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

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

המועמדים: מרשימות אחת לכל שנמסרו הכשרים הקולות מספר .1

הרשימה הרשימהאות הקולותכינוי מספר

ברקאמת אהוד בראשות 334,900העבודה

ידעןאר ירון בראשות "אור" 815מפלגת

החדשהב מפדל - היהודי 96,765הבית

דגל התורהג 147,954יהדות התורה והשבת אגודת ישראל -

בל"דד - אלווטני אלדמוקרטי 83,739אלתג'מוע

בן–ימיניה מלכיאור וערן בראשות הרב הירוקה מימד 27,737התנועה

וחוגיו הישראלית הקומוניסטית ושיוויון (המפלגה לשלום הדמוקרטית החזית חד"ש
ויהודים) ערבים 112,130ציבור

ישראל לכנסתזך - גימלאי 17,571גיל

סנהחי אפרים ד"ר בראשות חזקה 6,722ישראל

מולדתט שלנו, ישראל ארץ התקווה, תקומה, - הלאומי 112,570האיחוד

856הישראליםים

פתחובינ ועובדיה טנצר אלכסנדר בראשות 632לב

ירוקיק עלה בוגרי עם השואה 2,346ניצולי

הממשלהכן לראשות לבני ציפי עם - 758,032קדימה

ליברמןל אביגדור בראשות ביתנו 394,577ישראל

אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל 729,054הליכוד -

מרצמרצ החדשה 99,611התנועה

נודלמןנ מיכאל בראשות המתחדשת 2,572ישראל

חדשהנפ ורוח אחד לב - 802אחריות

623לזוזנץ

אנקורינר יגאל מאוחדים בראשות חברה 611לוחמי

להתחדשותעם הערבית התנועה - המאוחדת הערבית 113,954הרשימה

להשפיעפ 3,696כח

ילדינופי למען עולם 678ברית

רע"שפק - במשפחה הגבר זכויות 921מפלגת

לציונות מתחדשתץ - התנועה 1,520צומת

של ישראלצי הצעירים - מפלגת 4,752צבר

זחאלקהק אגבארייה אסמא בראשות פועלים מפלגת - 2,645דעם

ירוקקנ 13,132עלה

הבנקיםקפ שלטון למיגור - הכסף 1,008כוח

1,887לידרקץ

ירוקהרק ישראל למען - 12,378הירוקים

תורהשס שומרי העולמית הספרדים 286,300 התאחדות

הכשרים הקולות כל 3,373,490סך

__________
.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח
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 49,684 פסולים           שנמצאו הקולות 2.          מספר

מרשימות המועמדים: אחת כל זכתה שבהם המנדטים 3. מספר

הרשימה המנדטיםהרשימהאות מספר

ברקאמת אהוד בראשות 13העבודה

החדשהב מפדל - היהודי 3הבית

דגל התורהג 5יהדות התורה והשבת אגודת ישראל -

בל"דד - אלווטני אלדמוקרטי 3אלתג'מוע

וחוגיו הישראלית הקומוניסטית ושיוויון (המפלגה לשלום הדמוקרטית החזית חד"ש
ויהודים) ערבים 4ציבור

מולדתט שלנו, ישראל ארץ התקווה, תקומה, - הלאומי 4האיחוד

הממשלהכן לראשות לבני ציפי עם - 28קדימה

ליברמןל אביגדור בראשות ביתנו 15ישראל

אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל 27הליכוד -

מרצמרצ החדשה 3התנועה

להתחדשותעם הערבית התנועה - המאוחדת הערבית 4הרשימה

תורהשס שומרי העולמית הספרדים 11התאחדות

המנדטים כל 120סך

עשרה: השמונה הכנסת חברי שנבחרו האנשים שמות .4

אהוד ברק: בראשות העבודה מרשימת (א) 

אהודברק1

יצחקהרצוג2

אופירפינס-פז3

אבישיברורמן4

שלי רחליחימוביץ5

מתןוילנאי6

איתןכבל7

אליעזר8 פואדבן בנימין

יוליתמיר9

עמירפרץ10 ארמונד

סימון11 דניאלבן

שלוםשמחון12

אורית עיריתנוקד13

החדשה: מפדל - היהודי הבית מרשימת (ב)

דניאלהרשקוביץ1

זבולוןאורלב2

אורי שרגאאורבך3



17.2.2009 התשס"ט, בשבט כ"ג ,5917 הפרסומים ילקוט 2402

התורה: - דגל ישראל אגודת והשבת התורה מרשימת יהדות (ג)

יעקבליצמן1

רפאלגפני2 משה

מאירפרוש3

אורימקלב4 מאיר ישראל

אליעזרמוזס5 מנחם

בל"ד: - אלדמוקרטי אלווטני אלתג'מוע מרשימת (ד)

ג'מאלזחאלקה1

סעידנפאע2

חניןזועבי3

ויהודים): וחוגי ציבור ערבים הישראלית הקומוניסטית (המפלגה ושיוויון לשלום חד"ש החזית הדמוקרטית מרשימת (ה)

מוחמדברכה1

חנאסוייד2

דב-בוריסחנין3

עפואגבאריה4

מולדת: שלנו, ישראל ארץ התקווה, תקומה, - הלאומי האיחוד מרשימת (ו)

דבכץ1 יעקב

יהודהאריאל2 אורי

אריהאלדד3

ארי4 מיכאלבן

הממשלה: עם ציפי לבני לראשות קדימה - מרשימת (7)

צפורהלבני1 ציפי

שאולמופז2

דליהאיציק3

צחיהנגבי4

און5 רוני חייםבר

זאב דודבוים6

מאירשיטרית7

רוחמהאברהם בלילא8

משהדיכטר9 אברהם

מרינהסולודקין10

יואלחסון11

גדעוןעזרא12

יעקבאדרי13

אלברטאפללו14 אלי

זאבבילסקי15 בנימין

רוניתתירוש16

חייםרמון17

נחמןשי18

שלמהמולה19 נגוסאי

רוברטטיבייב20
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מגליוהבה21

לוי22 רחלאדאטו

יוחנןפלסנר23

שכנאיחרמש24 שי

ישראלחסון25

אריהביבי26

עתניאלשנלר27

אוריתזוארץ28

ליברמן: אביגדור ביתנו בראשות ישראל מרשימת (ח)

אביגדורליברמן1

עוזילנדאו2

סטסמיסז'ניקוב3

יצחקאהרון-אהרונוביץ4

(סוניה)לנדבר5 סופיה

אבקסיס6 אורלילוי

דניאלאילון7

אייזיקרותם8 דוד

סאמואלסון9 אנסטסיהמיכאלי

פניהקירשנבאום10

רוברטאילטוב11

חמדעמאר12

משה מוץמטלון13

ליהשמטוב14

אלכסמילר15

הממשלה: לראשות נתניהו בנימין בהנהגת אח"י - הליכוד מרשימת (ט)

בנימיןנתניהו1

משהסער2 גדעון

גלעד מנשהארדן3

רוביריבלין4 ראובן

בנימיןבגין5 זאב

משהכחלון6

סילבןשלום7 ציון

משהיעלון8

יובלשטייניץ9

לאהנס10

ישראלכץ11

יולי יואלאדלשטיין12

אהבהלבנת13 לימור

חייםכץ14

יוסףפלד15

מיכאלאיתן16 מיקי

דןמרידור17

צפורהחוטובלי18
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גילהגמליאל19

זאבאלקין20

גדעוןלוין21 יריב

ציוןפיניאן22

איובקרא23

יוסףדנון24 בן דני

כרמלשאמה25

אופיראקוניס26

מריםרגב27

מרצ: מרשימת התנועה החדשה (י)

חייםאורון1

אילןגיל און2

ניצןהורוביץ3

להתחדשות: הערבית התנועה הערבית המאוחדת - הרשימה מרשימת (יא)

אברהיםצרצור1

אחמדטיבי2

טלבסאנע3

מסעודגנאים4

תורה: מרשימת התאחדות הספרדים העולמית שומרי (יב)

אליהוישי1

אריאלאטיאס2

יצחקכהן3

אמנוןכהן4

משולםנהרי5

יעקבמרגי6

דודאזולאי7

יצחקוקנין8

מרדכיזאב9 נסים

חייםאמסלם10

אברהםמיכאלי11

(16 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט כ"ב
(3-16 אליעזר ריבלין(חמ

העליון לנשיאת בית המשפט המשנה
הבחירות המרכזית ראש ועדת יושב

עשרה השמונה לכנסת

17.2.2009 התשס"ט, בשבט כ"ג ,5917 הפרסומים ילקוט



2405 17.2.2009 התשס"ט, בשבט כ"ג ,5917 הפרסומים ילקוט

הסיעות וממלאי מקומם באי כוח הודעה על
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

לכנסת לחוק הבחירות ו–(ה) 25(ב) סעיף לפי בזה, מודיעים
"מולדת- סיעת  כוח בא  כי התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח

שמש. אילן במקום בנק אורי הוא הלאומי" האיחוד

(19 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ג
  (3—16 (חמ

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת __________

התשס"ט, ;3888 עמ' התשס"ו, י"פ ;103 עמ' התשכ"ט, ס"ח   1 

עמ' 1725.  

פטנטים עורכי בחינות בדבר הודעה
מסמכים דין, הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי תקנות לפי

ואגרות) התשכ"ח-1968

הלשכה, (נוהלי הפטנטים לתקנות 124(ב) לתקנה בהתאם
תקנות   - (להלן  התשכ"ה-11968  ואגרות), מסמכים  דין, סדרי
כעורכי להירשם כי הבחינות למבקשים מודיע אני הפטנטים),

בתאריכים שלהלן: פטנטים יתקיימו

התשס"ט (11 במאי 2009), באייר י"ז ביום ב', פה: בעל הבחינות  (1)
(13 במאי 2009); התשס"ט באייר י"ט ד', וביום

בסיוון התשס"ט (24 במאי 2009) א' א', ביום הבחינה בכתב:  (2)
בסיוון ב' ב', וביום בלבד, והכימיה הביוטכנלוגיה בתחומי
המחשב מדעי המכניקה, בתחומי (25 במאי 2009), התשס"ט
המועדים: בשני ההתחלה שעת בלבד, והאלקטרוניקה
לתקנות   130 לתקנה  בהתאם הבחינה -  9.00 בשעה
 129 לתקנה  בהתאם הבחינה -  14.00 ובשעה הפטנטים,

הפטנטים. לתקנות

126 לתקנות הפטנטים, על המעוניין להיבחן  לתקנה בהתאם
יאוחר לא כך, על הפטנטים לרשם להודיע האמורות בבחינות
הבחינות את בהודעתו לציין הבחינה, מועד לפני ימים מחודש
קבלה על להודעתו ולצרף להיבחן מבקש הוא שבהם ואת התחום
בחינה, בכפוף  לכל 163 שקלים חדשים בסך בחינה אגרות תשלום
בבנק האגרות ישולמו בפועל; התשלום מועד האגרה עד לעדכון
רגיל תשלום שובר באמצעות או ,0-24145-2 הדואר, מספר חשבון
הממשלתי התשלומים שרת באמצעות או הפטנטים רשות של
הפטנטים רשות באתר גם נמצאים ההרשמה נוהלי באינטרנט.

.www.patents.gov.il בכתובת:

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
  (3—884 (חמ

נועם מאיר
המדגמים הפטנטים רשם

מסחר וסימני __________
.1104 עמ' התשכ"ח, 1  ק"ת

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
עילוט ומצויה ביישוב הואיל נגועים, להלן כאזורים המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת
__________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

 10 של ברדיוס הנמצא אחר  מקום וכל  עילוט ביישוב
הגליל, אלון אכסאל, היישובים זה ובכלל עילוט, מיישוב ק"מ
בית רימון, בית מכסור, בית לחם הגלילית, אל ביר אבא, אלוני
הסוללים, הושעיה, דבוריה, גיניגר, גבת, אלה, גבעת שערים,
גדעון, כפר טבאש, כעביה יפעת, יפיע, חנתון, חגאגרה, זרזים,
משהד, זבדה, מנשית מגדל העמק, מזרע, כנא, כפר החורש, כפר
רומת היב, רומאנה, מאהל, עין עוזייר, עילית, נצרת נהלל, נצרת,

שמשית. תמרת, עדשים, תל שריד, ישי, רמת דוד, רמת רינה,

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
  (3—126 (חמ

חיימוביץ משה
הווטרינריים השירותים מנהל  

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

5105/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, וניהול בנייה שרותי ציון תל חברת פירוק ובעניין
.51-263807-3

צמח מרח' טופול, אסף עו"ד ב"כ ע"י מאור, אברהם והמבקש:
אדומים. מעלה ,29/12 השדה

לבית  בקשה 31.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,5.3.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.1.3.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד טופול, אסף  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

734/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ. מוניר אבו בטון חברת פירוק ובעניין

,2111 ת"ד פרח, מואנס ג'מאל, ע"י ב"כ עו"ד עישאן והמבקש:
.24908 יאסיף כפר

לבית  בקשה 20.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.30 בשעה ,3.3.2009
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לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   9.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.26.2.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד פרח, מואנס  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

744/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-414908-7 ח"פ בע"מ, עירון בלוק חברת פירוק ובעניין

- האדום הסלע בלוק חברת מפרק ארז, איתן עו"ד והמבקש:
(בפירוק), סלים עתאמנה בע"מ (בפירוק) וחברת בני בלוקים מפעלי
אביב תל ,23 בגין דרך מנחם  ושות', ארז ש' ממשרד עו"ד איתן

.66184

לבית  בקשה 23.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.10.00 בשעה ,3.3.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   14.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.24.2.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

המבקש עו"ד, ארז, איתן  

בחיפה המחוזי המשפט בבית

917/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, תייסיר חג'אזי מתפרת חברת פירוק ובעניין

,361 ת"ד פייסל, עו"ד ת' ב"כ ע"י חג'אזי תייסיר, והמבקש:
.30811 טמרה

לבית  בקשה 16.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,10.3.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.8.3.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד פייסל, ת'  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

009/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-189833-0 ח"פ בע"מ, סלאם חברת ע. אל פירוק ובעניין

ח"פ בע"מ, אנרגיה ושירותי והפצה שיווק שחר אור והמבקשת:
חלונות ,2 פלי"ם משד' בירמן, אמיר כעו"ד ב"כ ע"י ,51-275014-3

.04-8650476 פקס' ,04-8333333 טל' חיפה, אורן, בניין הסיטי,

בקשה  הוגשה  12.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.9.30 בשעה ,8.3.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 13.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.15.2.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד בירמן, אמיר  
המבקשת כוח בא

המודיע ואין באחריות מתפרסמת הודעה זו
על נכונותה מתן תעודה בפרסומה משום

בע"מ  איי אנד יו.וי.בי אינטרנשיונל אם  ג'נסיס
(51-273348-6 (ח"פ

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
המלכה שלומציון  ברח'  ,9.00 בשעה ,20.3.2009 ביום תתכנס 
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,22
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק ברמן,                                                יובל


