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

בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת 
העשרים ואחת כפי שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–21, ובהתאם להחלטות בית המשפט העליון בא"ב 

1806/19 ע"ב 1866/19 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–21 נ' כסיף )2019 03 17(:

מטעם המפלגה: מפלגת העבודה הישראלית.

אותיות הרשימה: אמת.

כינוי הרשימה: מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שמולייצחק3רוסוטל2גבאיאברהם1

פרץארמונד עמיר6יחימוביץשלי רחל5שפירסתיו4

סויד דהאןרויטל9בר לבעמר ישראל8מיכאלימירב7

פינקיאיר12חרמוניערן11יליןחיים10

כבלאיתן15בר גילגברי14בירןמיכל13

מואטיאמילי חיה18סעדסאלח17כהן פארןיעל16

צ'רנוביצקימיכל21צימרמןיוסף הנריקה20פדידה בן שיטריתלאה19

שינחמן24ח'לאילהאחסאן23בן עמילילי22

זיוישראל27מזרחימשה26קריבגלעד25

פינסתומר משה30גולדמןאליס-פלורנטינה29קבלאןשאדי28

לדרראילן33בייליןגיל32שוסטרמןרן31

אבו ריאשפרחאן36בראון אגמיאורית35ח'ניפסאמיר34

אלמוג-בראיתי39אעלימינזאר38אברהמי סולומוןשרה37

דסקלשלום42לסרינסים41טרודיסלמאן40

וגנראיתמר אילן45לנדסמןדוד44דומבקניר43

קורנפלדעפר48שפיראיגאל47אילניזהבה46

כהן שפכטענת51פרסריצ'רד50רוז אליגוןתלמה49

בן-עמידבי זהבה54חוסקוביץסילביו גבריאל53ליטבק-שחםעטרה52

ביטי )שלוח(אורלי57קבלופנחס פיני56מרציאנוענת55

מזרחישמואל60גאנםפהים59כהןחיה58

היבנר קרויטורודליס63חלימימישל שלום62שחףיצחק61

חלימיג'קי יעקב66פרץנסים65שונמישרה64

בן דודרואי69מלכה חןנאוה68בילקרדן67

זיואור72רימוןעופר71ויסראלון פסח70

מרשקיואל75גבתוןאיתמר74נורי שקדמאיה73

רגביהונתן78איזנברגצבי77אפרוני תימורשרון76

שמחיטל81אזולאידניאל80מזרחייעקב79

דיוקמןארנון84רייךגל83מועלםנעה82

קפלןאסף87מסוטשי86דביר דימורהיותם ניסים85
    __________

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשל"ג, עמ' 152; התשמ"ה, עמ' 196   1
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שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

מאירגדעון חיים90דייןהדסה89הורוית רבקה88

נוימרקזוהר93בן סעדוןאילן יאיר92סיניאביעד91

מירוןיצחק96ימינייצחק95עגמימרדכי מוטי94

חולבסקייצחק99קוניקרן98אלונידרור97

גלישראל101סולודרעדנה100סולודרעדנה100

עטרדניאל104אלפסיסימון103ריטובעמיר102

גולדמןמיכה107בן סימוןדניאל106בריחיאל105

שיטריתשמעון110יתוםדני109גולדפרבאלכסנדר108

חולדאירון113לובלסקימאשה112דייןיעל111

כהןרענן116פינס-פזאופיר115מצנעעמרם114

ידליןאהרון119בר עםעוזי118שחלמשה117

 הללשלמה120

מטעם המפלגות: אגודת החרדים - דגל התורה )להלן - דגל התורה(; הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל )להלן - אגודת ישראל(.

אותיות הרשימה: ג.

כינוי הרשימה: יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

דגל התורהגפנימשה רפאל2אגודת ישראלליצמןיעקב1

דגל התורהמקלבישראל מאיר אורי4אגודת ישראלפרושמאיר3

דגל התורהאשריעקב6אגודת ישראלטסלריואל יעקב5

דגל התורהפינדרוסיצחק זאב8אגודת ישראלאייכלרישראל יצחק7

דגל התורהברוכיאליהו10אגודת ישראלחסידאליהו-ליב9

דגל התורהאוחנהדוד12אגודת ישראלהרשלרבנימין11

דגל התורהרייךיצחק14אגודת ישראלגליצקיהרצל13

דגל התורהבוימלאריה צבי16אגודת ישראלבריישראובן15

דגל התורהרובינשטייןאברהם18אגודת ישראלוינגרטןיחיאל אריה17

דגל התורהגוטרמןיעקב אשר20אגודת ישראלדייטשיוסי19

דגל התורהרביץיצחק22אגודת ישראלויזלחיים מאיר21

דגל התורהשפיראמנחם מנדל24אגודת ישראלווינברגריהושע23

דגל התורהמורגנשטרןמשה דוד26אגודת ישראלרושגולדצבי25

דגל התורהגולדנטלשלמה יהודה28אגודת ישראלגרינוולדדוד יהודה27

דגל התורהראוכברגראליעזר צבי30אגודת ישראלאשרדב29

דגל התורהדייטשאברהם בן ציון32אגודת ישראלבריסקמרדכי31

אברהם אלכסנדר 33
זיסקינד

דגל התורהאלפרמרדכי מיכאל34אגודת ישראלברסלר

דגל התורהקלרמןשמעון ישראל36אגודת ישראלקרויזרשמעון35
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

דגל התורהגולומבישראל יצחק38אגודת ישראלגוטסמןשמואל יהודה37

דגל התורהפרידמןישראל משה40אגודת ישראלקלייןמנחם39

דגל התורהאורלנסקישלמה זעליג42אגודת ישראלצנווירטפנחס41

דגל התורהבדושפנחס שלום44אגודת ישראלקלייןיצחק אהרן43

דגל התורהיברוביהודה46אגודת ישראלשייניןגדליהו45

דגל התורהבלוימרדכי זאב48אגודת ישראלויכלדרחיים ברוך47

דגל התורהמרקוביץשבתי50אגודת ישראלכהןיהושע אשר49

דגל התורהגרינברגשמואל52אגודת ישראלרוטנרדוד נחמן51

דגל התורהסירוקהפנחס דוד54אגודת ישראלטיררשמואל שמלקה53

דגל התורהברנריצחק דב56אגודת ישראלדונטאהרן פנחס אליהו55

דגל התורהזלץדוד58אגודת ישראלאוביץעקיבא57

דגל התורהמלמדמיכאל60אגודת ישראלויזלאפרים פישל59

דגל התורהיפהמאיר62אגודת ישראלרינגלמאיר61

דגל התורהסברדלובישראל מאיר64אגודת ישראלגולדברגשמעון63

דגל התורהשטרןאברהם פנחס66אגודת ישראלגרליץמיכאל דוב65

דגל התורהטבולשמעון68אגודת ישראלשוקשמואל67

דגל התורהפולקשלמה אפרים70אגודת ישראלקוסטליץשלמה זכריה69

דגל התורהגולדברגמרדכי72אגודת ישראלטורהוזאהרן71

דגל התורהשטריתיוסף שאול74אגודת ישראלהלר בקנרוטיחזקאל שרגא73

דגל התורהברונראליהו יוסף76אגודת ישראלכהןישראל חיים75

דגל התורהאפשטייןחיים יצחק78אגודת ישראלמילרישראל77

דגל התורההומינרשלמה80אגודת ישראלבריםפנחס צבי79

דגל התורהפולקיהודה אריה82אגודת ישראלשכטראליהו81

דגל התורהלוונשטייןבנימין טוביה84אגודת ישראלנוימןיקותיאל זלמן83

דגל התורהמונטגשלמה צבי86אגודת ישראלדייטששלמה85

דגל התורהעזראעופר88אגודת ישראלרובינשטייןאליעזר דוד87

דגל התורהלביאניסן90אגודת ישראללברוןמשה89

דגל התורהזיסמןאריה יהודה92אגודת ישראלגנץיעקב יוסף91

דגל התורהפרומראלחנן94אגודת ישראלרוזןיהודה אריה93

דגל התורהמילרדוד96אגודת ישראלזורגריעקב חיים95

דגל התורהוייסאפרים98אגודת ישראלויץאריה97

דגל התורהוייסנתן100אגודת ישראלאוברלנדרמשה99

דגל התורהשטרןשלמה102אגודת ישראלחנוןישעיה אשר זליג101

דגל התורהמושקוביץיונה104אגודת ישראלבקרמןחיים שמואל103

אגודת ישראלפרויליךיואל106דגל התורהפרנקמשה105

אגודת ישראלגפניאליהו108דגל התורהארנטרויאלחנן107
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

אגודת ישראללנדאויחזקאל שאול110דגל התורהמןמשה109

אגודת ישראלרוטיהודה112דגל התורהמישקובסקיאברהם יצחק111

אגודת ישראלמנדליהושע114דגל התורהויזבינסקייעקב113

אגודת ישראלשורץאברהם116דגל התורהחדדשמעון115

אגודת ישראלזייברטחנוך118דגל התורהקרליץאליהו מרדכי117

    דגל התורהסורוצקיןאליעזר119

מטעם המפלגות: רשימת האיחוד הערבי )להלן - רע"ם(; אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי )להלן - בל"ד(.

אותיות הרשימה: דעם.

כינוי הרשימה: רע"מ - בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

בל"דשחאדהאנטאנס2רע"םעבאסמנסור1

בל"דיזבקהיבה4רע"םחאג' יחיאעבד אל חכים3

בל"דגנאיםמאזן6רע"םאבו ערארטלב5

בל"דאגבאריהמוחמד8רע"םאלחרומיסעיד7

רע"םאבו מדע'םעטא10רע"םח'טיב יאסיןאימאן9

רע"םהינדאוישימא12בל"דקעדאןוליד11

בל"דנויאורלי14רע"םחוסיןנימר13

רע"םפריגצפוות16רע"םעיסאראזי15

רע"םאלאעסםעטיה18בל"דאבו רביעהראויה17

בל"דמונייררסאן20רע"םהניהאחסאן19

בל"דהוואריערין22רע"םדהאמשהיחיא21

בל"דטנוסנחלה24רע"םנאסרמחמוד23

בל"דג'רבאןסמי26רע"םפדילהעאידה25

בל"דראביאיאד28רע"םמסריעבד אל כרים27

בל"דטאהאלולו30רע"םזועבינסר אלדין29

בל"דחמדאןאילהאם32רע"םסואעדמוחמד31

בל"דגטאססוהילה34רע"םעפאןח'אלד33

בל"דשלחתאנטואן36רע"םזבידאתמוחמד35

בל"דגטאסאבראהים38רע"םסמארהסאמר37

בל"דג'בארין ג'סארתגריד40רע"םגנאיםראפת39

בל"דסעידנסרי42רע"םריאןאבראהים41

בל"דבדראןעז אלדין44רע"םאלגרגאויאסמאעיל43

בל"דאגבאריהספא46רע"םדעאסמוחמד45

בל"דעומריואיל48רע"םפדילהיוסף47
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

בל"דנסאסרהסולימן50רע"םמחאמידמוחמד49

בל"דאל עתאיקהסלימאן52רע"םעווידהגאודת51

בל"דשהאבסאידה54רע"םעמאשפתחי53

בל"דאבו הלאלמוסטפא56רע"םאבו עפאשלבאד55

רע"םסטלמוחמד58בל"דעבדמרוה57

רע"םקייםרנין60בל"דטאהאעמאר59

רע"םחאג יחיאצאלח62בל"דכיואןסוהיל61

רע"םאלעוברהמוסא64בל"דסולטניחסני63

בל"דעבודוסאם66בל"דמתאנימוסטפא65

בל"דזאמלקוסאי68רע"םסכחפיאברהים67

בל"דסכסג'יריס70רע"םעמאשעבאס69

בל"דאנדריאאלבייר72רע"םאל הואשלהואליד71

בל"דשחאדהג'ורג'74רע"םמסארוהמוחמד73

בל"דאגבאריהוסאם76רע"םג'אברסעד75

בל"דסואעדמחמוד78רע"םגבאליסאמי77

בל"דזהרהנזאר80רע"םמתאנימוחמד79

בל"דאבו עמאראחמד82רע"םחסןאסמאעיל81

בל"דמזאריב אבו לילאיסאר84בל"דעאסיעומר83

בל"דשקורבסאם86רע"םשמרוקאחמד85

בל"דחדאדמוראד88רע"םכרייםצלאח אל דין87

בל"דורשבסקימיכאל90רע"םאשוויסאמי89

בל"דדלאלסילאן92רע"םגנאיםח'אלד91

בל"דמחאמידריאד94רע"םטאהאאיה93

בל"דמטרעדנאן96רע"םאלגמלעטללה95

בל"דגטאסראיד98רע"םדבסןנור אלדין97

בל"דאגבריהאפנאן100רע"םריאןמחמוד99

בל"דצמל ורשבסקילאה102רע"םאבו לבןאברהים101

רע"םחאג'מוחמדחמזה104בל"דשליוטאבראהים103

רע"םשינייוסף106בל"דדקהפתחי105

רע"םאלקרםיוסף108בל"דקיסמחאסן107

רע"םאל עמוראבראהים110בל"דאזברגהג'מעה109

רע"םגנאיםמסעוד112בל"דטאהאואסל111

רע"םדהאמשהעבד אלמאלכ114בל"דזועביחנין113

בל"דזחאלקהג'מאל115
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מטעם המפלגות: המפלגה הקומוניסטית הישראלית )להלן - חד"ש(; התנועה הערבית להתחדשות )להלן - תע"ל(.

אותיות הרשימה: ום.

כינוי הרשימה: חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

תע"לטיביאחמד2חד"שעודהאיימן1

תע"לסעדיהאוסאמה4חד"שתומא סלימאןעאידה3

חד"שג'באריןיוסף6חד"שכסיףעופר5

חד"שעסאקלהג'אבר8תע"לסאלחסונדוס7

חד"שעטאונהיוסף10תע"לאלקרינאויטלאל9

תע"לחסונהכאלד12תע"ליונסואאל11

תע"לחוסייןמאהר14חד"שלוינועה13

תע"לחגליחסן16חד"שאבו דבאי-נערהפידא15

תע"לעבאסשאדי באסל18תע"לקעדאןאיעתמאד17

תע"לעבדאללהגסאן20חד"שחלאג'נביל19

תע"לקשקושמוחמד22חד"שראבידרוויש21

תע"לאבו אחמדואפי24חד"שואכדעומר23

חד"שזידאן שווירישאדי26חד"שאבו ריאספואת25

חד"שסאלםקאסם28תע"לעווידהזיאד27

חד"שחמודהמוניר30תע"לאלצראיעהאברהים29

חד"שמוראד שלאבנהשהירה32חד"שעואודהשוכרי31

חד"שעיראקיסאמח34תע"לותדמוחמד33

תע"לגאברמיי36חד"שבדרנוהא35

חד"שברנסעמרי38חד"שדראושהבאסל37

חד"שסיףעורוה40תע"לפאעורסאאד39

חד"שואכדחתאם42תע"לעכרימאהר41

חד"שצדיקצדיק44תע"לסרוג'יעלי43

תע"לאל קצאציקאיד46חד"שקובטיורד45

תע"לחאג' יחיאמטאוע48חד"שדביטבוסינה47

תע"לח'לאילהאמאני50חד"שעברוןעמרי נתן49

חד"שאבו עבידפארס52חד"שחריכהערין51

חד"שזהררנא54תע"לטיבימגד53

תע"לעיסאסאיד56חד"שמחאמידסרור55

חד"שפלדאורן דוד58חד"שזעאתרהרג'א57

חד"שסלימאןלילא60תע"להואשקאסם59

חד"שחאג' מוחמדאחמד62חד"שפלשנברגנמרוד61

חד"שחזאןרים64תע"לחג'אג'חביב63

תע"לחוסיןנור אלדין66תע"לעכאשהעלי65

חד"ששביטהפתחי68חד"שמחאמידמוריד67
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

חד"שיאסיןסאמי70תע"לחאג' יחיאמוחמד69

חד"שכראםאוסאמה72תע"לנפאענירוז71

חד"ששדותדרור אולגה74חד"שקציריתמר73

תע"לאבו יאסיןבסאם76תע"ליאסיןעלי75

חד"שבדוויעבדאללה78תע"לסלאמהזאהי77

תע"ליוספיןמאג'ד80חד"שבסיוניעזיז79

חד"שלאוריוסף82חד"שעווידהעבד אל גבאר81

חד"שבסולמוחמד84תע"לסכראןנאיף83

תע"לסכיסנאהדה86חד"שנעיםעלאא85

חד"שקלינסקיאיתן88חד"שסגירפתחיה87

חד"שאמיתייוסף90תע"לשאמיחוסאם89

חד"שזריצקיעדנה92חד"שבכריסעיד91

חד"שברכהניסן נסים94חד"שזועבישריף93

חד"שדראושהעבד אלסלאם96תע"לחידרעלי95

חד"שדוידיאפרים98חד"שמורקוס אזרייקאמל97

חד"שעברימוחמד100תע"למיעארימנאר99

חד"שאבו סהיבאןמוסה102חד"שגונןבנימין101

חד"שגטאסנג'יבה104חד"שכנאעניתאופיק103

תע"לשלאבנהעבד אלכרים106חד"שכנאנהאסעד105

חד"שאבו מערוףעבדאללה108חד"שסויידחנא107

תע"לאבו שאהיןסאלח110חד"שג'ראיסיראמז109

חד"שדהאמשהמנסור112חד"שחניןדב-בוריס111

חד"שמח'ולעסאם114חד"שעאמרעאדל113

חד"שגוז'נסקיתמר116תע"לשאהיןיוסף115

חד"שנפאעמוחמד118חד"שאגבאריהעפו117

מטעם המפלגות: זהות - תנועה ישראלית יהודית )להלן - זהות(; אחיעזר - מפלגה דתית מסורתית חברתית )להלן - אחיעזר(.

אותיות הרשימה: ז.

כינוי הרשימה: זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

אחיעזראמסלםחיים2זהותפייגליןמשה זלמן1

זהותדרוררונית4זהותאלפרגלעד3

זהותמלכהישעיהו שי6זהותמולדליבי לימור5

אברהם אלברט 8זהותמינסרפאל7
שמעון

זהותלוי
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

זהותשפיץבן ציון10זהותצפריררון9

זהותסקטשמואל12זהותבינהיסכה לאה11

זהותמוטרארקדי14זהותגורדוןשלמה13

זהותאנטובאסיה16זהותשפיץדוד יוסף15

זהותמורעידן18זהותכהנאניצה17

זהותסידמןדוד זכריה20זהותסנדצבי בן ציון19

זהותאבן חןטובה גיטל22זהותגרינצייגחגי21

זהותחלמישנדב24זהותבן עמיחגי23

זהותקדושמאיר יחיא26זהותאלמןאלכסנדר25

זהותמרוםמשה28זהותפואהמיכאל אלדד27

זהותרוסואדם דוד30זהותנויאורי29

זהותזוננברגאריה ליב32זהותפרבררפאל יונה31

זהותיאדוליאור34זהותברייזכרמיכאל נפתלי33

זהותשרעביעדיאל36זהותלברןיוסף35

זהותליליאןגיא38זהותוולפיששלמה דוד37

זהותטאובירמיהו40זהותעובדיהדוד39

זהותגרצמןתומר42זהותסויסהמיכאל41

זהותבן אשראליהו44זהותמרוםדורותי43

זהותבן צבישגית46זהותארוךמשה45

זהותנולראלי ג'יימס48זהותקגןגרשון משה47

זהותשמעוןאלדד50זהותשורצברגרמשה יצחק49

זהותשמעוניעופר52זהותיעקובסוןאלידע51

זהותבית אריהגור54זהותוברירדן בן-ציון53

זהותמנטינבנדיוסף56זהותראשידדוד55

זהותאלבויםבנימין58זהותסעדהנריה יהודה57

זהותברניגרבעז60זהותבסוסמשה59

זהותסגלאליצור62זהותגלעומר61

זהותפינגלהליאון משה64זהותשניחמדת63

זהותפרידמןחיים66זהותהלפריןיותם משה65

זהותהשמיהליאור68זהותבן צבידוד יוסף67

זהותשמידטמילי70זהותהולדראיתמר69

זהותכהןיוסף איב אנדרה72זהותכהןטליה71

זהותווליצקי כהןעליזה שרון74זהותגבאידניאל73

זהותחלמישאהרן76זהותמענדלסוןאלישע75

זהותיפרחבר78זהותהרפזיאוראל77

זהותבוטרהגתית80זהותכץזיוה79

DoCenter Id:801-02-2019-000251, received on -25/03/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8168, י"ח באדר ב' התשע"ט, 2019 3 25  9030

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

זהותליבמןיאיר חנן82זהותמזרחיעמית81

זהותשליזרמןאליהו84זהותליאלליסה83

זהותמארקקן אליהו86זהותרז'קובצקיתומר85

זהותרפאליאלחנן חנוכה88זהותמוריאלראובן87

זהותקלימיאןשחר90זהותקולקראריה ישראל89

זהותשפריגל92זהותרוטנברגהדר91

זהותפופלמריאוס94זהותחזןרונן93

זהותקאשיאהרון רוני96זהותחושןאבינר95

זהותקרזןשלי רנה98זהותגבעוןאיתי97

זהותפוקסאורי100זהותאנושגיא99

זהותהס גריןרזיאל דוד102זהותוולףמשה חיים101

זהותבוטרהאליהו104זהותשטרןיונדב103

זהותזילברמןאורי שרגא106זהותקארפלאה מריון105

זהותקוטנרדרור108זהותשם-טובדנה107

זהותלויטאלכסנדר110זהותאיזבוצקיאלעד109

    זהותמידןירון111

מטעם המפלגות: מפלגת האזרחים הותיקים - מנהיגות חדשה ונמרצת לאזרחים הותיקים.

אותיות הרשימה: זי.

כינוי הרשימה: מפלגת האזרחים הותיקים.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

גלצרשמואל יוסף3אשרייעקב2עמיתסער שלום1

זיויצחק6שיינפייןאברהם ממה5קזדויוסף4

בנישתיאיציק יצחק9אורעפרה8אטיאסלינור7

שטראוסנתן נתי12רוזנברגפבל11כהןרבקה10

שבתאייצחק15רוטרהנריך14קופמןירחמיאל13

 אלדרור זיודליה16

מטעם המפלגות: ברית עולם.

אותיות הרשימה: זך.

כינוי הרשימה: ברית עולם.

שם משפחהשם פרטי

     ליפשיץעופר פינחס1
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מטעם המפלגות: יחד - בראשות אלי ישי.

אותיות הרשימה: זנ.

כינוי הרשימה: יחד בראשית אלי ישי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

יוסףיונתן3טרבולסיששון2ישיאליהו1

אריאלניר6רוזנבלוםיחזקאל5עורקוביאבנר4

גבריאל אוריאל 9ימיןצבי8ברמריעקב7
לויתן

מאזוז

פרץברוך12טויטואפי אפרים11בביוףבנימין ידגר10

שליאופיר )פרג'(15רבניאוריאל14אוזןדוד13

גמילשמואל18סיביליהחיים זאב17מאזוזישועה רפאל דניאל16

מטעם המפלגות: צומת - התנועה לציוות מתחדשת.

אותיות הרשימה: זץ.

כינוי הרשימה: אורן חזן בראשות "צומת".

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שליסלאיילת3גריןמשה2חזןאורן אסף1

שיינרנדיר6ארזשרה נעה5בלזראבירם4

חיוןאורית9שולץאלכסנדר8רייףגיא7

בוסאניישי12סלמןגיא11האוזנרשנטל10

 דורשרונה14גרוסמשה13

מטעם המפלגות: האיחוד הלאומי - תקומה )להלן - האיחוד הלאומי(; הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית 
לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל )להלן - הבית היהודי(; חזית יהודית לאומית.

אותיות הרשימה: טב.

כינוי הרשימה: איחוד מפלגות הימין הבית היהודי - האיחוד הלאומי - עוצמה יהודית.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

האיחוד הלאומיסמוטריץבצלאל יואל2הבית היהודיפרץרפאל1

האיחוד הלאומיסופראופיר4הבית היהודייוגבמרדכי3

האיחוד הלאומיסטרוקאורית מלכה6הבית היהודיסילמןעידית5

האיחוד הלאומיכהןיוסי8חזית יהודית לאומיתבן גביראיתמר7

האיחוד הלאומיבן אליהועמיחי10הבית היהודיבן ציוןדוד נחום9

האיחוד הלאומיזרביבנעמה12הבית היהודיזוהריהושע שלמה11

האיחוד הלאומימיוחספנחס יעקב14הבית היהודיאברג'למרים חרות13

האיחוד הלאומיפרץמשה16הבית היהודידובוביונתן15

הבית היהודירפפורטאורלי18הבית היהודיאסעדאייל17

הבית היהודיצדוקארז20האיחוד הלאומיהרריהושעיה יפת19
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

הבית היהודיסולריעקב22הבית היהודימגנזייצחק21

הבית היהודידרוראילנה24האיחוד הלאומיפרצ'יקשמעון23

האיחוד הלאומירייטראוריה אביבה26הבית היהודיבליץצבי אריה הנרי25

האיחוד הלאומיקארויותם28הבית היהודיבן ישר בן דודיעל27

הבית היהודיפרקשבלומה ניצה30הבית היהודימרציאנוחיים29

הבית היהודישטימלרשלום32האיחוד הלאומיאביקרדוד ישראל31

האיחוד הלאומיטוביאנהיואל34הבית היהודיסעדיעל33

הבית היהודיקלוגמןגבריאל פז36הבית היהודימאירוביץשמואל אריה35

גור-אריה ראובן37
האובנשטוק

הבית היהודירבינוביץיואלה38הבית היהודי

הבית היהודישמעוניבת שבע40חזית יהודית לאומיתוסרלאוףיצחק שמעון39

הבית היהודיגואלמןאבינעם42הבית היהודיחג'אג'יגאל משה41

הבית היהודיכהןמשה44הבית היהודילוזוןמאיר43

הבית היהודיהכהןאלישיב46הבית היהודיגזשגיא45

הבית היהודיסולומינסקיניסן48הבית היהודילבוביצביה47

מטעם המפלגה: ישר.

אותיות הרשימה: י.

כינוי הרשימה: ישר - דמוקרטיה אמיתית.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

תשובה שנהבמרב3קרניאליובל2עציוןערן1

זיידןאריה6גילוץעודד5בדרמאלכ4

אליהודורית-דולי9פלפליאלמוג8דסהגיטסו7

ויזנרלובו זאב12חזן כהןרבקה11כץ גלאיעירא10

פינקסמתן15קטושבסקימיכל14מנועיםנתן13

 בוךארנון17הולצמןסיון16

מטעם המפלגה: מפלגת גה"ת - גוש התנ"כי.

אותיות הרשימה: יז.

כינוי הרשימה: מפלגת הגוש התנ"כי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

בר-נדרמיכאל יעקב3חואחנא2ליפקיןדניס1

בקרקלאס5פרידמןדוד4
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מטעם המפלגות: איחוד בני הברית - )איתיחאד אבנאא אלעהד( בראשות רב חובל בשארה שליאן.

אותיות הרשימה: ין.

כינוי הרשימה: איחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

סוסויוסף3פלטקאיל2שליאןבשארה1

שחאדהעאדל6גל-עדצבי5אבו רג'בראמי4

    שליאןאמיר7

מטעם המפלגות: אחריות למייסדים.

אותיות הרשימה: יץ.

כינוי הרשימה: אחריות למייסדים בראשות חיים דיין.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

בן שלוםחיים משה3קורמןראובן2דייןחיים1

ארגובעמינדב6בביייום טוב5בורשבסקיגנאדי4

כהןאלי אליהו9קרמניצרהדס אסתר8גלזריעל7

לוייעקב12ענבאדם11זיסמןשמואל10

בן יצחקיצחק15פרנקומשה14דהןחנניה13

סהראלי18דישייצחק17טנץמאיר אברהם16

לב רןשמעיה21שטיבלרראיסה20סולםפרץ19

 מנדלרגיורא23אפללושלום22

מטעם המפלגות: כולנו בראשות משה כחלון.

אותיות הרשימה: כ.

כינוי הרשימה: כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שאשא ביטוןיפעת3כהןאליהו2כחלוןמשה1

בן ארימירב6פלוסקובטלי5פולקמןרועי שמואל4

שינברגרנדב9סיוםפנתהון8חסוןאכרם7

מימרןיהודה12כהןרועי11שמואלירם10

כהן כחלוןרותם15קקוןרותם יהודה14יפרחיעל13

לביאפייר-הרצל18וולףיוסף17דודויובל16

אשושיערית זהבה21יהודהדורון20בן חייםיעקב יקי19

קוריאטאלרן שמואל24סיגרוןטל23שפיראליאור22

קילרז27דהןשלמה26לוי בכרמרים25

קראדיגברי30אלרוםרועי29שמשמנשה28

סעדיזיאד33מזוררן32זנדברגאביעד31
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מטעם המפלגה: אלאמל לתע'ייר.

אותיות הרשימה: ךק.

כינוי הרשימה: התקווה לשינוי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

אלהואשלההאני3אבו אלעסלאטרד2מחאמידראמי1

טההבינאן6ח'אלדיסמוח5קאקמאזן4

 אבו גושמוחמד8עבדאל רחמןעבדאללה7

מטעם המפלגוה: ישראל ביתנו.

אותיות הרשימה: ל.

כינוי הרשימה: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

סובהיבגני3פוררעודד2ליברמןאביגדור1

עמארחמד6מלינובסקי קוניןיוליה5אבידראלי4

מגן תלםלימור9איפראימובמרק8קושניראלכסנדר7

פרידמןאלכסנדר12חלולשאדי11ברדץ'-יאלובאלינה10

קרטישאילנה15אלוןשחר14דוידיאןדור13

ידיד-ברזיליהילה איריס18שינדלרבוריס17סדיהמשה רוברט16

 שניידראמיר20כהןאביב-חיים19

מטעם המפלגות: הליכוד - תנועה לאומית ליברלית )להלן - הליכוד(; אח"י ארץ חברה יהדות )להלן - אח"י(.

אותיות הרשימה: מחל.

כינוי הרשימה: הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

 הליכודאדלשטייןיולי יואל2 הליכודנתניהובנימין1

 הליכודארדןגלעד מנשה4 הליכודכץישראל3

 הליכודרגבמרים6 הליכודסערגדעון משה5

 הליכודגלנטיואב8 הליכודלויןיריב גדעון7

 הליכודגמליאל דמריגילה10 הליכודברקתניר9

 הליכודאלקיןזאב12 הליכודדיכטראברהם משה11

 הליכודהנגביצחי14 הליכודכץחיים13

 הליכודשטייניץיובל16 הליכודאקוניסאופיר15

 הליכודאמסלםדוד18 הליכודחוטובליצפורה17

 הליכודכץאופיר20 הליכודאוחנהאמיר19

 הליכודקישיואב22 הליכודעטייהחוה21

 הליכודברקקרן24 הליכודביטןדוד23

 הליכודזוהרמכלוף26 הליכודקרעישלמה25
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

 הליכודהשכלשרן מרים28 אח"יבן דהןאלי27

 הליכודשיטריתקטרין30 הליכודשיר סגמןמיכל29

 הליכודבדרה גולןפלורה מאי32 הליכודמולאפטין31

 הליכודקלנראריאל34 הליכודדייןעוזי33

 הליכודהלויעמית36 הליכודמארקאוסנת הילה35

 הליכודשטרןשבח38 הליכודואטוריניסים37

 הליכודתדמורארז40 הליכודקראאיוב39

 הליכודגליקיהודה יהושע42 הליכודיוגבמטי41

 הליכודפליישמןזאב44 הליכודקורןנורית43

 הליכודברקוענת46 הליכודדיכטראביטל45

 הליכודמזוזירון48 הליכודהירשמן רובניר47

 הליכודבוקרנאוה50 הליכודנגוסהאברהם49

 הליכודפסלמשה52 הליכודמוזסהיידי51

 הליכודבן סדוןיעקב54 הליכודמלכאאלעד53

 הליכודטלזהר56 הליכודדנינושלום55

 הליכודשטגמןאילה58 הליכודיצחקיאסף57

 הליכודדיקשטייןיצחק60 הליכודמועלם יוסףנועם59

 הליכודתאיהדימה62 הליכודסלענעם אריאל61

 הליכודפרחאתעטא64 הליכודיונהאלעד63

 הליכודנהוןצופיה66 הליכודאבבהבגשאו דוד65

 הליכודנבואניאוסאמה68 הליכודלובוביקובמכאל67

 הליכודוידריעקב70 הליכודקאידבהסמיר69

 הליכודהייבחסן72 הליכודסאלחסאלח71

 הליכודמוסטפאגיהאד74 הליכודאזברגהגומעה73

 הליכודנאגריואל76 הליכודח'טיבפיסל75

 הליכודספדימנדי78 הליכודאבבהלווטה ליאור77

 הליכודמהרטווניו גלעד80 הליכודפרידלמןהינדה79

 הליכודחלביראפע82 הליכודפינטוג'קי81

 הליכודכהן-טנוג'יפרננד84 הליכודאילגייבגריגורי83

 הליכודבן פנחסיוסף-איל86 הליכודהלוישושנה85

 הליכודעשהאלשמעון88 הליכודחננאלשמעון87

 הליכודגלבועדב90 הליכודקהתסיני שאול89

 הליכודמדמוןשלמה92 הליכודבן יוסףזאב91

 הליכודשמרגדיעל94 הליכודבלומנטלנעמי93

 הליכודשטריתיוחאי96 הליכודמעוזטובה95

 הליכודשפיגלחדוה98 הליכודלאויפה97
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

 הליכודבן דרורזיוה100 הליכודנאורנפתלי99

 הליכודפינברגצפורה102 הליכודביטוןליהוי אלי101

 הליכודקטששבתאי104 הליכודטימוראסתר103

 הליכודאיגלרדליה106 הליכודבוכניקאריאל105

 הליכודויניצקיאלחנן108 הליכודהחרמוניבת שבע107

 הליכודאיגלרצבי110 הליכודמורדודו109

 הליכודשמירחיה112 הליכודמתתיהוכוכבה111

 הליכודקליינרמיכאל114 הליכודנפרסטק נוףעקיבא113

 הליכודגלזרמרים116 הליכודאחימאיריוסף דב115

 הליכודנסיםמשה בנימין118 הליכודשובלזלמן117

מטעם המפלגה: מרצ.

אותיות הרשימה: מרצ.

כינוי הרשימה: מרצ - השמאל של ישראל.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

רוזיןמיכל3גיל אוןאילן2זנדברגתמר1

ברוך רוןמהרטה6סלאלחהעלי5פריג'עיסאווי4

לסקי שוץגבריאלה9בוסקילהאברהם8רזמוסי7

שגיאיניב12פיאסצקי מורגקטי11דאבושאבי10

כהןניר אבישי15נירענת14אופנהיימריריב13

אגוזישי18אבו סיאםמאזן17רזניקתומר16

בר-אוןגלעד21בכרסוזן לינדה20ביחובסקיאלירן אלאן19

גולן גילדגליה24ברעםגיורא23ברגמןאייל22

גיסיןבר27גורפינקלשגית26גורןטלילה25

דרומי חכיםתום30דובסוןדניה29גרינצווייגאמילי28

ורטוןלורה33ויגדורצ'יקורוניקה32הרסגור הנדיןעילאי31

זהררקפת36זבנרעפר35וותדוליד34

טוקטליאורן39חאמדאומימה38זידנברגאיתי לאונרד37

להב וידרהרוני42לבנון מורדוךאסתר41כהןשני40

נוימרקנועה45מילברגשלי44לוריא פרדסאייל43

סולליפעת48סדיק מסארוהסאאידה47סבירסקיאיתי46

ערערשוש51עופראבי50סלאלחהסאלח49

קרומרשוקי54קרבטרימאיה עדה53קנדליורם52

רוקח אוחיוןסימי57רגבמיכאל56קריגריעל חנה55

DoCenter Id:801-02-2019-000251, received on -25/03/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



9037 ילקוט הפרסומים 8168, י"ח באדר ב' התשע"ט, 2019 3 25 

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שמילוביץאורי60שכטרעומר59שגיא גרוכרשירה58

בן דורדור63אלהניר62למדןעידן61

סלימאןפואד66ח'רובעבדול האדי65גיסיס שטינמןעדי64

צרפתידניאל69רםגיורא68פלדרועי67

גרינצווייגשרה מרים72גולדמןטל71כהןתום70

וולפסוןויויאנה לאה75אללויוסף פפה74זליכהיצחק צחי73

וינטראוברונית78קירשטייןנטלי77עופרןאסתר חגית76

שטרנהלזיוה81קשקושויסאם80הרושאילנית79

קלדרוןנסים84סתתנועה83חיוןנסים דב82

טרייניןרני87גולדנברגרחל חלי86ביזאויצביה סלביה85

שווייקיאיתמר90סילברמןסוזן אמי89שחאדהמוריס88

ולדןצביה93ציוןנעמי92שחאדהסועאד91

זקהיים גראוסאסתר96דה שליטאבנר95ולדןרפאל94

רזניקרות חדוה99קרוןדניאל98ליבקאלכסנדר97

שרידישי102דייןרות101עוזנילי100

דורילטיף105חיטחיים104מורציאנויוסף103

מולהנגוסאי שלמה108מורגדרור איש שלום107שוחטמיכל106

בר אוןמרדכי111אביטלקולט110מאורענת109

וילןאבשלום114צוקרדוד113סרטניאמירה112

כהןרן117חזןשרה נעמי116גבארהחוסניה115

אורוןחיים120בייליןיוסף119צבןיאיר זלמן118

מטעם המפלגה: צל"ש - ציונות ליברליות ושיוויון.

אותיות הרשימה: נ.

כינוי הרשימה: הימין החדש בראשות שקד ובנט.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

ברקתאלונה3שקדאילת2בנטנפתלי1

גליקקרולין6מועלם רפאלישולמית5כהנאמתן4

שיקליעמיחי9שכטראורי8רייכנראלישיב7

בר יושפטרן12כלפוןיום טוב חי11פינטושירלי10

עזראיוסף חיים יוחאי15פלדמשה14ססובררוני13

מימוןשי יצחק18ציפקין אביביענת17איילנחמן16

הרמןניר21יהביעל20כהן נובדוריון19

מנדלביץיוסף24סלטןג'רמי23אוזןאוהד22
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מטעם המפלגות: זכויותנו בקולנו.

אותיות הרשימה: נז.

כינוי הרשימה: זכויותינו בקולנו.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

כהןשמעון3סיטוןדוד2רוטרגיל1

שחורייפה6קזלבסאם5ברביאמיר יעקב4

אל עליפלאח9נובלשושנה8מיוחסשלמה7

בועזיניב10

מטעם המפלגות: מפלגת הרפורמה.

אותיות הרשימה: נך.

כינוי הרשימה: מפלגת הרפורמה.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שלבייוסף3ג'מאלאסמאעיל2קשועעבד אל סלאם1

כבהאעומיר6מתאניאיאד5חאסקיהזאהר4

נאסראזהר9גבארהדרגאם8עראקיתמים7

 זמירוחמדאן11עיראקיעדנאן10

מטעם המפלגות: בראשות גל הירש.

אותיות הרשימה: נץ.

כינוי הרשימה: מגן בראשות גל הירש.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

טישלראשר3אלנריצחק2הירשגל1

קמרישמעון6פרבר-ברונשבאקאנה5פלאחראים4

זונדר כסלורומי9ג'רג'ישירה גילת8פרבריעקב7

פרדהאסתר12הנוסאמר11זולדןמשה דוד10

לסקרעדי יעקב15בן דורעדי דב14עמיתאריה אליעד13

פסחחי18לויפורהרצל17אליהותמר16

חובלתמר21סלע דן-גורשירן20פרץסמדר19

אדרירותי24מורביהמאור טל23סמחובאיליה22

    היקריאור25

מטעם המפלגה: גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס.

אותיות הרשימה: נר.

כינוי הרשימה: גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

ביטוןיפעת3פרלמוטרדוד אלימלך2לוי אבקסיסאורלי1

אלמקייס-עמוסכרמן6סממהגלעד5רזניקחגי4

לביאחגי אשר9יקירליאת8הירש נגרימיכל טליה7

DoCenter Id:801-02-2019-000251, received on -25/03/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



9039 ילקוט הפרסומים 8168, י"ח באדר ב' התשע"ט, 2019 3 25 

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

אוליאל מלכהיהודית12לב ארירונית11שחם בן-חיוןדן10

אליעזנועה15קנובלאורלי14יפרחיהודית13

עטיהזיו18עמירערן17כץיהודה16

מטעם המפלגה: בט"ח - ביטחון חברתי.

אותיות הרשימה: ן.

כינוי הרשימה: בט"ח - ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שוורצברג אתי2גרפמןסמיון1
אמסלם(

מוסקוביץמשה אליעזר יוסף3

לוינסקיאולג6שוורץ קשניאירן5חייבי מנחםלילך4

אגייבדוד9אליזהר8חניסלובוב7

הראלדניאל12ליידרמןרומן11פרטושאברהם10

מטעם המפלגות: כבוד האדם.

אותיות הרשימה: ןך.

כינוי הרשימה: כבוד האדם.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

אלפריןאלכסנדר3אמירובגבריאל2פוגץארקדי1

באבייברושל6טרודז'מפאוראירליאנה5ניאזוברחמין4

מנחימוביונון9דדשביעקב אולג8קוליסניצ'נקופיוטר7

  באבייבאלכסי10

מטעם המפלגות: מורשת אבות.

אותיות הרשימה: ןנ.

כינוי הרשימה: מנהיגות חברתית.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

רוטנברגטליה3כחלוןשקד2יר-זנבראילן משיחא1

 פסחאליוסף יהודה5ברקוביץאהוד4

מטעם המפלגות: חוסן ישראל; יש עתיד - בראשות יאיר לפיד )להלן - יש עתיד(; תל"ם - תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת 
משה )בוגי( יעלון )להלן - תל"ם(.

אותיות הרשימה: פה.

כינוי הרשימה: כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

יש עתידלפידיאיר2חוסן ישראלגנץבנימין1

חוסן ישראלאשכנזיגבריאל4תל"םיעלוןמשה3
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

יש עתידכהןמאיר6חוסן ישראלניסנקורןאברהם דניאל5

יש עתידשלחעפר8חוסן ישראלחיימוביץמיקי מיכל7

יש עתידברביבאיאורנה10תל"םהנדליועז9

חוסן ישראלטרופריחיאל משה12חוסן ישראלביטוןמיכאל מרדכי11

תל"םהאוזרצבי14יש עתידגרמןיעל13

יש עתידאלהרר הרטשטייןקארין16חוסן ישראלפרקש-הכהןאורית15

יש עתידרזבוזוביואל18חוסן ישראלכהןמירב17

חוסן ישראלשייזהר ניצן20חוסן ישראלזמיראסף19

יש עתידלוימיקי22יש עתידשטרןאלעזר21

יש עתידתמנופנינה )פנחש(24חוסן ישראלינקלביץעומר שינה23

יש עתידבן ברקרם26חוסן ישראלמריחרדיר25

יש עתידסגלוביץיואב28חוסן ישראלשוסטראלון נתן27

יש עתידטופורובסקיבועז30חוסן ישראלשפערם29

חוסן ישראלגינזבורגאיתן32תל"םפרומןאורלי31

יש עתידרולעדן34תל"םיברקןדסטה33

תל"םמטלוןמשה מוץ36יש עתידלהב הרצנויוראי35

יש עתידלביאעליזה38חוסן ישראלקאבלהעינב37

יש עתידפרידמןתהלה נעמה40חוסן ישראלאילןיצחק39

יש עתידטור-פזמשה יהודה42חוסן ישראלוזאןהילה41

יש עתידשורק שומרטזהורית44חוסן ישראלוסרמן לנדהרות43

תל"םוונשמיכל46חוסן ישראלטלאלון ישראל45

חוסן ישראלפרג'וןיאיר שמואל48יש עתידכנפוענת47

חוסן ישראלוקסלר צחעידית50יש עתידביטוןדבורה49

חוסן ישראלגונןקרן52יש עתידבליאקולדימיר51

חוסן ישראללב-כהןמוניקה יעל54יש עתידבן שושןיפעת שרון53

תל"םאבו אל גיעאןיעקב56יש עתידפינקלשטייןעופרה55

יש עתידשירינאור58חוסן ישראלנגידאליקים עודד57

יש עתידחייםעוז60חוסן ישראלשדמיענת59

יש עתידבזקענבר62חוסן ישראלמזרחימרדכי61

חוסן ישראלשטינראברי64תל"םרשלדן63

חוסן ישראלהרמןליעד66יש עתידלויירון עמוס65

חוסן ישראלטובוריוסף-יוסי68יש עתידשפקנירה67

חוסן ישראלארזמושיקו70יש עתידיובלרונית69

חוסן ישראלססישמעון72יש עתידמוזרראובן71
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שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

יש עתידהנדקנופףשרית74תל"םאור ביטוןאורן73

יש עתידבן טללירון76חוסן ישראלאבידורדניאל שמואל75

יש עתידשמאילובנוח78חוסן ישראללוייעקב77

יש עתידמזרסקיטניה80חוסן ישראלשלואור79

יש עתידוינרתומר82חוסן ישראלצמחאורי81

יש עתידסינאיחלי84תל"םקוז'ינובאנדרי83

יש עתידמישוריירון86חוסן ישראלאופירגלי85

יש עתידשבתדוד88חוסן ישראלדרוראסנת87

יש עתידבנפשישקד90חוסן ישראלבן-שלוםיואב89

יש עתידביקבולטובאלינה92חוסן ישראלישראילובמיכאל91

חוסן ישראלבן-ברית כהןענבל94תל"םפרידמןיריב משה93

חוסן ישראלגורנייגאל96יש עתידפריברשלומית95

חוסן ישראלשושניאמיר98יש עתידיהושענילי97

יש עתידפדה צורדורון100יש עתידגוריןמיכאל99

יש עתידדוידוביץערן102חוסן ישראלבוחניקגולני101

חוסן ישראליונהעוזי104תל"םקורטיןאילנה103

חוסן ישראלפסטרנקשרה106יש עתידכהןאסתר105

חוסן ישראלברגר כהןצביה108יש עתידיאמפולסקיבוריס107

חוסן ישראלשגבאיריס110יש עתידבלוםזהר זיגברד109

חוסן ישראלפקטוראילן שבתי112יש עתידויינשטייןדבורה111

יש עתידשניאורית114תל"םאסוליןאליהו יצחק113

יש עתידגור כהןדלית116יש עתידנחוםעומרי115

חוסן ישראלענברשושנה118יש עתידפרידמןיסמין117

יש עתידסומקרוני120חוסן ישראלברנספייר119

מטעם המפלגה: הפיראטים.

אותיות הרשימה: ףז.

כינוי הרשימה: הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

בירוןדן3שם טובאוהד יעקב2כוזר ויסגרברנועם1

רוםמיטל6דידובסקיעמית5גולדשטייןקיט לורנס4

קופלמן מזרחייואב ליאור9רוםדוד פרידריך8אנקראיתי עדי7

 עמיקםאורי11גולדברגמתן10

DoCenter Id:801-02-2019-000251, received on -25/03/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8168, י"ח באדר ב' התשע"ט, 2019 3 25  9042

מטעם המפלגות: פשוט אהבה.

אותיות הרשימה: ףי.

כינוי הרשימה: פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

בסיסרביעה3מסארוהאנהאר2ויסברגרליליאן רות1

חיידראולפת6היימןאנטוני5טריידליעל4

ג'מאליוסף9בסיסרימא8זלוף בלנגהבטינה7

מטעם המפלגה: רוח גבית לחינוך.

אותיות הרשימה: ףך.

כינוי הרשימה: חינוך.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

פינקלשטייןאיתן3אבישיסיגל2זלצראדיר מאיר1

אליאסרבקה מאיה6נפתליניר5שטרספלדברכה4

גריידיעזר9בליירשלמה8קודסיסלאם7

סבטשרח12לויןחיים פאשי11חוליאורלי10

שגבנצחונה15זהרנגימרים14ברניסאיריס13

אהרןאלה-אליה18תורג'מןרות17אוחנהויקטור16

מטעם המפלגה: מפלגת שווים.

אותיות הרשימה: ףנ.

כינוי הרשימה: שווים.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שמולביץאייל יצחק3גוטליברויטל2ענתבימירית1

ג'אנםשאדי6פרץיניב5פישלרפנחס חיים מרדכי4

מטעם המפלגה: כולנו חברים - נ נח.

אותיות הרשימה: ףץ.

כינוי הרשימה: נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שרעבי-שוקרחנניה3דראב ברקוביץנחמה2ברונסוןאילן1

טויטויוסף מבורך6שואשינס חי5סייגשמואל4

פישמןברוך9אופיררותם משה8מליןמאור7

יחזקאלניסים12קליגריהונתן11יוסףשרון10

שנימשה אורי15שמעונינאור נאנו14נתיב )נכט(נועם13

קנאפופייגא18ברזילימרדכי17יחזקאליחזקאל16

פרקשנפתלי21ורשבסקיאברהם20שניאסתר19
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שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

פראויירון יהונתן24פרידמןיהודה לביא23כהןאברהם22

קפלניצן חיים27אברהםתומר26ינאימשה25

אבירןמתן30צאיריאליה29בן יחיאלישראל מאיר28

גורגיזהר33ישראליתשניר צבי32מדיאלדד31

 רןעדי34

מטעם המפלגה: צדק חברתי.

אותיות הרשימה: צק.

כינוי הרשימה: צדק חברתי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

ישראליבת-לי אתי3סביתינזים2הרןגד1

לוטןבנימין6בן משהיוליה5אשכנזימרדכי4

רונןאילן9רומנודוד8כהנאאפרים ברוך7

 גנצרסקינחום10

מטעם המפלגות: ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע"ם.

אותיות הרשימה: ץ.

כינוי הרשימה: כלכלה ירוקה - מדינה אחת.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

שורץ בן-אפרתמיכל3זועביחנאן2גל טמיריואב1

טייארהופא6וגנרארז5נאסרסאמיה4

פרידמןצפורה פניה9פרנקליעל8בן שמחוןדניאל7

להבתומר12עקאדאורנה11סודריאורית10

בן אפרתרוני15להב אדיבהדס14קלגסברוןטלי13

אגבארייה זחאלקהאסמא18אדיבאסף17ליאריק טיילר16

    בן אפרתיעקב יוסף19

מטעם המפלגה: מפלגת מרכז ערבית.

אותיות הרשימה: ץז.

כינוי הרשימה: אופק חדש בכבוד.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

מג'דובמיסם3אלסיידמחמד2אבו אחמדסלמאן1

חיאדרהמרעי6ח'לאילהמנאר5שנאןשאוקי4

טאהארבאח9פלאחמאג'ד8מנאעאחמד7

סאלםמוחמד12מואסייאסר11עאסלהויסאם10
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מטעם המפלגה: "אני ואתה - מפלגת העם הישראלית".

אותיות הרשימה: ץי.

כינוי הרשימה: אני ואתה - מפלגת העם הישראלית בהובלת ד"ר אלון גלעדי.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

אוחיוןרפאל3אוזביזהבה2גלעדיאלון1

איוושביבגניה6דוד חצורמרגלית5וילנראמנון4

גרוברחנה מירב9גריליעל8שרעבייהודה7

מנצרג'פרי מייקל12פלגיונה11חגביעדית10

נחמהפרידה15אבן-חן זלינגרלימור14צידוןחביבה13

קלאףרון18פוזילוביפה17משומר עדניראובן16

גוטמןפיגה21פרלמוטרמשה20כהןזאב19

שטרןשולמית23פזאלרועי22

מטעם המפלגה: צדק לכל - כי הגיעה העת.

אותיות הרשימה: ק.

כינוי הרשימה: צדק לכל כי הגיעה העת למען החי, האדם, והאדמה.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

אהרונוףאמה3דוידובאלון2כשדייעקב1

לביא שרמהאילה6ארזשי5אוזןרחל4

מטעם המפלגה: ארץ ישראל שלנו.

אותיות הרשימה: קי.

כינוי הרשימה: ארץ ישראל שלנו.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

ליטווקמיכאל אליוסף3מיכאלידוד2לבנגרונדרפאל1

סחייקנטלי6זראורי5לבעקיבא4

    גגולהבן ציון7

מטעם המפלגה: מהתחלה.

אותיות הרשימה: קן.

כינוי הרשימה: מהתחלה.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

מנחםנורית3פלאחענאן2ארז ענבדוד1

גלושקוב לבנטלאנסטסיה6סטפנסקיאלעד5ריבובסקיגד4

אבו טועמהאימן9בלמסנתנאל8מויאליניב7
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לישראל(;  פעולה   - )להלן  ואיראן  האיסלאם  ערב,  ארצות  יוצאי  זכויות  למימוש  המפלגה   - לישראל  פעולה  המפלגה:   מטעם 
כל ישראל אחים לשוויון חברתי )להלן - כל ישראל אחים(.

אותיות הרשימה: קף.

כינוי הרשימה: כל ישראל אחים ופעולה לישראל.

שם משפחהשם פרטי
השתייכות 
שם משפחהשם פרטימפלגתית

השתייכות 
מפלגתית

 פעולה לישראלנאוידוד2כל ישראל אחים אדמסואללי1

 כל ישראל אחים קבדהג'מבר אורי4כל ישראל אחים  קורינלדימיכאל3

 כל ישראל אחים אראגייזהבה6 פעולה לישראלשיסליוסף5

 כל ישראל אחים פרחיאבנר8 פעולה לישראלרזאלי7

 כל ישראל אחים מלקואמרה10 פעולה לישראלששוןאהרון9

 כל ישראל אחים הלפרין ברזילישרון יוספה12 פעולה לישראלשוקריובל11

 כל ישראל אחים בזאאדנה14 פעולה לישראלכהןמרדכי13

 כל ישראל אחים אדריאריאל16 כל ישראל אחים מרוושבביי אדיר15

     כל ישראל אחים טרונךברהנו בוגלה17

מטעם המפלגות: המפלגה הלאומית הערבית )אל חיזב אל קאומי אל ערבי(.

אותיות הרשימה: ר.

כינוי הרשימה: הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

דיריניח'אלד3אבראהיםעפיף2כנעאןמוחמד1

מחאמידכראם6אבו סוידאיוב5מסרימוחמד4

עזאםמנאל9אבראהיםוג'יה8עדויאוסאמה7

מיעארימאגדה12עומרמהדי11זועביבסאם10

היביפיאד15אסמאעילוסאם14אבו ראסריסאל אל דין13

 גאויחסן16

מטעם המפלגות: ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה.

אותיות הרשימה: שס.

כינוי הרשימה: התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

נהרימשולם3כהןיצחק2דרעיאריה מכלוף1

מלכיאלימיכאל משה6בן צוריואב5מרגייעקב4

אבוטבולמשה9אזולאיינון8ארבלמשה7

לחיאנינהוראי12דהןשלמה יוחנן11בוסואוריאל מנחם10

טייביוסף15חיאקנתנאל אפרים14זכריהויעקב אברהם13

שאערליאור18מישרקייונתן17צדקהיעקב ישראל16
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שם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטי

נחוםנתנאל21אלחררבנימין20מתתיהוטל19

קקוןיוסף חיים24עובדיהכפיר23זבולוןאלחנן22

מועלםיוסף חיים27בן ששוןישראל26רואשיוסף25

קייקובמשה30עוביידייהודה29ביטוןבועז דוד28

אילוזמשה33מעלמייעקב32ברנזרפאל31

שוקראשר36רואשחיים אלי35טפירומיכאל מישל34

זיגדוןחנן גבי39קריספלויקטור38כהן בןחיים מאיר37

עמראבנר מרסל42בצלאלאברהם בניהו41אמסיליחיים40

לוזוןדביר ציון45אזולאימני44צרויהיחיאל43

חדדיגאל דרור48כהןיצחק דוד47כהןדן46

בן אברהםאבי51כהן סבןשמעון50אגסייעקב49

חדדיצחק54אלחדדיאיר53עזרןסלומון52

סויונובשלמה זלמן57ועקניןמשה56אהרןעוזי ויצמן55

דדוןאלי60חדאדחגי59קרעיאליהו58

גזלהציון63אוקניןיוסף62ביטוןעמי61

תורגמןיוסף66אלחררשלמה65אלמלחיצחק64

ציונידן69קמוסדוד68דהןמאיר67

בן אברהםחיים71בן שלמהשמעון70בן שלמהשמעון70

אוחיוןאפרים74אדמונייעקב73בן שלמהיעקב72

אסוליןמאיר77אנקונינהאלי76אליאסייונתן75

וקניןיחיאל80ביטוןיעקב79אקועאבנר78

טקטוקדורון שושן83חקשורישי82חודרהיצחק81

יליןיהונתן86יזדיישי אברהם85טראבחיים84

ישראלייהודה אליהו89יפרחיעקב88יעקביובל87

כהןרחמים92כהןעופר91כהןגבריאל90

מלכייצחק95מלכהמאיר94לוימשה שלום93

אביטןמשה שמעון98סימן טובבן ציון97סויסהדוד96

כהןנתנאל יהודה101חמויאיר מנחם100אביטבוליצחק99

אביטןדוד104סלטוןיוסף103פרגוןעמית102

ניאזוףיוסף107סיבונימשה ישראל106כהןמשה105

אליאסיגדעון110בן מוחהיניב109בלחסןשלמה108

פרץשלמה נתנאל113שלוםגדי112מלולצח111

ישראלובגבריאל116סבאגחיים115כהןאהרון114

    בעדניחיים אהרון117

י"ז באדר ב' התשע"ט )24 במרס 2019(
)חמ 3-16-ה7(      חנן מלצר

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון     
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–21  
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שמחה אספרסו בר בע"מ
)ח"פ 51-482664-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 
רשף, מרח' בצלאל 1, בית יעקב, רמת גן 5252101, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,20 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

שי רשף, עו"ד, מפרק

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה על שינויים שנמסרו 
לגבי הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית" יהיה נדב ויצמן, שיבוא במקומו של שמעון גואטה;  )1(

ממלאת מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית" תהיה ילנה פרלמן, שתבוא במקומו של אוהד כהן;  )2(

ממלאת מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית" תהיה דנית אמיתי, שתבוא במקומו של אליהו חוקוק;  )3(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "העבודה הישראלית" יהיה עמרי שגב;  )4(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "העבודה הישראלית" תהיה עטרה ליטבק, שתבוא במקומו של ישעיהו אתגר;  )5(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "התנועה" יהיה אבי וינשטוק;  )6(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד(" יהיה סמי ג'רבאן;  )7(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד(" יהיה פאדי אבו יונס;  )8(

ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד(" יהיה צאלח חאג יחיא;  )9(

יהיה  מקומו  ממלא  אורבך;  ניר  של  במקומו  שיבוא  מייבסקי,  אשר  יהיה  היהודי"  "הבית  סיעת  מטעם  הוועדה  חבר   )10(
הושעיה יפת הררי, שיבוא במקומו של נתן נתנזון;

ממלאת מקום בוועדה מטעם סיעת "כולנו" תהיה לימור נאור   )11(

הודעת שר הפנים מתאריך ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016( תתוקן בהתאם2 

י"ז באדר ב' התשע"ט )24 במרס 2019(
)חמ 3-16-ה1(      חנן מלצר

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון     
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–21  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714   1

י"פ התשע"ו, עמ' 8102; התשע"ז, עמ' 5192; התשע"ט, עמ' 7992   2

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

יוסי כהן הובלות עפר בע"מ
)ח"פ 51-256088-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ירון סלבין, מרח' פלטין 1, ראשון לציון 75653, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,2 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ירון סלבין, עו"ד, מפרק
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 11.34 שקלים חדשים 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

חיים פלמן, רו"ח, מפרק

צבעים סנטר בע"מ
)ח"פ 51-427798-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,1243800 שמס  מג'דל   ,998 מת"ד  אחמד,  סייד  אסנת 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל  נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אסנת סייד אחמד, עו"ד, מפרקת

וידאו קול י-ם
)ח"פ 51-306076-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אדיב אופיר, מרח' ההסתדרות 26, פתח תקווה, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,12 8 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אדיב אופיר, עו"ד, מפרק

יואול תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-527431-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2019 3 1, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל מרון, ממשק 10,  

מושב בית אלעזרי 7680300, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 7 1, בשעה 
00 13, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טל מרון, מפרק

אר.אס.פי טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-561493-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
סיון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלבלינק, מרח' הארבעה 10, תל אביב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,14 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סיון אלבלינק, מפרק

דידן נוצח בע"מ
)ח"פ 51-517599-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אביב,  תל   ,37 קומה   ,2 מגדל   ,94 אלון  יגאל  מרח'  פלמן,  חיים 

למפרק החברה 
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