרכזחיים פלס

4944,2691,657גברמרכזמנחם שטרן

4434,2691,657גברמרכזדוד סיבוני

1044,2691,6579%אישהמרכזתמרה יהודה

614,2691,6575%אישהמרכזטספהון דסטייא

154,2691,657גברמרכזאהרון פלדמן

124,2691,657גברמרכזישראל הירשפונג

04,2691,657גברמרכזאלי קאופמן

ציון שריון נשיםמצביעים בפועל באיזור' מסבעלי זכות הצבעה באיזור' מסקולותמגדראיזור בחירהמועמד

2993,448638גברדרוםדור יצחק לוי

2253,448638גברדרוםאיתמר שוורץ

1143,448638גברדרוםרוני שרון

4463,436767גברמזרחאסף שפיינר

2983,436767גברמזרחעידו מזרחי

263,436767גברמזרחיואב בארט

0גברמלחהשרון נידם

1,1813,7271,419גברמערבבן אלהרר

2153,7271,41921%אישהמערבענבר בלוזר שלם

233,7271,4192%אישהמערבשרה רקובר

4363,378873גברמרכזישי כהן

3663,378873גברמרכזרפאל בובליל

383,3788735%אישהמרכזנורית אופנהימר

373,378873גברמרכזיובל אברהם

גברעין כרםרס'פרד מנצ

3861,506478גבררמת דניהאלקלעי (סמי)שמואל 

921,50647825%אישהרמת דניהשרה מיטרהוף

5796,2071,155גבררמת שרתיצחק קליין

5636,2071,15558%אישהרמת שרתנטע פורזיקי

56,2071,155גבררמת שרתיעקב חנינה

56,2071,155גבררמת שרתמאיר חי ימיני

36,2071,1550%אישהרמת שרתמיטל לב

26,2071,155גבררמת שרתאלמוג ונונו

5252,92874389%אישהשטרןאסתר אלקין

2152,92874336%אישהשטרןשושנה סוזי חן

32,928743גברשטרןמשה וסר

02,928743גברשטרןדוד בנימין בוקארה

נווה יעקב

יובלים



מצביעים בפועל באיזור' מסבעלי זכות הצבעה באיזור' מסקולותמגדראיזור בחירהמועמד

1,25012,3943,455גברהר נוףשלום יכנס

1,10212,3943,455גברהר נוףמנחם שוורץ

91412,3943,455גברהר נוףשלמה לאופר

84612,3943,455גברהר נוףשמואל דויטש

78312,3943,455גברהר נוףהגר יחיאל

76812,3943,455אישההר נוףחיה תבן

69112,3943,455גברהר נוףקריינדלר יוסף

64412,3943,455גברהר נוףמשה ששון

63312,3943,455גברהר נוףחיים סבג

61412,3943,455גברהר נוףאברהם בוקאי

55212,3943,455אישההר נוףשרי גרוס

54812,3943,455גברהר נוףמיכאל דוניגר

46512,3943,455גברהר נוףבנימין זאב בירנצוויג

13912,3943,455גברהר נוףחיים וינברג

9512,3943,455גברהר נוףשמואל דרילמן

6412,3943,455גברהר נוףמנחם ברוכמן

3812,3943,455אישההר נוףמלכה דון

מצביעים בפועל באיזור' מסבעלי זכות הצבעה באיזור' מסקולותמגדראיזור בחירהמועמד

9306,6911,567גברבית הכרםרון לרמן

4326,6911,567אישהבית הכרםעדי לסרי וינר

3336,6911,567גברבית הכרםתמיר ניר

2946,6911,567אישהבית הכרםמלי דורון

2676,6911,567אישהבית הכרםנילי רונן לוי

2336,6911,567אישהבית הכרםנטע פרנק

1936,6911,567גברבית הכרםדניאל טאובר

1226,6911,567גברבית הכרםיהודה גודמן

1206,6911,567גברבית הכרםיצחק ספיר

816,6911,567גברבית הכרםדוד עזרא

3373,484467גבריפה נוףעמיר סגל

1113,484467גבריפה נוףדניאל שוקרון

193,484467גבריפה נוףאלוני* עפר שרנקה

3604,230822אישהרמת בית הכרםליאת סיקרון

3464,230822אישהרמת בית הכרםהילה רונן דבי

3194,230822אישהרמת בית הכרםאנה'עדית ג

2234,230822אישהרמת בית הכרםאסתר טננהאוז לביא

1374,230822אישהרמת בית הכרםאתי אברהמי

934,230822אישהרמת בית הכרםעליזה מזרחי

הר נוף

בית הכרם


