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הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת התשע עשרה
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 84)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת 
התשע עשרה:

מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים:  .1

מספר הקולותכינוי הרשימהאות הרשימה

432,118העבודה בראשות שלי יחימוביץ'אמת

195,892יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורהג

97,030בל"ד - אלתג'אלווטני אלדמוקרטיד

461מורשת אבותהי

3,640חיים בכבודהפ

649אלאמל לתג'ייר - התקווה לשינויהק

חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון )המפלגה הקומוניסטית הישראלית - תראבוט ו
וחוגי ציבור ערבים ויהודים(

113,439

28,080ארץ חדשה - להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בליירז

5,975דור בוני הארץ בראשות אפרים לפידזך

345,985הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשהטב

18,941הישראליםיק

79,081קדימה בראשות שאול מופזכן

885,054הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל

172,403מרצ - השמאל של ישראלמרצ

761ברית עולם לגאולת ישראל בראשות עופר ליפשיץנ

1,027אור בראשות ירון ידעןני

66,775עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן–ארינץ

1,352מתקדמת ליברלית  דמוקרטיתנק

הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית עם
הדמוקרטית

138,450

2,076הפיראטיםפ

543,458יש עתיד בראשות יאיר לפידפה

28,049כח להשפיע בהכוונת רבי אמנון יצחקפז

1,972מפלגת כלכלה בראשות יוליה שמאלוב ברקוביץפי

2,899אחים אנחנופנ

2,176כולנו חברים - נ נחפץ

45,690עם שלם - בראשות הרב חיים אמסלםץ

189,167התנועה בראשות ציפי לבניצפ

2,877צדק חברתי בראשות גד הרןצק

3,546דע"ם - מפלגת פועלים בראשות אסמא אגבאריה זחאלקהק

43,734עלה ירוק - הרשימה הליברליתקנ

8,117הירוקים והצעירים לעתיד ירוק בישראלרק

331,868שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהשס

3,792,472סך כל הקולות הכשרים
__________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.
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40,904 מספר הקולות שנמצאו פסולים      .2

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:    .3

מספר המנדטיםהרשימהאות הרשימה

  15העבודה בראשות שלי יחימוביץ'אמת

 7יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורהג

 3בל"ד - אלתג'אלווטני אלדמוקרטיד

חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון )המפלגה הקומוניסטית הישראלית - תראבוט ו
וחוגי ציבור ערבים ויהודים(

4 

  12הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשהטב

2קדימה בראשות שאול מופזכן

 31הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל

6מרצ - השמאל של ישראלמרצ

הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית עם
הדמוקרטית

4

 19יש עתיד בראשות יאיר לפידפה

6התנועה בראשות ציפי לבניצפ

11שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהשס

 120סך כל המנדטים

שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת התשע עשרה:  .4

מרשימת העבודה בראשות שלי יחימוביץ': )א( 

רחל שלייחימוביץ'1

יצחקהרצוג2

איתןכבל3

מירבמיכאלי4

בנימין פואדבן אליעזר5

יחיאלבר6

עמר ישראלבר לב7

סתיושפיר8

אבישיברורמן9

נחום אראלמרגלית10

יצחקשמולי11

משה מיכאלרוזנטל12

מיכלבירן13

נחמןשי14

משהמזרחי15

מרשימת יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה: )ב( 

יעקבליצמן1

משה רפאלגפני2

מאירפרוש3

ישראל מאיר אורימקלב4

מנחם אליעזרמוזס5

ישראל יצחקאייכלר6

יעקבאשר7
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מרשימת בל"ד - אלתג'אלווטני אלדמוקרטי: )ג( 
ג'מאלזחאלקה1

חניןזועבי2

באסלגטאס3

מרשימת חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון )המפלגה הקומוניסטית הישראלית - תראבוט וחוגי ציבור ערבים ויהודים(: )ד( 

מוחמדברכה1

חנאסוייד2

דב בוריסחנין3

עפואגבאריה4

מרשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה: )ה( 
נפתליבנט1

אורי יהודהאריאל2

ניסןסלומינסקי3

אליבן דהן4

איילתשקד5

אורי שרגאאורבך6

זבולוןקלפה7

אברהםוורצמן8

מרדכייוגב9

אורית מלכהסטרוק10

יונתןשטבון11

שולמיתמועלם-רפאלי12

מרשימת קדימה בראשות שאול מופז: )ו( 
שאולמופז1

אדוי ישראלחסון2

מרשימת הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה: )ז( 

בנימיןנתניהו1
אביגדורליברמן2
גדעון משהסער3
יאירשמיר4
גלעד מנשהארדן5
ציון סילבןשלום6
עוזילנדאו7
ישראלכץ8
דני בן יוסףדנון9
סופיה סוניהלנדבר10
ראובן רוביריבלין11
משהיעלון12
אהרון 13

אהרונוביץ
יצחק

זאבאלקין14
צפורהחוטובלי15
אורלילוי אבקסיס16
יריב גדעוןלוין17
יולי יואלאדלשטיין18
פניהקירשנבאום19
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חייםכץ20
מריםרגב21
דוד אייזיקרותם22
משה זלמןפייגלין23
יובלשטייניץ24
רוברטאילטוב25
צחיהנגבי26
לימור אהבהלבנת27
חמדעמאר28
אופיראקוניס29
גילהגמליאל דמרי30
שמעוןאוחיון31

מרשימת מרצ - השמאל של ישראל: )ח( 

זהבהגלאון1
אילןגיל און2
ניצןהורוביץ3
מיכלרוזין4
עיסוויפריג'5
תמרזנדברג6

מרשימת הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית: )ט( 

אברהיםצרצור1
אחמדטיבי2
מסעודגנאים3
טלבאבו עראר4

מרשימת יש עתיד בראשות יאיר לפיד: )י( 

יאירלפיד1
שי משהפרון2
יעלגרמן3
מאירכהן4
יעקבפרי5
עפרשלח6
עליזהלביא7
יואלרזבוזוב8
עדיקול9
קאריןאלהרר הרטשטיין10
מיקילוי11
שמעוןסולומון יאסו12
רותקלדרון13
פנינהתמנו-שטה14
רינהפרנקל15
יפעתקריב 16
דב אלןליפמן17
בועזטופורובסקי18
רונן פנחסהופמן19

מרשימת התנועה בראשות ציפי לבני: )יא( 

ציפי צפורהלבני1
עמרםמצנע2
ארמונד עמירפרץ3
אלעזרשטרן4
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מאירשטרית5
דודצור6

מרשימת שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה: )יב( 

אליהוישי1

אריה מכלוףדרעי2

אריאלאטיאס3

יצחקכהן4

משולםנהרי5

אמנוןכהן6

יעקבמרגי7

דודאזולאי8

יצחקוקנין9

ניסים מרדכיזאב10

אברהםמיכאלי11

י"ז בשבט התשע"ג )18 בינואר 2013(
)חמ 3-16-ה2(  

                                                                                  אליקים רובינשטיין
           שופט בית המשפט העליון

                                   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
                                        לכנסת התשע עשרה 

הודעה בדבר עדכון סכום היטל

לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2011, החל ביום י"ט בטבת התשע"ב )1 בינואר 2013(, סכומי היטלי ההטמנה 

לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת, בשנת 2013, המופיעים בתוספת לחוק, הם כלהלן:

טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר לסילוק

טור ג'
סכום היטל ההטמנה )בשקלים 

חדשים לטון( בשנת 2013

83.07אתר לסילוק פסולת מעורבתפסולת מעורבת או פסולת יבשה

35.60אתר לסילוק פסולת יבשהפסולת יבשה

83.07אתר לסילוק פסולתשאריות מיון פסולת

  142.41אתר לסילוק פסולת מעורבתבוצה

 47.47אתר לסילוק פסולתבוצה תעשייתית

4.75אתר לסילוק פסולתפסולת בניין

ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013(
)חמ 3-4552( 

                                                                               גלעד ארדן
             השר להגנת הסביבה

__________
1   ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ז, עמ' 88.
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דיאטק דיאגנוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-107492-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.3.2013, בשעה 10.00, ברח' היצירה 3, בית 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ., 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

          ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת

מועדון לקוחות מעוף בע"מ
)ח"פ 51-374373-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.3.2013, בשעה 10.00, ברח' היצירה 3, בית 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ., 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

          ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת

א.פ.י - אדם פיתוח יכולות בע"מ
)ח"פ 51-238010-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוזנברג  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,14.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המגדל  עזריאלי,  מרכז  ושות',  אפלמן  קרן-פולק  אברמוביץ, 
העגול, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                                        ארז סולו, עו"ד
               בא כוח החברה

אבנר את שוקי בע"מ
)ח"פ 51-315272-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.3.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' יוסף 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  41, חיפה, לשם הגשת  בוסל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צפורה עבדת, מפרקת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

סב.חנ. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-410004-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2013, בשעה 12.00, במשרד עו"ד מיתר, 
 ,16 סילבר  הלל  אבא  דרך  ברנדווין,  לשם   & גבע  ליקוורניק, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               מעיין כץ, עו"ד, מפרקת

ח. ארמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-264028-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, באגמון ושות', רוזנברג 
הכהן ושות' משרד עורכי דין, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               לישי גנון, עו"ד, מפרק

מודלים סטטיסטיים בע"מ
)ח"פ 51-336822-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
 ,6 הרא"ה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרקת, המראה כיצד  דוח  גן, לשם הגשת  רמת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               רבקה רוטשילד, מפרקת

א.פ. נאמנות קומר בע"מ
)ח"פ 51-461061-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אושרי  רו"ח  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ג'ינו, רח' ויצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל אשכנזי, עו"ד, מפרקת
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פינגוסול בע"מ
)ח"פ 51-410845-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שופמן 6א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אורי פארן, מפרק

מאפית ישראל בע"מ
)ח"פ 51-009624-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,7 ישעיהו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יוסף אנג'ל, מפרק

נושודר בע"מ
)ח"פ 51-277611-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' גור יהודה 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               נצה לבינט, מפרקת

קמח קיסריה בע"מ
)ח"פ 51-426570-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אופיר 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רוני צבי, מפרק

עובדה יוצרים פתרונות אנושיים בע"מ
)ח"פ 51-451482-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בית  10.00, אצל המפרק,  24.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מס' 229, כפר דניאל 73125, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עמוס בוטביקה, מפרק

מ.מ. - גלים שיווק בע"מ
)ח"פ 51-207493-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שמש 52, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מנחם גל, מפרק

דידי - הנדסת סביבה בע"מ
)ח"פ 51-189014-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרימונים 30, קרית טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               בנימין מוסנזון, מפרק

 שלמה בן זכריה ובניו חברה קבלנית 
לעבודות בנין בע"מ

)ח"פ 51-057541-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,62/3 תקוה  פתח 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זכריהו בן זכריה, מפרק


