
 

 

 

 

 בס"ד

 

גילה –פרוטורקול ישיבת הוועדה המקומית   

 

14.2.22תאריך הישיבה:   

 

: נוכחים  

 יו"ר הועדה: עו"ד ירון חליוה

 נציג העירייה, מ"מ יו"ר הועדה: רוני פופולר 

 נציג החברה למתנ"סים: חגי עטיה 

 נציגת עיריית ירושלים: קרן טיאר 

יעקובי, מנכ"ל המינהל הקהילתימזכיר הועדה: זהר   

 

 הנושאים שהועלו על סדר היום בוועדה: 

עדכון רשימת איזורי בחירה לאור טבלה מעודכנת שהתקבלה מעיריית ירושלים בתאריך  

אודות שכונת גילה.  8.2.22  

 

 מהלך הדיון: 

בעלי זכות בחירה שלא היו משוייכים   6,000לאחר בדיקת חברי הועדה המקומית, אודות 

נמצא כי הם מפוזרים גיאוגרפית בין איזורי הבחירה,  -בר כביכול, בע  

החלופה אשר נבחרה   -אודות איזורי החלוקה  1ולכן הועדה החליטה להשאיר את חלופה 

. במהלך הדיון הוצגו שתי  25.1.22ובישיבת ההמשך לה מיום  23.1.22בישיבת הועדה מיום 

ההבדל ביניהם אשר מתבטא   המעודכנת, זהר הציג אתהטבלאות, הקודמת מול 

, כמו כן, הוצג גם שיוך כל  קודמתות אשר קיימים ברשימה המעודכנת אך לא בברחובות/מקומ

 מיקום לאיזור שאליו הוא משתייך. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 רחובות אלו הן: 
 

5איזור   -אחלמה   
 

5איזור   -הקורא   
 

9איזור  -התבלין   
 

3איזור  -מרכז קליטה גילה   
 

6איזור  -סנונית   
 

3איזור  -דב יוסף   
 

2איזור  -המור   
 

1איזור  -הרב דוד יצחק אלטשולר    

 
 
 

 החלטות הוועדה: 
 

 כפי שנבחרה בישיבת הועדה   1הועידה החליטה פה אחד להשאיר את חלופה 

 25.1.22ובישיבת ההמשך לה מתאריך  23.1.22מתאריך 

 

  

 .המינהל הקהילתיפרוייקטור הבחירות מטעם  -נעם שער   רשם:

 

 

 ירון חליווה, עו"ד.

 יו"ר הוועדה. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הטבלה המעודכנת

 

1 2896 

 131 הגלעינית

 82 הזהבית 

 174 הסיגלית 

 89 הסתונית 

 86 הצבעוני

 114 מן הרב איסר יהודא אונטר

 202 הרב דוד יצחק אלטשולר 

 62 הרב יעקב ברמן 

 519 פולוצקי יעקב 

 1109 שבתאי הנגבי 

 328 שלמה דוגה

2 2627 

 705 אפרסמון 

 11 המור 

 326 הצוף

 86 הקנה

 230 2הרוזמרין 

 121 ורדינון

 150 1.3.5.7.9לבונה,  

 116 מבוא בשמת

 145 מבוא הדודאים 

 100 מבוא הלוט 

 123 מבוא הצרי 

 90 מבוא הקנמון

 163 מבוא יסמין

 89 מבוא נטף

 41 מבוא קטורה

 105 מבוא קציעה

 26 מבוא שרף

3 2418 

 1372 אריה בן אליעזר 

 55 דב יוסף

 320 יערי אברהם 

 183 1,3,5,7,9לבונה מלבד 

 134 מרכז קליטה גילה

 354 משה יוסטמן 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

4 2750 

 98 ברקת 

 394 האחות יהודית 

 619 הגננת 

 151 הגפן

 36 החבוש

 416 הנופך

 255 השיש 

 162 יהלום 

 307 שכון גילה 

 312 שמיר

5 2582 

 162 אחלמה

 118 אילה 

 143 אלמוג

 228 דבש

 363 האנפה 

 301 הצבר 

 9 הקורא 

 386 השליו

 472 ליש

 400 301-305מרגלית  

6 2884 

 126 אגמון 

 276 הדולב 

 420 התאנה

 137 כרפס 

 3 סנונית 

 530 צאלים

 350 כולל   2-16צביה ויצחק 

 283 שבו 

 343 שוהם

 416 תרשיש

7 2339 

 271 בושם

 287 גבעת קנדה

 24 דמומית 

 308 האזוב

 320 הגומא

 62 העירית 

 226 הציפורן 

 553 יפה רום 

 242 יצהר 

 46 מבוא קידה

 



 

 

 

 

8 2726 

 586 אודם

 243 דגן

 296 החסידה

 281 הרדוף 

 291 יקינטון 

 483 301-305מרגלית מלבד  

 166 נשר 

 380 2-16מלבד  צביה ויצחק 

9 3239 

 600 אבנר חי שאקי

 134 גבעת המטוס 

 705 המחנכת 

 76 התבלין 

 333 יהושע ברוכי

 175 כמון

 277 מרוה

 443 רפאל דלה פרגולה

 496 תירוש

 24461 סכום כולל 

 

 


