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  ישיבה באמצעים דיגיטלים –פרוטוקול
  

  : נוכחים

  חברי הוועדה:

 ד שמואל פרלמוטר"עו -ר הועדה "יו 

 רויטל כלימי  -נציגת עיריית ירושלים 

 לאה בלס  -נציגת החברה למתנסים 

 דסי גורדון -מנהלת מינהל קהילתי  נווה יעקב 

 אפרים צוריאל  -נציג ציבור 

 שאינם חברי הוועדה:נוכחים 

 ל המינהל אביעד קמיר"מנכ  -מזכיר הוועדה  

 רות בן צור - לית המינהל"סמנכ 

  פנינה שפירא -מנהלת אגף קהילה  

   קרן דהאן -פרויקטורית הבחירות  

 
 

  המציגה כל מועמד יתרים בחר לפרסם חוברת במסגרת פרסום של המועמדים מינהל קהילתי מ
לאחר פרסום החוברת, נציגי המינהל הקהילתי קיבלו פניות טלפוניות,  .בחוברת הוצגו אזורי הבחירה

  שאלות לגבי רחובות שלא הופיעו כנדרש.של בניינים שלא הופיעו כנדרש וכן מספרים לגבי 
  

  כמו כן נשלחה פניה של מר יונתן בילו אל יו"ר הועדה ביחס לחלק מאי הבהירות בנושאים אלו.
  

ו/או רחובות פירוט שמות הטעויות סופר  של בבדיקה שביצע הצוות המקצועי, התברר כי מדובר ב
    .המספרים

  
בהתאם לצורך הסדרת הבהירות ומניעת תקלות הוחלט להבהיר את הרשימה באופן מעודכן ומסודר, 

שנשארו כפי שנקבע בתחילה. לא פגעו בקווי המיתאר של איזורי הבחירה תוך שיובהר כי ההבהרות 
   כדלהלן: רשימת הרחובות המעודכנת מצורפתבהתאם 

  

  מספרים  רחובות חובותר

  1יזור א -קמ"ש גב"ש 

  (זוגי) 4-18  הרב מימון

  (אי זוגי) 1-13, 10, 8  הרב צבי יהודה

  14, 10(אי זוגי),  3-13  דגל ראובן

  (זוגי) 10-20(אי זוגי),  5-13  הרב ניסנבוים

  25(זוגי),  6-14, 2, 3,5,7  גת 

  (אי זוגי) 3-7(זוגי) ,  8-14  קרית משה

  (אי זוגי) 1-21  שושנה

  4-8, 1-5  פיק

  אין כניסות פרטיות באיזור זה  יצחקמבוא 

  (זוגי) 10-14(זוגי),  38-48, 34, 30, 28, 26, 22, 18  הרצל

  7-15,3, 2-10, 5  ריינס

  4,6  הברון הירש
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  4-14  סירקיס

  2,3  בן ציון

  5,7,9  בית שערים 

  2יזור א -קמ"ש גב"ש 

  3,5  שפרה

  7  ימין אבות

   30, 6, 12-24  פרבשטיין

  11-19, 6,12-18,  1-5  המאירי

  10-22, 17-25,29-33, 3-13, 28-34, 2-8  אליעזר הלוי

  12-20, 3-9  הברון הירש

  10,6,4,3-17  רב צעיר

  אין כניסות פרטיות באיזור זה  בזל

  1  נורוק

  (זוגי) 50-68  הרצל

  3-13,2,4,8-12  קוסובסקי

  20, 16, 14, 8, 6, 4  שושנה

  24, 21, 20, 18, 16זוגי),  (אי 13-17  קרית משה

  3יזור א -קמ"ש גב"ש 

  2-14  כנפי נשרים

  חיים ויטל
7-15 ,23-29,24 33,35,39-43 ,12 ,14 ,18-24,28,30 ,34 ,38-42 ,

46 ,50  

  26-34, 9-15, 8-20, 4  בעל השאילתות

  41, 17, 9-13, 46, 44, 36-42, 28, 26, 12-18, 3,4,6  עמרם גאון

  17, 13,11, 9, 3  גבעת שאול

  אין כניסות פרטיות באיזור זה  האי גאון

  13, 9, 7, 10, 8, 4, 31,21,2  שרירא גאון 

  13, 5-9, 4, 2  נטרונאי גאון

  (זוגי) 4-14, 26, 24, 23, 22, 20, 17, 11, 9  בן ציון

  2,4  יונתן בן עוזיאל

  אין כניסות פרטיות באיזור זה  אונקלוס 

  7-13, 8, 6  קוטלר

  3  עזרן

  (זוגי ואי זוגי) 20-65  נג'ארה

  1,2,3  דוד הראובני

  7, 5, 2-8  קורות העיתים

  1,9, 2-12  העילוי

  8, 6, 4, 2  בית שערים

  18  הרב צבי יהודה 

  (זוגי) 4-16  ימין אבות

  2, 1-5  פועה

  29,33  אלקבץ

  4יזור א -קמ"ש גב"ש 

  6-20  כתב סופר

  16, 21, 1-19  עזריאל

  (זוגי ואי זוגי) 2-18  נג'ארה

  9-13, 5, 3, 42-48, 34,36(זוגי),  24-28, 20, 18, 12, 8, 50  אלקבץ
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  אין כניסות פרטיות באיזור זה  שרירא גאון 

  אין כניסות פרטיות באיזור זה  אונקלוס 

  (זוגי ואי זוגי) 10-25  דוד הראובני

  22, 2-6  גרייבסקי

  39, 37, 12-24, 10,7-17  יונתן בן עוזיאל

  26,2-20,28,1-5,11,13  קורדובירו

  (זוגי) 22-28, 21,12  גבעת שאול

  10-16, 6  קויאנקה

  18  עקיבא אזולאי

יזור א -קמ"ש גב"ש ורמת מוצא 
5  

   2-14, 13-17, 7, 5, 1  קהתי

  30,32,25,31, 27  גבעת שאול

  כל הבתים ברחוב  קלימקר

  ברחובכל הבתים   אריה מקלף

  כל הבתים ברחוב  רמת מוצא

  כל הבתים ברחוב  ברוזה
המתנחלים 

  כל הבתים ברחוב  בהר

  כל הבתים ברחוב  שטיינברג

  כל הבתים ברחוב  לודויג בלום

  6יזור א -גבעת מרדכי 

  כל הבתים ברחוב  שח"ל

  כל הבתים ברחוב  הלר

  כל הבתים ברחוב  מן

  כל הבתים ברחוב  אביעד

  הבתים ברחובכל   סרנא

  כל הבתים ברחוב  גולד

  כל הבתים ברחוב  פנקס

  כל הבתים ברחוב  משאת משה

  כל הבתים ברחוב  הוועד הלאומי

    

 5*כל רחובות רמת מוצא נכללים באיזור 

  6**כל רחובות גבעת מרדכי נכללים באיזור 
  

                                                                                           
                                                                                          

  , עו"דשמואל פרלמוטר
  

  יו"ר הועדה                                                                                                
             

  
  


