
 

 

  

9.02.22     

  ח' באדר א תשפ"ב                                                                                                              ן דבעי,ע לכל מ

  הðדון: ðתוðי בעלי זכות הצבעה בשכוðת גבעת המבתר ומזרח רמת אשכול 

פðה התושב יוðתן קיימן לחופש המידע בבקשה לקבל את מספר בעלי זכות הבחירה    23.12.2022בתאריך  

הגבעה   הקהילתי  המיðהל  בשכוðות  התושבים  השיב  ומספר  קהילתיים  למיðהלים  המטה  הצרפתית. 

   לפðיה זו על בסיס מידע שהיה בידיו מהאגף לתכðון אסטרטגי. מידע זה שהועבר למר קיימן מבוסס על 

  המתבססים על ðתוðים ממרשם האוכלוסין של משרד הפðים   חלוקה של העיר לאזורים סטטיסטיים

  .  (ראו ðספח)

ðתוðים   על  מסתמכת  המקומית  הבחירות  ועדת  הקהילתיים,  למיðהלים  הבחירות  הליך  במסגרת 

מהאגף לתכðון אסטרטגי. במהלך העבודה על אזורי הבחירה, שדרשה בדיקה של כלל  שמובאים לה  

הכילו מספר כתובות  הכתובות המשויכות לכל אזור, התברר כי הðתוðים שהיו בידי המטה למיðהלים  

ושייכות   , שאושרו בועדה למיðהלים קהילתיים ,שאיðן שייכות לרמת אשכול מזרח לפי גבולות המיðהל

  למעשה למיðהל קהילתי אשכולות. 

(הבדל של    2,156-שיðוי זה הקטין את כמות בעלי זכות הבחירה בגבעת המבתר ורמת אשכול מזרח ל 

בעלי    961בעלי זכות בחירה וברמת אשכול מזרח    1,195  בעלי זכות בחירה), כאשר בגבעת המבתר  321

  זכות בחירה. 

המידע.   חופש  במסגרת  שסופק  מהðתון  סבירה  בסטייה  מדובר  כי  סבר  הבחירות  מטה    צוות 

התייעצות עם היועמ"ש  וב  7.2.2022בועדת הבחירות המרכזית בתאריך    שהתקיים  דיוןבלמרות זאת,  

כי כל שיðוי בðתוðים שהתפרסמו, מחייב    ל, הובא לידיעת צוות מטה הבחירותהעירוðי, עו''ד דן בן ט 

  עדכון כל המעורבים והמושפעים בדבר.  

על כן, המטה למיðהלים מביא לידיעת הציבור הבהרה זו כי מספר בעלי זכות הבחירה ומספר התושבים  

  פתית והסביבה הוא כדלקמן:במיðהל קהילתי הגבעה הצר 

  ðתוðים מעודכðים   ðתוðים קודמים  

 מס תושבים שכוðה
בעלי זכות  

 בחירה 
 מס תושבים

בעלי זכות  

 בחירה 

 5,444 7,265 5,444 7,265 גבעה צרפתית 

גבעת המבתר  

 ורמת אשכול מזרח 
3,933 2,477 3,361 2,156 

אשכולותמיðהל     572 321 

 7,921 11,198 7,921 11,198 סה"כ

  , על החתום

  אבðר סעדון,                                                     קורין אברמוביץ,                                       

  מðהל אגף מדיðיות ותכðון אסטרטגי                          הממוðה על המיðהלים הקהילתיים                 

  

  



 

 

  

  

  א'   – ðספח

  

  ליðק לאתר העירייה לעמוד המפרט על אזורים סטטיסטים:

/https://www.jerusalem.muni.il/he/city/dashboard  

  

  

    םהסטטיסטי  יםהאזור ות וגבולהגבעה הצרפתית  מיðהל עם גבול ת  מפ –ðספח ב' 

  מקרא: 

  גבול המיðהל  -קו כחול 

  ים הסטטיסטי  יםהאזור   ותגבול -קו צהוב  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  : ðידוןסטי ה הסטטילהלן מפה מוגדלת של האזור 

  


