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 הגשת מועמדות מתהליך הבהרות לנספח כחלק 

 5-1פירוט רחובות אזורי בחירה 

 מצורפים דיוקים שעלו מן השטח.  -בהמשך לפרסום מפת אזורי הבחירה וטבלת הרחובות שהופיעה כנספח

 ולא שונתה.   -המפה שפורסמה הינה המפה הקובעת לאזורי הבחירה 

 

 : להלן פירוט ההבהרות 

המפה ניתן לראות שהמספרים האי זוגיים נמצאים   .  ע''פ 3לא פורטו המספרים באזור   -רחוב ימין אבות  .1

 (. 3( והמספרים הזוגיים בדרומה )אזור  2בצפון השכונה )אזור 

זוגיים הגבוהים וכעת הוספו  -. לא צויינו מספרי הבניינים הזוגיים והאי 2נמצא במרכז אזור  -רחוב רב צעיר  .2

 לטבלה.  

 גוררים בו תושבים ולכן נכנס לטבלה כעת. מופיע כמבנה ציבור. בפועל, מת  gisע''פ ה  -3עמרם גאון  .3

. כעת נמצאים  2וגם באזור   1הופיעו בטעות גם באזור  17, 16, 15, 13בניינים מספר  -רחוב קריית משה  .4

 בהתאם למפה.   2רק באזור 

ים  . כמו כן, לא צויינו בניינ4ו 2מספרי בניין  -3לא צויינו שני בניינים השייכים לאזור   - רחוב יונתן בן עוזיאל .5

 .  7-17, 12-24, 39ו  37מספרי בניין  - 4השייכים לאזור 

שייך   3הופיעו שני בניינים שמקומם הנכון ע''פ המפה באזורים הבאים: בניין מספר  3באזור  - רחוב ריינס .6

 .  1ינס שייכים לאזור ישייך לרחוב בן ציון. כל בנייני המגורים ברחוב ר  20ובניין  1לאזור 

 .  1לא צויינו ושייכים לאזור   5,9הבניינים מספרי  - רחוב בית שערים .7

 כמו שניתן לראות במפה באופן ברור.   – 3לא צויין ושייך לאזור   -רחוב פועה  .8

 הוספו מאחר ולא הופיעו בטבלה המקורית.   14-ו   10בניינים   -רחוב כתב סופר  .9

 

                                                                                                                                            מצורפת טבלה מעודכנת

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       

 בברכה, 

 יו"ר  –שמואל פרלמוטר  



מספר יחידותמספר תושביםמספר כניסותמספריםרחובותרחובות

16,189, ב-א14 ,4-12הרב מימון

8,1023, ג-א1-13הרב צבי יהודה

8א14 ,10 ,3-13דגל ראובן

15ב20,א20, 10-18, 11,13, (ב-א)5-9הרב ניסנבוים

24ב-א25, 23,(ג-ב-א)8-14, ב-א6, 2, 9,ב7,א5,7,ב3,א3גת

 3-714 ,10-14, ב-א8 קרית משה
21, 19, ב17, א17,ב-א15, 3-13, ב1,א1שושנה ,15

4-86 ,1-5פיק
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,ריינס 10,9-15,316, ה-א8, 2-6, ב-א5

4,62הברון הירש

4-14,6סירקיס

2,32בן ציון

5,9בית שערים
16051331489כ"סה

3,52שפרה

71ימין אבות

3012, ד-א6 ,12-24פרבשטיין
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1,1נורוק

17ב-א68, ב-א66, 64, ו-א62 ,50-60הרצל

13א12,ב12 ,3-13,2-10קוסובסקי

207, ב16, א16, 14, ב8, א8 ,6 ,4 שושנה

2111, 24, 20, ב-א18, 16, 17, 15, ג-א13קרית משה
13244981305כ"סה

1412, 12, ב-א10, ב-א8, 6, ב-א4, ג-א2כנפי נשרים

5035, ב-א46, 38-44, ב-א34, 18-30, 14, 12, 33,35,39-43, 23-29, 9-15, ד-א7חיים ויטל

26-3019, ב-א15, 9-13 ,16-20, ב-א14, ב-א12, 10, ב-א8,4בעל השאילתות

4124, 17, ג-א13, 11, 9, 46, ב-א44, ב-א42, 36-40, 28, 26, 12-18, 4,6,ב-א3עמרם גאון

11ה-א17, 13, ב-א11, ג-א9 ,גבעת שאול

אין כניסות פרטיותהאי גאון

139, 9, 7, 10, 8, ג-א4 ,2שרירא גאון

9ב-א13, ב-א9, 7, 5, ב-א4 ,2נטרונאי גאון

925,ד-א20,ב-א22 14, ב-א12, ב-א10, 6,8, ב-א4, 23, ב-א26, ג-א24,ב -א11בן ציון

2,42יונתן בן עוזיאל

אין כניסות פרטיותאונקלוס

1316, ב-א11, ג-א9, ד-א7, ג-א8, ג-א6קוטלר

31עזרן

6527, ב-א63, 57-61, 49, 35-43, 31, 25, 23, 20,22,26-36,ב-א40, ב-א38 ארה'נג

4ב-א2 ,1,3דוד הראובני

77, 5, 8, ב-א2,4,6קורות העיתים

1,99, 12, ב-א10 ,2,4,6,8העילוי

8ב-א2-8בית שערים

181הרב צבי יהודה

6-167 ,4ימין אבות

2 ,1-5פועה
22673462131כ"סה

14ד-א20, ג-א18, 16, 14,ב-א12, 10, 8, ב-א6כתב סופר

1615, ד-א21 ,1-19עזריאל

1717, 26-36,3-13, 8-18, 4, ד-א2ארה'נג

3327, 29, 13, ב-א11, 9, 5, ב-א3, 42-48, 34,36, 24-28, ג-א20, ג-א18 ,12 ,8 ,50אלקבץ

אין כניסות פרטיותשרירא גאון

אין כניסות פרטיותאונקלוס

218, 19, ד-א18 ,16 ,25,10 דוד הראובני

225, 6, 4, ב-א2גרייבסקי

3917 ,37 ,12-24 ,7-17יונתן בן עוזיאל

2-20,28,1-5,11,1321קורדובירו

2615, ב-א24, 22, ג-א12, 7,ג -א25 ,28גבעת שאול

8ג-א26 ,10-16 ,6קויאנקה
14742851243כ"סה

14, ב-א12, ב-א10 ,8 ,6 ,4 ,2 ,17 ,15 ,13 ,7 ,5 ,1קהתי ,29

30,32,25,314, ג-א27גבעת שאול

40 קלימקר

אריה מקלף

רמת מוצא

שטיינברג
7343981271כ"סה

 73825660 סיכום כללי

1איזור - ש "ש גב"קמ

2איזור - ש "ש גב"קמ

3איזור - ש "ש גב"קמ

4איזור - ש "ש גב"קמ

5איזור - ש "ש גב"קמ


