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עשרה השמונה לכנסת המועמדים רשימות
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

לכנסת המועמדים רשימות בזה מתפרסמות התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 65 לסעיף  בהתאם  
שאושרו: עשרה כפי השמונה

אמת : הרשימה אות

ברק אהוד בראשות העבודה : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
אופירפינס-פז3יצחקהרצוג2אהודברק1
מתןוילנאי6שלי רחליחימוביץ5אבישיברורמן4
אליעזר8איתןכבל7 פואדבן יוליתמיר9בנימין

עמירפרץ10 סימון11ארמונד שלוםשמחון12דניאלבן
גאלבמגדלה15עינתוילף14אורית עיריתנוקד13
לאוןליטינצקי18יורםמרציאנו17שכיבשנאן16
יוסףסולימני21משהסמיה20קולטאביטל19
מנחםליבוביץ24אביחזקיהו23אריקחדד22
עזינגר27יואבחי26עפרקורנפלד25
נאדיהחילו30אבישקד29בנימיןלוין28
מדר33יריבאופנהיימר32שמעוןשיטרית31 רותדיין
אמנוןזילברמן36דנהאורן35אסתרביתן34
מיקיגולד39יעקברומי38ואפדקבלאן37
מעיןאמודאי42ולדימירסברדלוב41מאירוייס40
זאב-ולוולהשור45ניקולאמסעד44פייצלאלהוזייל43
פהיםגאנם48אמנוןזך47אהרוןקראוס46
חנהרוסו51חנהמרשק50מוטיששון49 הדסה
סימוןאלפסי54דבצור53אליאורן52
שלומיוייזר57שייע יצחקישועה56יוסףונונו55
יונהגבע60יוסףארבל59מישל שלוםחלימי58 לאה
שלמהאבו61 דקל דודעוזר63יובלאדמון62ארז
עוזר64 חיכהן66משהפרנקל65יהונתןמאייר אהרן
אליהוסדן69יהודיתהרן68אדיתאבוד67
הלחמי70 אברהםהצמרי72אבינועםטובים71רבקהבית
שרהגנסטיל75שמעוןקמרי74רמיאזרן73
נוריתלוי78יהודיתאוליאל77מוטידותן76
רניאידן81דניאלעטר80יהודהשביט79
נתןשוסטר83מאירויזל82 צפורהרון84אלון
ערןשפרמן87מעיןסרבר86אהרןענאקי85
צביאיזנברג90אומידסולימני89אורורטמן88
יואבלוי93יהונתןסבן92יפתחדבוש91
הלחמי95למואלמלמד94 יחזקאלאנגלר96חנהבית
דוד98עמרםלוק97 חיהכהן99חנהבן

יהודהסעדי102מנחםפרימן101יצחקירון100
יוסףגליצקי105שרהאורי104משהאדמתי103
שמואלקלם108שאולרייכמן107פדינהלוין106
משהורטמן111שמואלקשלס110שמואלבצלאלי109
ישראל112 עמי114עמרםמצנע113גדעוןבן שלמהבן
אברהם בייגהשוחט117אהרוןידלין116שבחווייס115
יצחקנבון120אריה לובהאליאב119משהשחל118

 __________
.103 עמ' התשכ"ט, 1   ס"ח
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אר הרשימה: אות
ידען ירון בראשות "אור" מפלגת הרשימה: כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
עדהמנדל3דודסלע2ירוןידען1
אוריאלרפפורט6גריגוריתמר5יעקבסתר4
מיכלחיל9יחיאללביא8חנהאשד7

תומרקרמן12רןעדיני11נמרודלוין10
איתןסלוניקי15מיקיברגין14דפנהפיטוסי13
אייריןברגין18רותםמלנקי17דודאמיר16
מנחםקסלר20דודגומא19

ב הרשימה: אות
מפדל החדשה - היהודי הבית הרשימה: כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
אורי שרגאאורבך3זבולוןאורלב2דניאלהרשקוביץ1
שלוםג'רבי5ניסןסולומינסקי4 לאורהמינקה6שר
יחזקאלכהן9אברהםנגוסה8רחלרוזנק-שורשן7 אופיר

שמעוןאוחיון12אלחנןגלט11אלישיברייכנר10
יעקבסולר15יפהפרץ14אהרןאטיאס13
פרוידיגר16 יורםכמיסה18אברהםמועלם17יהודהדה
אהרןפת20אליעזראוירבך19 אברהםסולימן21משה
דודטאוב23סוליסאקס22 עדי24עמיעד סמיבן
תמרהורביץ25 אשרפיניאן27שיבלומנטל26אלישבע
מאירקעניג30פלטיאלאיזנטל29אורירצון28 צבי
דודאביסדריס31 עזריאלצדוק33עדהקרל32נסים
אברהםצוקרמן34

ג הרשימה: אות
התורה דגל - ישראל אגודת והשבת התורה יהדות הרשימה: כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
רפאלגפני2יעקבליצמן1 מאירפרוש3משה
אורימקלב4 מאיר אליעזרמוזס5ישראל יצחקאייכלר6מנחם ישראל
אשרגוטרמן8מנחםכרמל7 יוסףלייזרזון9יעקב אברהם

מנחםפולק11שמעוןחדד10 יעקבאשר12יהושע
צביבוימל14חיים מאירכץ13 אפריםוובר15אריה
יהושעקופרברג17אליהו מרדכיקרליץ16 אברהםרובינשטיין18יוסף
זאבפינדרוס20אהרן יוסףדייטש19 יצחקרודיק21יצחק
משהפרנק24חנוךזייברט23יצחקרייך22
יעקבויזבינסקי27שלמה מנחםוידיסלבסקי26פנחסצנווירט25
צביהרבסט28 מנחם מנדלשפירא30מנחםאיזנברגר29יעקב
משהפרידמן32מרדכי שמואלגרטנהויז31 מרדכידרימן33ישראל
ציוןדייטש36חיים ברוךויכלדר35דודאוחנה34 בן אברהם
דודרוזנר37 חייםוילינגר38חיים אברהם מרדכימנלה39מוריס
אריהרוזן41יהודהיברוב40 זאבבלוי42יהודה מרדכי
אליהווינמן44יוחנןברנשטיין43 שלמהרוזנשטין45משה
יצחקמישקובסקי46 יוסף שאולשטרית48חנוךאידלמן47אברהם
נסיםכלפון51פנחס שלוםבדוש50צבירושגולד49
יונהפפויפר54יואל יעקבטסלר53יונהמושקוביץ52
מרדכיליברמן57אלכסנדרטרטקובסקי56אהרון יהודהרוזנבוים55
שמואלגרינברג60מאירבורד59יצחק יעקבלבין58
זעליגאורלנסקי62חיים מאירויזל61 צבי פרץביאלוסטוצקי63שלמה
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
דודסירוקה66ראובן בצלאלברגר65יעקבולנשטיין64 פנחס
דודזיידה69אבנרמוסאי68שמעוןקרויזר67 יקותיאל
יהודהרייך72יוסף ברוךשטרן71יצחקרביץ70
אריה לייבפרוש75חייםמרציאנו74דודפוזנר73
אליעזררוטנברג77משהגרשי76 מנחם מנדלגולד78אריה
דבברנר79 אלכסנדרברסלר81אליהומלול80יצחק אברהם
בן-ציוןנורדמן84אברהםלור83אברהםמקלב82
יצחקגולומב87משהיהושע86מרדכי מיכאלאלפר85 ישראל
מיכאלמלמד90אלתר בן ציוןקלוגמן89עופראלקיים88
עזריאלברנד91 יצחקאוסטרי92אליהו אברהםאירנשטין93אברהם
מאיראביטן96שאולפרידמן95יעקובקורצקי94 גבריאל
חנוך-דודזיידמן99שלמהצרבוניץ98אברהם מרדכיטרויבע97

מרדכיגולדברג102דודאדלר101אליעזרגרינבוים100
(שמלקי)הלפרט103 שאולבורזיקובסקי105יהושעבוכניק104שמואל
דודברויאר108חיים שלמהרוזנטל107אלחנןארנטרוי106
מנחםקלוגמן111משהמן110פנחסהורוביץ109
שלוםקרפ112 משהמונטג114שבתישינפלד113משה בנימין
חייםאיינפלד116דניאל לזרוסהופנר115 משהקנופף117נתן חיים
אהרןרוזנטל120משהאירנשטין119יוסףאבו118 אברהם

ד : הרשימה אות
בל"ד - אלדמוקרטי אלווטני אלתג'מוע הרשימה: כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
חניןזועבי3סעידנפאע2ג'מאלזחאלקה1
ריאדענאיה6עוניתומא5עבאסזכור4
רחמון9מאלככעביה8אנטוןליוס7 ניביןאבו

מחאסןקיס12ענאתעתאמנה11ג'מעהאזברגה10
יעללרר15מונהאלחבניין14וג'יהכתאנה13
חנאחמאתי18סוזןאגבאריה17נבילטאהא16
חנאחוראני21עלינבואני20מאריקופטי19
גביטנוס24פואדחכארשה23גאנםחביבאללה22
וסאםאגבאריה27מחאסןראבוס26לולוטאהא25
איאדח'לאילה30ריאדמחאמיד29ג'אנייתתומא28
שחאדה33כמאלטנוס32אמאניאבראהים31 סמיאבו
וחידהדאהר34 יוסףנח'אש36רודינהשוקיר35יאסמין
זוהיירקעדאן39אילהאםחמדאן38ממדוחאגבאריה37
סאלח41ספאדקה40 מעאויהותד42וסאםעלי
אלדיןבדראן45יוסףחיסן44נדאחאג' יחיא43 עז
ג'יהאדאבו אל עסל48נסוחמואסי47מחמודמרעי46
סייף49 סאמריונס51אחמדמיעארי50ח'לילאבו
ואילעומרי54וולידחמיס53מוחמדנעאמנה52
אנטאנסשחאדה57אמירהוארי56עלאח'ליליה55
יוסףסעיד60מוחמדאבו נדא59מוחמדערפאת58
כמאלגאליה63עדנאןמטר62ג'יריסבולוס61
מוחמדטרביה66כריםגנטוס65ריאדאגבארייה64
מוראדחדאד69בוראןסעדה68איאדראבי67
סאלחעלי72מוחמדחמוד71מאריכבהא70
חסןזאמל75עמרכבהה74מינהזיאדני73
מוחמדעכרייה78אסמאעילנעאמנה77מוחמדאגבאריה76
רחיםחמודי81עאמרעלי80ג'בורבחוס79 אל עבד



29.1.2009 התשס"ט, בשבט ד' ,5909 הפרסומים 2095ילקוט

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
פואדג'בארה84סלימאןעטילה83מוחמדכנעאן82
אשרףקורטאם87חסניסולטני86אחמדג'והג'אה85
רפאהבנא90ריאדסליבא89מוחמדג'בארין88
אלרחיםפוקרא91 מאמוןפאהום93סמימוהנא92עבד
נבילאבראהים96נזיהחסון95ח'אלדניג'ם94
מוחמדיונס99פתחידקה98סלימאןזרייק97

מוחמדמיעארי102אנטואןשלחת101כמילסבאג100
עטאללה103 חנאאבו חנא105ואסלטאהא104אליאסאסעד

ה : הרשימה אות
בן–ימיני מלכיאור וערן בראשות הרב הירוקה מימד התנועה : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
ימיני2מיכאלמלכיאור1 אלוןטל3ערןבן
חוסיןטרביה6איריסהאן5יונינהפלנברג4
פארן8אריאלפיקאר7 לאההלפרין9יעלכהן

בלוך11עפרקוט10 רמילבני12מלפולישוק
אילוןשמיר15נתליהגוטקובסקי14אלעדקפלן13
שמואלחן18בנימיןסגל17שריתעוקד16
אסתראביטבול21שמואלברנר20שמואלאסולין19
קנר22 שמעוןצוק24שיזרחי23רחליתדהר
צביבר27גרשוןבסקין26אהובהבודאי25
מאיררף30מנוחהנוריאל29איתמרכהן28 שמעון
יעקב31 שחףשני32איתןכתר מריםברקאי33ירדן
אמיאטינגר34 ישראלאברמוביץ36יצחקפרנקנטל35אנדרז יוסף
פאוללדרמן39אוהדאזרחי38גילהזיון37
שלומציוןליר42לאהשלח41דורוןארז40
אביגילינון45מיכאליקואל44ישראלזיידרמן43
רויטלגאון48מונימרדכי47ניראליאב46
אפריםחמיאל51עידוימיני50רוזלרר כהן49
דן-אריהבונה54אביבהחגבי53אברהםליפשיץ52
גוןליכטנשטיין55 רייך57עודדגלעד56פאול יונייפת
יואבטנג'יר60אליסריינהולד59דובישפיגלר58
יוחנןצורף63עתרפרידמן62שי דבהרר61
טלרוזן66אהרוןקורזן65חייםגלנצר64
ז'קבינג69גיוראארז68סטיבןקיורר67 יעקב
מיכאלהרוני72בוריסלזרב71דןאמיר70
ימיני73 דודמיבלום75יצחקקנזה74עזראבן
דודאורון77אמירגרינבוך76 דניאלאלעזר78יוחנן
תמרצרי81חוסניענבוסי80לימורנזרי79
פארן83מאירשלח82 ירמיפרלמן אביטליערן84דוד
יפה85 רחיםעבד אל גני86עלמה אפרתרוזן אל מאיהבל87עבד
עידןאזולאי90סוזןוורציזר89עמירןאבן88
רוביןטוויט93דניאלההמר92רחל ענתהורם91
עודדקאופמן96אורנהוולפסון95חנוךקציר94
מיכאלמירון-ופנר97 ערןדורון99מתיתיהוחי98דוד

תמראפלבום-אלעד102דניאלבל101תניהגיגר100
צבינהוראי104יובלסרי103 יואב-מאירוקנין105מיכאל
יוסףאחיטוב108דודלרר107אוריאלסימון106
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
אלןניצן111ח'לילחלבי110אחמדעמראני109 מייקל
יונתןעפרון113חנהאורבך112 טובהאילן114נוח
זיסמןפרומן116ראובןיוסף115 שרהצור117דב נעמי
יוסףתמיר119מישלרבל118

ו : הרשימה אות
ויהודים) ערבים הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה החזית חד"ש : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
דב-בוריסחנין3חנאסוייד2מוחמדברכה1
נוריתחג'אג'6עאידהסלימאן5עפואגבאריה4
זייד7 מערוף8דח'ילאבו פדרוגולדפרב9עבדאללהאבו

היג'א12מוסטפאאבו ריא11מהאאלנקיב10 אל עאדלאבו
אלסלאםדראושה15רג'אח'טיב14עומרואכד13 עבד
עדנהזריצקי18חסןבוקאעי17עימראןכנאנה16
רודינהג'ראיסי21פתחיפוראני20עומרסכסכ19
אמלמורקוס אזרייק24אניסשנאוי23עליהיבי22
שושןסטולר25 הנדיהסג'יר27אחמדחמדי26מור
גירון28 ליגרין צדיקצדיק30נעמאתעאסי29אלון
עופרכסיף33האלהאחמד32סעידאבו ליל31
אבראהיםח'טיב36מתןקמינר35נסריןמסארוה34
דודפריינד37 יעלמשולם39סמרסמארה38מרדכי
סעידטאהא42חנהזנד-זלשיך41סמירעואד40
אבישי45אמיןח'מאיסה44אלדדציון43 ליאורקיי
אסעדח'שיבון48רג'אזעאתרה47יוסףחיידר46
יואלטנדלר51בותינהאבו ראס50דרורנוימן49
עליאסמאעיל54נועהלוי53תמאםשלש52
מוחמדבסול57גבריאלרוזן56עפיףבדיר55
אדהטנדלר60שרוןמלכי59פוזעביד58
סאלח61 מחמודעאבד63יהודיתסולודר62מלאכאבו
נתןעברון64 יונתןליבנה66פאתןגטאס65עמרי
צביוולטמן69ניצןאביב68חילוהעסאקלה67 אורי
לילילוי72עסאםח'ורי71ששוןחורש70
איימןעודה75צילהגולדנברג74עריןעוידה73
עמיחיסולודר78פוואזאבו אל זלף77אילתמעוז76
אסעדסמעאן81נוריעלימה80היאםקויקס79
אפריםדוידי84עליחריכה83מנסורדהאמשה82
אלדין86עאדלעאמר85 גאזיקאסם87עסאםזין
נעיםמוסא90דליהבקר89סאמחעיראקי88
עבירקובטי93ריאדאשקר92מוחמדבשיר91
אסכנדרעמל96אמיןבסל95נאילהזיאד94
ג'האדסעד97 מוחמדעברי99גאזישביטה98גד

אסעדכנאנה102ג'מאלטרביה101נעיםשחאדה100
עוזיבורשטיין103 פתחיהסגיר105עליסלאם104דוד
יוסףעטאונה108בנימיןגונן107גהאדעקל106
רחמון109 אחמדסעד111עסאםמח'ול110אדיבאבו
מוחמדטאהא114תמרגוז'נסקי113סמירהח'ורי112
מוחמדנפאע117ראמזג'ראיסי116שאוקיח'טיב115
קאסם118 תופיקטובי119סמיחאל
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זך הרשימה: אות
לכנסת ישראל גימלאי - גיל : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יוסיכץ3גדעוןרייכר2רפאלאיתן1
יזרי4 אוריחנוך6שמריתאור5יעקבבן
יורםקלינר9יהושעפרץ8אברהם אלברטטובול7

דבדורון12שושנהמוסקונה11מידדגיסין10 אברהם
ניסןיחזקאלי15אוריקראוטהמר14גראאלדור13
דניאלזקס18עליביראני17אברהםשגב16
צבימיתר21דניאלפרלמן20זקעמר19
זכינסים24אשראוד23מושהפסו22
משהזנבר26נאוהארד25

חי : הרשימה אות
סנה אפרים ד"ר בראשות חזקה ישראל : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
עומרסלע3גלאיפרגן2אפריםסנה1
סיניברזני4 אורןטוקטלי6אראלהגולן5מזוקק
זחאלקה8תקוהוידס7 אבינעםטלבי9מחמודאל

יקטרינהגייזל12דבפינטוך11בועזשרקנסקי10
משהיהל15תמרכהן14נתןפורמן13 רזיאל
מרגריטהפריימוביץ'18ערןעזרא17אורליחבקין16
אוריאלברי21מנשהרוזנפלד20דודלוי19
גליתלוסקי24שרשאנן23ברירובין22
חיים26בעזחבקין25 גיוראגורן27חייםבן
עדיבלדרמן30עמיקםקוצר29יצחקפרינץ28
רמיאלוני33דןלרמן32ערןרון31
בנימיןאלוני36יוסףצדיק35דניאלגבריאל34
יהודה39גרשוןאקשטיין38משהשמש37 רועיבן
נירפזרקר42מיכאיסבין41אריאלמירלמן40
אלילוי45ניליכרמל-יונתן44ניסןכהן הב רון43
סעדיהגלב48עמוסעמיר47שלמהענבר46

ט : הרשימה אות
מולדת שלנו, ישראל ארץ התקווה, תקומה, - הלאומי האיחוד : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
דבכץ1 יהודהאריאל2יעקב אריהאלדד3אורי
ארי4 אלוןדוידי6אוריבנק5מיכאלבן
צבירט7 יואלסמוטריץ9רוןברימן8אברהם בצלאל

שמואלחרמש12שבתאיויינטראוב11אילןכהן10
משהכהן15יצחק אמתיכהן14אוהדברט13
עקיבא ישראלסמוטריץ18חוהטבנקין17בועז-גדעוןנצר16
איבהרו21יובלברנדשטטר20ישראלחנוקוגלו19
דרורדותן24יהוארגל23מנדיספדי22

ים : הרשימה אות
הישראלים : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
פזדרור3ברברהפקטור2גדעוןדורון1
שפי6יוסףאגסי5קרןאומנסקי4 יואלההר
שרייבמן8נסיםערקובי7 בנימיןדלי9לימורפורת ג'ון

שמעוןרגב11עמליהחרוש10 לויטוב12ירון שרהשחם
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
לביא14נסיםלוי13 חנוךאלרן15שרוןניניו
דפנהאלפרסי18ישירוזנבאום17מלכהאון16
אבינדבשליו21טלפלד20עופראריאן19
אברהםלויטוב22 אסףמידני23עמוס

ינ : הרשימה אות
פתחוב ועובדיה טנצר אלכסנדר בראשות לב : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
ולדמירוקסמן3עובדיהפתחוב2אלכסנדרטנצר1
חירביב4 מריהמושקטין6דינהטרנופולסקי5זבולון
גריגוריפילקובסקי9אלכסנדרזרצקי8מיכאלסבויסקי7

יק : הרשימה אות
ירוק  עלה בוגרי עם השואה ניצולי : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
טוב1 מישל טובהלוין3יעקבכפיר2אוהד יעקבשם
צביכפיר6אחייהזלייט5יעקבהולנדר4
לורנסגולדשטיין8דןבירון7 יוסףכהן9קיט גיא

עמיאלשפיצר10 ציוןבירן11יניי לייסיספאו12אליהו מישל
ירוןהולנדר15רוניתחזי14לידיהמלטין13
ויסגרבר17משהששון16 נועםכוזר

כן : הרשימה אות
הממשלה לבני לראשות ציפי עם - קדימה : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
צפורהלבני1 דליהאיציק3שאולמופז2ציפי
און5צחיהנגבי4 זאב דודבוים6רוני חייםבר
משהדיכטר9רוחמהאברהם בלילא8מאירשיטרית7 אברהם

גדעוןעזרא12יואלחסון11מרינהסולודקין10
אלברטאפללו14יעקבאדרי13 זאבבילסקי15אלי בנימין
נחמןשי18חייםרמון17רוניתתירוש16
שלמהמולה19 מגליוהבה21רוברטטיבייב20נגוסאי
לוי22 שכנאיחרמש24יוחנןפלסנר23רחלאדאטו שי
עתניאלשנלר27אריהביבי26ישראלחסון25
נינואבסדזה30יוליהשמאלוב-ברקוביץ29אוריתזוארץ28
שלוםאביטל32אבנרברזאני31 אברהםדואן33דורון
אחמדדבאח36אכרםחסון35יובלצלנר34
חמו39דמיטרירוסינסקי38דודטל37 אהרוןבן רוני
גליהאלבין42נחמיהרייבי41איתןשלום40
ולידשנאן45מושוןגבאי44שלמהיצחק43
מנחם48יוריבוצ'רוב47מרדכיאלפריח46 אליהובן אלי
אסתרלבני51חלילקאסם50עדישטרנברג49 אתי
משהקונפורטי54סימהנבון53אוגניהוקסמן52
סוריהנוג'ידאת57מרינהקונצביה56לזרקפלון55
אביוידרמן58 אופירמילר60עודדאליגון59אברהם
שבתאיבירן63יוסףמנור62יצחקרגב61
שלמהאברמוביץ66אורינאמן65איזיקפיטרמן64
כסלו69ציפיגורדין68חוסייןסלימאן67 רומיזונדר
און70 יניבקזז72יהודהסקר71שרון מנחםבר
נסיםהדס75רמיפרדרו74צביאדינייב73 פאר
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
ענתזיו78שלמהטל77מאירדורון76
יצחקבנישתי81שחראקסמיט80דודאזולאי79 איציק
יצחקמילר84משהקזולה83מרקוסיטרוק82
הרצלטובלי87משהשמילוביץ86דרורהברקאי85
אסתראלוני90אברהםברוך89אהרןסינאי88
רינהמנצור93מירלהגל92טליה יפיתברוורמן-ריינהולד91
חןשינה94 צבי96חייםשגיא95נחום דליהבן
מטייוגב97 בילאלעאצי99שאולרומנו98מרטין

אוריתאוחיון102שימוןאזולאי101עופראוזן100
אהודויצמן105יצחקפרץ104לוישטרית103
אפרתקטש108שרהמאן107רפאלאלול106
אביטלמויאל111דינהריק110מיכלמרגלית109
יואללביא114חנניהעמר113אחמדאלנסאסרה112
מקסיםאלגרבלי117פטרויס116רפיסויסה115
מלך120יונהיהב119יצחקחדד118 יחזקאלהר

ל : הרשימה אות
ליברמן אביגדור בראשות ביתנו ישראל : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
סטסמיסז'ניקוב3עוזילנדאו2אביגדורליברמן1
(סוניה)לנדבר5יצחקאהרון-אהרונוביץ4 אבקסיס6סופיה אורלילוי
אייזיקרותם8דניאלאילון7 מיכלבסקי9דוד אנסטסיהסאמואלסון

חמדעמאר12רוברטאילטוב11פניהקירשנבאום10
אלכסמילר15ליהשמטוב14משה מוץמטלון13
אדםלויטן17יצחקסלבין16 בת יוליהמלינובסקי18סמדר
משההרשטל21מתןוייס20ארקדיפומרנץ19 דניאל
ולדימירווייסמן24עמוסדהרי23יוריגולדשטיין22
קלרהטיכונוביץ'26מיכאלגרוסמן25

מחל : הרשימה אות
הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת אח"י - הליכוד : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
משהסער2בנימיןנתניהו1 גלעד מנשהארדן3גדעון
רוביריבלין4 בנימיןבגין5ראובן משהכחלון6זאב
סילבןשלום7 יובלשטייניץ9משהיעלון8ציון

יולי יואלאדלשטיין12ישראלכץ11לאהנס10
אהבהלבנת13 יוסףפלד15חייםכץ14לימור
מיכאלאיתן16 צפורהחוטובלי18דןמרידור17מיקי
גדעוןלוין21זאבאלקין20גילהגמליאל19 יריב
יוסףדנון24איובקרא23ציוןפיניאן22 בן דני
מריםרגב27אופיראקוניס26כרמלשאמה25
דודאבן צור30יצחקדנינו29אלליאדמסו28
שגיבאסולין33קרןברק32קטריןשיטרית31
ישראלהעצני34 זלמןפייגלין36גיא חנןיפרח35בועז משה
שלוםלרנר39אהוד יצחקיתום38מיכאלרצון37
מיכאללייטר42אסףחפץ41הילהמארק40
אדמונדחסין45עוזידיין44דניאלבנלולו43
סימונוביץ46 יאירז'בוטינסקי47פנינהרוזנבלום מיכאלקליינר48זאב
יוסףריבלין51סמירקאידבה50נוריתקורן49
שלמהמוסקל54יחיאלחזן53דודמנע52 משה
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
בדורגבאי55 אליאבידר57גילחדד56אליהו
אסתרתלמי60מיכל-דאהכפרי-ירדני59חמי-נחמיהדורון58
שבעכהן63רכאדח'יר אדין62בלההניסנסון61 בת
מריםארז66אילהשטגמן65אפריםאבן64
נורברבדש68עאטףקרינאוי67 רפעאתאסדי69יוסף
יאנהזהר72צפורהבר71חאתםחסון70
גיל-עדזגר75שושנההלוי74שלמהצביון73
פרוספראזוט78שאולאדם77גבריאלאביטל76
שמעוןאזולאי79 אסיהאנטוב81ישראלאמויאל80אבי
טליהארגמן82 עמי84אריאלבולשטיין83טלי מישלבן מישאל
חייםביטון85 יבגנייבריסקין87טלברודי86גבריאל
דודגולן90יוסףגינו89אריקברמי88
יוסףחביב93דודהרמלין92פנחסדלויה91
שלמהטל96פרננד אופירטוביאנה95יואבטבול94
שושנהלזרוביץ98זהרירמיהו97 פרדמונצ'רס99אסתר

דודמימון102יהונתןמישייב101עופרמוקה100
סנדרהרג'ואן105טובהמעוז104אליהומלכה103
משהסיסו107מיכאלסוטובסקי106 שמואלסקט108אלון
אוריפרג'111עודדפורר110יעקבעוזיאל109
ולדימירשקליאר114יעקבשלזינגר113דורוןפרימוביץ112
שמעוןשראל115 שרהדורון117יחיאלקדישאי116נתן
דודלוי118

מרצ : הרשימה אות
מרצ החדשה התנועה : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
ניצןהורוביץ3אילןגיל און2חייםאורון1
אבשלוםוילן6מוסירז5זהבהגלאון4
צלירשף9צביהגרינפלד8טליהששון7

אבתיסאםמראענה12מיכלרוזין11עיסוויפריג'10
צביזכי13 שוץ14אורי רועיפלד15גבריאלהלסקי
גיל16 סלאםחסן17גבריבר אל שאדיהסבית18עבד
עמנואלגולדברגר19 מחמודנעמה21אילאורון20עידן
הנדין22 ארןברניב24שאולאייזנברג23עילאיהרסגור
קשני26שאוקישנאן25 יוסף יוסימלכה27דודשני
דינהאבקסיס30שיאבן29עדנהאולמן-מרגלית28
פפהאללו31 חנןארז33הנריאלקסלסי32יוסף
לינדהבכר35אחמדבדיר34 נוגהברלב-ליבנה36סוזן
רוניתגל39גליהגולן גילד38נמרודברנע37
נתןברינקר42יעקב-קובידהן41נעהגלילי40 מנחם
לאהוולפסון43 נחמןטל45חייםחיט44ויויאנה ליאור
מוניקהכהן48דניאליעקבסון47רניטריינין46
מורדוך49 נתןלם51מרים מיטללהבי50אסתרלבנון
דרורמורג54שולמיתמגידו53עידןלמדן52
שילון56יפעתסולל55 עופרסלע57שרהסטרקובסקי
גבריאלפורמן60מיכלעדן59אליעזרספרן58
שושנהצור63דליהפלג-לביא62דניאלפילק61
ינובסקי65יהודיתקורין64 עדהקרבטרי66הדסהקירשנבוים מאיה
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
גדעוןשמיר69אלהשאינסקי68עזרארבין67
מיהאור72רםאפרת71רותתירוש70
ג'מיל74יוחנןביין73 שני75כיפאחבן סתיובר
גיוראברעם78אהרןברנע77נעםבצר76
תוםדרומי81עדיתדיאמנט80לטיףדורי79
אלכריםזועבי83רוניתוינטראוב82 דןמיודובניק84עבד ראובן
אוריתפיירשטין87עידופורת86נבילעיסא85
סיגליתשיינמן90רתםרוזנברג89יואבקריים88
יצחקשחר93דודשפורר92מוריהשלומות91 טל
עמירםגולדבלום96יחיעםויץ95יוסףפרוסט94
שליט97 יוסףמורציאנו99נחמיהסל98אבנרדה

עודדקוטלר102שרון מלכהקנטור101נסיםקלדרון100
ג'אדנאמן104יאירגרבוז103 דןשביט105יהודה
און107יהושעקנז106 אמירהסרטני108מרדכיבר
ענתמאור111יעלגרמן110עמוסלפידות109
גבריאליהושע114חוסיןפארס113נעמיחזן112 אברהם
טוב117יאירצבן116עמוסעוז115 ויקטורשם
שולמיתאלוני120יוסףביילין119רןכהן118

נ : הרשימה אות
נודלמן מיכאל בראשות המתחדשת ישראל : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יוליהספקטור3ולרישטרקס2מיכאלנודלמן1
לאונידסברדלוב6מריהאובנוב5אלכסנדרולדמן4
ציון7 אדוורדבלאו9נטליהליאחובצקי8יעקב בנציבן

נפ : הרשימה אות
חדשה ורוח אחד לב - אחריות : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
ראובןספיריה3יעקבוימן2יעקבחסדאי1 חיים
טל5לאונידטוקרסקי4 נחמיהראם6נעמיכהן פנחס
שלמהשנאן9אליהוולינסקי8יבגניויינשטיין7 יחזקאל

ברנרדתמם12ברוךגרוס11גאולהצרויה10 אריה
יוסףרגב15אבירוזנסל14רחלטורפוסמן13

נץ : הרשימה אות
לזוז : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
עדנהחורין3יצחקאבידן2ניקישטרקמן1
עמיתהרשקוביץ4

נר : הרשימה אות
אנקורי יגאל מאוחדים בראשות חברה לוחמי : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יהלמרחבי3שמחהניר2יגאלאנקורי1
שמואלרוזנבלום6עליזמלכה5שמעון-ירוןממן4
מאירגיגי9מאירעמר8סימוןינאקי7

לאהאמין10
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עם : הרשימה אות
להתחדשות הערבית התנועה המאוחדת - הערבית : הרשימה הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
טלבסאנע3אחמדטיבי2אברהיםצרצור1
עראר5מסעודגנאים4 גסאןעבדאללה6טלבאבו
איעתמאדקעדאן9יוסףפדילה8באסלדראושה7

סויס11מחמודמואסי10 יוסףסואעד12סלימאןאבו
חכיםחאג' יחיא13 אל פארוקזבידאת15עאידהפדילה14עבד
רחיםאבו פנה16 אל תמיםעראקי18גמילבדויה17עבד
עלידרויש21חוסייןסלאימה20כמאלבדיר19
ח'יירדחלה24עסאםחסארמה23וולידאלבאז22
מידיאןיוסף27הודאח'טיב26עליעכאשה25
אוסאמהח'טיב30נאיפהמנסור29כמאלאחמד28
אבראהיםאכתילאת33סאלחמנסור32מוהנדפדילה31
מוסאנאצר36נאיףעתאמנה35יוסףאלקרם34
עליקאסם39מנארמיעארי38דועאזועבי37
מיסוןגנאים42שאדי באסלעבאס41חסאםגרה40
יזידסמארה45נעמהג'זאוי44סיהאםעתאמנה43
יאסין47מטאועחאג' יחיא46 מוחמדגדבאן48בסאםאבו
סומייהגזאוי51מוחמדקשקוש50ואאליונס49
ג'מאלח'טיב54עאסםפאהום53מאזןעאסי52
חלים55 אל עדנאןעיראקי57איסלאםעיראקי56טאהאעבד
ח'ליל60מוחמדעומרי59אחמדעאזם58 טלעתעלי
ראיףמסארוה63היתםדראושה62אכראםעזאיזה61
מוחמדעתאמנה66אחמדדלאשה65זאידיעקוב64
חסןמרעי69אחמדאבו חיר68חוסניחאג' יחיא67
עומרשלבי72ג'מאלשקרא71מאג'דושאחי70
כריםמסרי73 אל מוחמדפדילה75זכיגנאים74עבד

נאיףעומרי78רביעסולטאן77אמיןמצרי76
ג'מילסלאמה81מוסאעיסאוי80גסאןסעדי79
יחיאנעים84אסמאעילקויידר83אמירזועבי82
פח'ריאבו ליל87מוחמדסטל86חסןחגלי85
קאדרותד88 אל עאנם90נבילאמארה89עבד עאמראבו
תאופיקדראושה93גמאלבשארה92אחמדאבו ליל91
חמיסאלטורי96אחמד סעידבלחה95מחמודג'בארין94
עליאלקרם99סמיראלעמור98חאלדטורה97

מוחמדגרבאן102חוסיןשלאעטה101מוחמדנסרה100
מאהרעכרי105מחמודעכריה104מואידטיבי103
זיאדעווידה108כאלדחסיניה107עבדאל ג'בארחאג' יחיא106
אבראהיםחג'אזי111סלימאןדיאב110יוסףעזאזמה109
אלוהאבדראושה114יוסףשאהין113עליחידר112 עבד
אלמאלכדהאמשה115 עבד

פ : הרשימה אות
להשפיע כח : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יחיאדוק1 אלבג2יוחאי שמעוןקינן3יעל רחלטוגנדהפט
מוחמדטבעוני6לינטרופא5נוריתחדיף4
משהרוטמן9אתיהגולן8מלי מזלעטר7

יצחקבימקה12ויטלזינגר11מאירזוארץ10
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פח : הרשימה אות
בחינוך מהפך : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
אריהלוקר3ציוןעמר2אברהםפסקל1
ישראלגלבוע6יצחקמימון5בוריסמנור4
שרהבראל8משהבן-דוד7 לבנהניר9ניצה

מאירגבאי10 לוישפרן11אברהם איתןויינריך12מריוס

פי : הרשימה אות
ילדינו למען עולם ברית : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
הוז1 עזריאלימיני2כנרתגולן יששכר3ירון יעקבבן
יעקבאליה6אסאקיסר5סוהירחמדאן4
יואלצייטלין8אריאלגלילי7 פינחסליפשיץ9אברהם עופר

חייםפרייס11יצחקמליק10 זהרבסין12אסף רן
גדמזרחי14לבנהעבדי13 ארז-נתןאהרון15דוד
משהקרסיס17גילרונן16

פק : הרשימה אות
רע"ש - במשפחה זכויות הגבר מפלגת : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם שם

שמעוןנזרי2יעקב מנדלשלוסר1

ץ : הרשימה אות
מתחדשת לציונות התנועה - צומת : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
דודושיק3אלחנןגלזר2משהגרין1 דוד
מיכאליאול6רותדנינו5גיארייף4
אסתרגפני9שלמה-חיארז8שמואלאונגר7

רפאלאוחיון11משהכץ10

צי : הרשימה אות
ישראל של הצעירים מפלגת - צבר : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יאןפנקס3נתנאלאיזק2בועזטופורובסקי1 איתי
שושן5לילךמאיר4 גלעדרמות6יניבבן
מלקואברהם9עדיצברי8סולי גיליהושיאר7

שלומילאופר12עינבבנימין11דודברנן10
אדוארדיושובייב13 חוסיןח'ואלד15עודדגרינשטיין14איציק
יובלבורנשטין18תמירפריד17תמרבראון16
ציון20יבגניפרחיה19 בן מיכלרוזנפלד21שלומיתזגורי
יהודהמגיד22 דודאלקריף23שלום שיר שריכידן24שמואל
שאולאידה27אורטלטל26מאיהנחום25
גלעדשריר30יפתחעצמון29שיאוןקורן28
יואבאריאל31

ק : הרשימה אות
אגבארייה זחאלקה בראשות אסמא מפלגת פועלים : דעם - הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
זחאלקה1 מאלכמוראד3נירנאדר2אסמאאגבארייה
מג'ידחוסיין6מיכלאפלבוים-להב5ופאטייארה4 אל עבד
ישיגולן9עפיףבוטרוס8סאמיהנאסר7
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משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
אמג'דג'בארין12מונירקעוור11ג'אידהזועבי10
בכור13 אחמדזייד15חנאןזועבי14טלכהן
תומרלהב18אחמדקלש17אמירהעאלם16
אפרת21יאסיןזיאדנה20סועאדזיאדני19 יהונתןבן
שמחון24נור אל דיןטייארה23מריםמסארווה22 דניאלבן
ראיףטיירה27פאדיג'בארין26ביהסמלחם25
שרוןליאור30סאמיהטחאינה29באסלקדח28
אחמד31 אלדיןאבו ראפתעודה33אמינהזידאן32מוחי
אדיב36שרוןהורודי35סיהאםשלבי34 הדסלהב
בן-אפרת38אסףאדיב37 צפורהפרידמן39מיכלשורץ
אפרת40 יעקב יוסףבן

קנ : הרשימה אות
ירוק עלה : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
קאריןארד3שלמהסנדק2גילקופטש1
גדעון חנניהיהושע6זיודובנסקי5מעיןסגל4
נדבפרישמן9ישיאוריין8אברהםרוזנבלום7

קפ : הרשימה אות
הבנקים שלטון למיגור - הכסף כוח : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
דודיוסף3דתיה שמחהיצחקי2אליעזרלוינגר1
אילנה אליאללוינגר6דורוןצברי5מוחמדעואד4
עדיתיוסף7

קץ : הרשימה אות
לידר : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
והיבנסר אל דין3אנטוליגרסימוב2אלכסנדררדקו1
אלכסנדרגורשניק6אלכסנדרפלג5ולריאיבשקין4
אורןפסטרנק9יעקבברק8רומןגרשמן7

ולדימירצפסקי12יבגנירסין11איזבלהבילין10
אלכסיימילרוד15אינהברק14ולדימירברגמן13
נינהלרין16

רק : הרשימה אות
למען ישראל ירוקה - הירוקים : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יחזקאלעזרא2פארויסנר1 אריאלההופמן3דרור
דודקישון4 אדריאןבנימיני6אלכסוינרב5רפאל אדיר
גריגוריקוטלר9אביליליאן8שרהאורן7

איליהדז'נשוילי12יואלחדידה11אוריאןקנצפולסקי10
יעלמנצור14רםסיטון13 ישראלשפיר15אביבה זאב
יעקבפלקסר18ניררוזן17גדעוןפורת16
סוניהרבינו20רפאלקרימן19 אסף נצחזבידה21מיטל
גבריאלמימון22 חיאמינוב24ספישלם23גיא יששכר
דודפלקסר27גיאשמואלי26שושנהמגורי-כהן25
אלוןלופוביץ30רועייוסף29גיא אביגולדמן28
מיכאלרועה33יהודהבנימיני32שמעוןמשה31
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שס : הרשימה אות
תורה שומרי העולמית הספרדים התאחדות : הרשימה כינוי

משפחה פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם שם
יצחקכהן3אריאלאטיאס2אליהוישי1
יעקבמרגי6משולםנהרי5אמנוןכהן4
מרדכיזאב9יצחקוקנין8דודאזולאי7 נסים

מזורבהיינה12אברהםמיכאלי11חייםאמסלם10
אורןמלכה15עמיביטון14רפאלכהן13
אלירואש17רפאלמלאכי16 גרשוןלוי18חיים
חיחקוק21פנחסצברי20דודגבאי19 זאב צבי
חגיחדאד24בנימיןאלחרר23יצחקאבידני22
צביאסולין27יצחקסולטן26עופרכרדי25
גדעוןהכהן30אברהםביטון29גבריאלרחמים28
ויצמןאהרן31 מנחםבוסו33דודאוחנונה32עוזי אוריאל
אברהם34 צפניההעצני35אביבן רחמיםארבל36אסף
זקרי39אלידדון38רפאלכהן37 משהבן
שלמה40 אליהוזגדון42אברהםבוסקילה41יעקבבן
שרליבוחבוט45דניאל פליקסטייב44שלמהזעפרני43
מישלטפירו46 אלעזראברג'ל48שמעוןאביטן47מיכאל
אברהםאיפרגן51יעקבאדמוני50נרקיסאדוואר49
נתנאלאמסלם54משהאלמקיס53יהודהאלמקיאס52
עמיקםאתירם57רחמיםאשול56אבנראקוע55
ידגרבביוף58 הראוש59בנימין דודבצלאל60מוזסבן
חנוךגדניאן63יהודהגארלה62שחרבכשי61
אליהוגינת66עפרגואטה65אלדד פנחסגדסי64
דודגנאסיה67 יוסף מיכאלדרעי69מנחםדוד68חיים
דבחיררי72עופרהדרי71רחמיםהיררי70
שמעוןזוהר75אלברטזגורי74אברהםויצמן73
חייםחשטא78יעקבחזן77שמעוןחזן76
נוריאלכהן81יואבכהן80אשרטולדנו79
אורילוי84אליהולוי83שמואללוי82
משהמגירה87מאירלוי86משה-נתןלוי85
חי גבריאלמישאל88 אוריאלמלכה90יצחקמלכה89אשר
בנימיןעדני93אליהוממן92שלמהממן91
שמעוןעמר96סלומוןעזרן95דודעזרא94
שמשוןעמרם97 אילןתמם99חייםעמרן98ששון

דודפרץ102שמעוןפרץ101משהפרטוש100
מתתיהורונן105אמירקריספל104מיכאלצארום103
טוב108אשרשוקר107אליאורשבבו106 עמנואלשם אבנר
אברהם111בנימיןשער110שמעוןשעירי109 חייםבן
שלמה113שמעוןנגר112 אליהושריקי114שמעוןבן

(25 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ט
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אליעזר ריבלין

המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב
עשרה השמונה לכנסת
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ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ  כשרים ממתקים  יוניברסל
(ח"פ 51-363904-7)

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 1.3.2009 בשעה 16.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם 20א, בת ים, שינדלר אוסקר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קומבור,                                                דב

פלואידטק בע"מ 
(ח"פ 51-344323-4)

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 1.3.2009 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם תל אביב, ,4 גרופית מבוא
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גליצקי, עו"ד,                                                גדי

וקירור בע"מ  שיווק נ.ש.א
(ח"פ 51-338711-8)

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 1.3.2009 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אשקלון, ,3 צה"ל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק נצר, עו"ד,                                                אריק

והשקעות בע"מ  נכסים אב-רות
(ח"פ 51-250206-3)

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מדבר רח' החברה, במשרדי 1.3.2009 בשעה 12.00, תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ,97805 ירושלים ,59 סיני
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שדה,                                                אברהם

בע"מ בינלאומי מסחר ב.ג.פ.
(51-160091-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רח' בלז'יצקי,  שמואל את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

למפרק החברה. קרית ביאליק, ,9156 ת"ד ,49 החרושת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בלז'יצקי, שמואל

בע"מ אינסטלציה א.ד.י
(51-131640-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' כהן, שלומי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,33138 ת"ד 60א, המגינים

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק כהן, עו"ד, שלומי

אשמורת בע"מ  ח.ח.
(ח"פ 51-098026-1)

מרצון) (בפירוק

נושים אסיפת הודעה בדבר כינוס

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של  כללית באסיפה  כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אסיפת לזמן הוחלט, ,20.1.2009 ונתכנסה ביום הנ"ל, שנועדה
,25.2.2009 ליום מרצון,  החברה  פירוק  הליכי  במסגרת  נושים 

 .11.00 בשעה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

.16103 נצרת ,420 ת"ד ,1001/44 רח' החברה, למען זו, הודעה

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

יו"ר        דיאנא ח'ורי, עו"ד,


