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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת ה–21
לפי חוק–יסוד: הכנסת, ולפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בזה  נמסרת  התשכ"ט-21969,  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  84)א(  ולסעיף  הכנסת1  לחוק–יסוד:   11 לסעיף  בהתאם 
הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת העשרים ואחת:

מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל רשימת מועמדים:  .1

מספר הקולותמטעם מפלגותכינוי הרשימהאותיות הרשימה

190,870מפלגת העבודה הישראליתמפלגת העבודה בראשות אבי גבאיאמת

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל ג
- דגל התורה

אגודת החרדים - דגל התורה
הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל

249,049

רע"מ - בל"ד הרשימה הערבית דעם
המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית

רשימת האיחוד הערבי
אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

143,666

חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ום
ואחמד טיבי

המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
התנועה הערבית להתחדשות

193,442

זהות - תנועה ישראלית יהודית ז
בהנהגת משה פייגלין

זהות - תנועה ישראלית יהודית
אחיעזר - מפלגה דתית מסורתית חברתית 

118,031

מפלגת האזרחים הותיקים - מנהיגות חדשה מפלגת האזרחים הוותיקיםזי
ונמרצת לאזרחים הותיקים

1,168

216ברית עולםברית עולםזך

2,417צומת - התנועה לציונות מתחדשתאורן חזן בראשות “צומת"זץ

איחוד מפלגות הימין הבית היהודי - טב
האיחוד הלאומי - עוצמה יהודית

האיחוד הלאומי - תקומה
הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - 

המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל 
המזרחי בארץ ישראל
חזית יהודית לאומית

159,468

1,438ישרישר - דמוקרטיה אמיתיתי

353מפלגת גה"ת - גוש התנ"כימפלגת הגוש התנ"כייז

איחוד בני הברית בראשות רב חובל ין
בשארה שליאן

איחוד בני הברית - )איתיחאד אבנאא 
אלעהד( בראשות רב חובל בשארה שליאן

265

428אחריות למייסדיםאחריות למייסדים בראשות חיים דייןיץ

כולנו הימין השפוי בראשות משה כ
כחלון

152,756כולנו בראשות משה כחלון

562אלאמל לתע'יירהתקווה לשינויךק

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ל
ליברמן

173,004ישראל ביתינו

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו מחל
לראשות הממשלה

הליכוד - תנועה לאומית ליברלית
אח"י ארץ חברה יהדות

1,140,370

156,473מרצמרצ - השמאל של ישראלמרצ

138,598צל"ש - ציונות ליברליות ושיוויוןהימין החדש בראשות שקד ובנטנ

1,316זכויותינו בקולנוזכויותינו בקולנונז

3,394מגן - בראשות גל הירשמגן בראשות גל הירשנץ

74,701גשר בראשות אורלי לוי אבקסיסגשר בראשות אורלי לוי אבקסיסנר

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשנ"ו, עמ' 100   1

2  ס"ח התשכ"ט, עמ' 103 
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מספר הקולותמטעם מפלגותכינוי הרשימהאותיות הרשימה

בט"ח - ביטחון חברתי בראשות סמיון ן
גרפמן

4,618בט"ח - ביטחון חברתי

404כבוד האדםכבוד האדםןך

385מורשת אבותמנהיגות חברתיתןנ

חוסן ישראלכחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפידפה
יש עתיד - בראשות יאיר לפיד

תל"ם - תנועה לאומית ממלכתית 
בהנהגת משה )בוגי( יעלון

1,125,881

הפיראטים בראשות האינטרנט פתק ףז
לשלשול

819הפיראטים

733פשוט אהבהפשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדםףי

518רוח גבית לחינוךחינוךףך

401מפלגת שוויםשוויםףנ

נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו ףץ
את הראש

624כולנו חברים - נ נח

3,843צדק חברתיצדק חברתיצק

556ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע"םכלכלה ירוקה - מדינה אחתץ

אני ואתה - מפלגת העם הישראלית ץי
בהובלת דר' אלון גלעדי

368“אני ואתה - מפלגת העם הישראלית"

צדק לכל כי הגיעה העת למען החי  ק
האדם  והאדמה

3,281צדק לכל - כי הגיעה העת

701ארץ ישראל שלנוארץ ישראל שלנוקי

603מהתחלהמהתחלהקן

פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות כל ישראל אחים ופעולה לישראלקף
יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן

כל ישראל אחים לשוויון חברתי

1,140

הרשימה הערבית בראשות מוחמד ר
כנעאן

המפלגה הלאומית הערבית )אל חיזב אל 
קאומי אל ערבי( 

4,135

התאחדות הספרדים שומרי תורה שס
תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף 

זצ"ל

ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית 
שומרי תורה

258,275

4,309,270סך כל הקולות הכשרים

2. מספר הקולות שנמצאו פסולים: 30,983.

3. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

מספר המנדטיםמטעם מפלגותכינוי הרשימהאותיות הרשימה

6מפלגת העבודה הישראליתמפלגת העבודה בראשות אבי גבאיאמת

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל ג
- דגל התורה

אגודת החרדים - דגל התורה
הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל

8

רע"מ - בל"ד הרשימה הערבית דעם
המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית

רשימת האיחוד הערבי
אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

4
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מספר הקולותמטעם מפלגותכינוי הרשימהאותיות הרשימה

חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ום
ואחמד טיבי

המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
התנועה הערבית להתחדשות

6

זהות - תנועה ישראלית יהודית ז
בהנהגת משה פייגלין

זהות - תנועה ישראלית יהודית
אחיעזר - מפלגה דתית מסורתית חברתית 

מפלגת האזרחים הותיקים - מנהיגות מפלגת האזרחים הוותיקיםזי
חדשה ונמרצת לאזרחים הותיקים

ברית עולםברית עולםזך

צומת - התנועה לציונות מתחדשתאורן חזן בראשות “צומת"זץ

איחוד מפלגות הימין הבית היהודי - טב
האיחוד הלאומי - עוצמה יהודית

האיחוד הלאומי - תקומה
הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - 

המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל 
המזרחי בארץ ישראל
חזית יהודית לאומית

5

ישרישר - דמוקרטיה אמיתיתי

מפלגת גה"ת - גוש התנ"כימפלגת הגוש התנ"כייז

איחוד בני הברית בראשות רב חובל ין
בשארה שליאן

איחוד בני הברית - )איתיחאד אבנאא 
אלעהד( בראשות רב חובל בשארה שליאן

אחריות למייסדיםאחריות למייסדים בראשות חיים דייןיץ

כולנו הימין השפוי בראשות משה כ
כחלון

4כולנו בראשות משה כחלון

אלאמל לתע'יירהתקווה לשינויךק

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ל
ליברמן

5ישראל ביתינו

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו מחל
לראשות הממשלה

הליכוד - תנועה לאומית ליברלית
אח"י ארץ חברה יהדות

35

4מרצמרצ - השמאל של ישראלמרצ

צל"ש - ציונות ליברליות ושיוויוןהימין החדש בראשות שקד ובנטנ

זכויותינו בקולנוזכויותינו בקולנונז

מגן - בראשות גל הירשמגן בראשות גל הירשנץ

גשר בראשות אורלי לוי אבקסיסגשר בראשות אורלי לוי אבקסיסנר

בט"ח - ביטחון חברתי בראשות סמיון ן
גרפמן

בט"ח - ביטחון חברתי

כבוד האדםכבוד האדםןך

מורשת אבותמנהיגות חברתיתןנ

חוסן ישראלכחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפידפה
יש עתיד - בראשות יאיר לפיד

תל"ם - תנועה לאומית ממלכתית 
בהנהגת משה )בוגי( יעלון

35

הפיראטים בראשות האינטרנט פתק ףז
לשלשול

הפיראטים

פשוט אהבהפשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדםףי

רוח גבית לחינוךחינוךףך
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מספר הקולותמטעם מפלגותכינוי הרשימהאותיות הרשימה

מפלגת שוויםשוויםףנ

נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו ףץ
את הראש

כולנו חברים - נ נח

צדק חברתיצדק חברתיצק

ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע"םכלכלה ירוקה - מדינה אחתץ

אני ואתה - מפלגת העם הישראלית ץי
בהובלת דר' אלון גלעדי

“אני ואתה - מפלגת העם הישראלית"

צדק לכל כי הגיעה העת למען החי  ק
האדם  והאדמה

צדק לכל - כי הגיעה העת

ארץ ישראל שלנוארץ ישראל שלנוקי

מהתחלהמהתחלהקן

פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות כל ישראל אחים ופעולה לישראלקף
יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן

כל ישראל אחים לשוויון חברתי

הרשימה הערבית בראשות מוחמד ר
כנעאן

המפלגה הלאומית הערבית )אל חיזב אל 
קאומי אל ערבי( 

התאחדות הספרדים שומרי תורה שס
תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף 

זצ"ל

ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית 
שומרי תורה

8

120סך כל המנדטים

4. שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת העשרים ואחת:

)א( מרשימת אמת - מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי:

יצחק שמולי3טל רוסו2אברהם גבאי1

ארמונד עמיר פרץ6שלי רחל יחימוביץ5סתיו שפיר4

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

מאיר פרוש3משה רפאל גפני2יעקב ליצמן1

יעקב אשר6יואל יעקב טסלר5ישראל מאיר אורי מקלב4

יצחק זאב פינדרוס8ישראל יצחק אייכלר7

)ג( מרשימת דעם - רע"מ - בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית:

עבד אל חכים חאג' יחיא3אנטאנס שחאדה2מנסור עבאס1

היבה יזבק4

)ד( מרשימת ום - חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי:

עאידה תומא סלימאן3אחמד טיבי2איימן עודה1

יוסף ג'בארין6עופר כסיף5אוסאמה סעדיה4

)ה( מרשימת טב - איחוד מפלגות הימין הבית היהודי - האיחוד הלאומי - עוצמה יהודית:

מרדכי יוגב3בצלאל יואל סמוטריץ2רפאל פרץ1

עידית סילמן5אופיר סופר4
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)ו( מרשימת כ - כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון:

יפעת שאשא ביטון3אליהו כהן2משה כחלון1

רועי שמואל פולקמן4

)ז( מרשימת ל - ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן:

יבגני סובה3עודד פורר2אביגדור ליברמן1

יוליה מלינובסקי קונין5אלי אבידר4

)ח( מרשימת מחל - הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה:

ישראל כץ3יולי יואל אדלשטיין2בנימין נתניהו1

מרים רגב6גדעון משה סער5גלעד מנשה ארדן4

ניר ברקת9יואב גלנט8יריב גדעון לוין7

זאב אלקין12אברהם משה דיכטר11גילה גמליאל דמרי10

אופיר אקוניס15צחי הנגבי14חיים כץ13

דוד אמסלם18צפורה חוטובלי17יובל שטייניץ16

חוה עטייה21אופיר כץ20אמיר אוחנה19

קרן ברק24דוד ביטן23יואב קיש22

אלי בן דהן27מכלוף זוהר26שלמה קרעי25

קטרין שיטרית30מיכל שיר סגמן29שרן מרים השכל28

עוזי דיין33פלורה מאי בדרה גולן32פטין מולא31

אוסנת הילה מארק35אריאל קלנר34

)ט( מרשימת מרצ - מרצ - השמאל של ישראל:

מיכל רוזין3אילן גיל און2תמר זנדברג1

עיסאווי פריג'4

)י( מרשימת פה - כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד:

משה יעלון3יאיר לפיד2בנימין גנץ1

מאיר כהן6אברהם דניאל ניסנקורן5גבריאל אשכנזי4

יועז הנדל9עפר שלח8מיקי מיכל חיימוביץ7

יחיאל משה טרופר12מיכאל מרדכי ביטון11אורנה ברביבאי10

אורית פרקש-הכהן15צבי האוזר14יעל גרמן13

יואל רזבוזוב18מירב כהן17קארין אלהרר הרטשטיין16

אלעזר שטרן21יזהר ניצן שי20אסף זמיר19

פנינה )פנחש( תמנו24עומר שינה ינקלביץ23מיקי לוי22

אלון נתן שוסטר27רם בן ברק26רדיר מריח25

בועז טופורובסקי30רם שפע29יואב סגלוביץ28

דסטה יברקן33איתן גינזבורג32אורלי פרומן31

יוראי להב הרצנו35עדן רול34
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קרן עזבון ע"ש מר שמריהו סגל-ושרה קוסובסקי ז"ל
 )ע"ר 58-011599-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,31/03/2019 ביום  שהתכנסה 
מרח'  אקרמן,  מ'  מנחם  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

ההסתדרות 16, פתח תקווה, למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
מנחם מ' אקרמן, רו"ח, מפרק

י.ג. צוות 8 סיקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-524531-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
 ,14 4 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה 

מרצון ולבטל את מינויו של נדב וסרמן למפרק החברה 

גבריאל אילייסוב, דירקטור

בן יוחנן בע"מ
)ח"פ 51-545029-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת סמכויות מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
התקבלה   ,28 3 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה במניין חוקי להפסיק את הליך פירוק החברה ולהסיר 

את מינויו של המפרק 
שלום פוריס, עו"ד, מפרק

)יא( מרשימת שס - התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל:

משולם נהרי3יצחק כהן2אריה מכלוף דרעי1

מיכאל משה מלכיאלי6יואב בן צור5יעקב מרגי4

ינון אזולאי8משה ארבל7

י"ב בניסן התשע"ט )17 באפריל 2019(
)חמ 3-16-ה6(      חנן מלצר

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

המרכזית לכנסת ה–21  

א.ג.יהלומי גבע בע"מ
)ח"פ 51-452186-3(

)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 2019 5 20, בשעה 00 08, אצל המפרק, רח' אשכנזי 
3, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

פי.די.די. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-254064-2(

)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 2019 5 20, בשעה 40 08, אצל המפרק, רח' אשכנזי 
3, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

א.פ. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-350128-8(

)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 2019 5 20, בשעה 30 08, אצל המפרק, רח' אשכנזי 
3, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
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של  בסכום  הרצליה,   ,7 השופטים  פרידמן,  מינה  שרה    22
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

של  בסכום  תקווה,  פתח   ,15 יטקובסקי  אחים  כהן,  תמר    23
39,500 ליש"ט )184,836 ש"ח( 

פרש מן השותפות:
אבנר כץ 

                  הדסה רוזנברג          נאור כהן
           מורשי חתימה בשותפות

עיזבון המנוח ארנסט ויינר 
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

הירושה,  לחוק  99)א(  סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי עו"ד אורי קוזלובסקי, משד' דוד המלך 20, תל 
אביב 6495417, מונה ביום 2019 3 13, לפי צו בית המשפט לענייני 

משפחה בתל–אביב-יפו, למנהל עיזבון זמני למנוח הנ"ל 

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בזה 
בכתובת  העיזבון  למנהל  רשום,  ובדואר  בכתב  תביעותיו,  על 

הנ"ל, וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו 

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה 

אורי רוזלובסקי, עו"ד
         מנהל עיזבון זמני

 הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד 
ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק 9015-10-17

בע"מ,  סולושנס  לינגוויסטיק   - אס  טי  אנ  אל  החברה:   שם 
ח"פ 51-392602-2

מדרך  טילר,  לוי  דורית  עו"ד  ומענה:  המיוחדת  המנהלת  שם 
מנחם בגין 150, תל אביב 6492105 

אישר  מרכז  המחוזי  המשפט  בית  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
דיבידנד  חלוקת   )18 מס'  )בקשה   31 3 2019 מיום  בהחלטתו 

ראשון וסופי לנושים בדין קדימה ולנושה המובטחת 

דורית לוי טילר, עו"ד
                 מנהלת מיוחדת

 הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד 
ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 51536-01-14

שם החייבת: לימור שדה, אצל עו"ד איתן גליק, רח' תדהר 7, רעננה 

שם הנאמן ומענו: עו"ד אביב פריצקי 

סוג ואחוז הדיבידנד: דין רגיל - 836% 32 - 499,782 שקלים חדשים;

     דין קדימה - 100% - 1,018 שקלים חדשים 

אביב פריצקי, עו"ד, נאמן

הגשמה אנגליה 53
)ש"מ 55-028068-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
בשותפות  חלו  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

השינויים האלה:

שותפים מוגבלים אלה הצטרפו לשותפות:

של  בסכום  שמואל,  גבעת   ,88 הזיתים  דעדוש,  אברהם    1
38,694 ליש"ט )181,065 ש"ח(; 

אופיר אברהם פריד, הרב ניסים 10, ירושלים, בסכום של    2
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

אור דניאל גולדשטיין, דיזנגוף 255, תל אביב, בסכום של    3
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

אלון מגורי, אריה בן אליעזר 22, פתח תקווה, בסכום של    4
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

אמנון בן שחר, הנשר 18, רעננה, בסכום של 40,000 ליש"ט    5
)187,176 ש"ח(;

דוד חי בר שלטון, ארץ חמדה 2, בית אל, בסכום של 40,000    6
ליש"ט )187,176 ש"ח(;

דיור בגליל בע"מ, ח"פ 51-438530-1, הושעיה, בסכום של    7
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

זאב זילברמן, רפאל איתן 7, חולון, בסכום של 39,500 ליש"ט    8
)184,836 ש"ח(;

 40,000 של  בסכום  ירושלים,   ,3 ליבוביץ  צבי  צור,  חוה    9
ליש"ט )187,176 ש"ח(;

יוסף מנגיסטו, נחל ירקון 26, קריית גת, בסכום של 40,000    10
ליש"ט )187,176 ש"ח(;

 39,786 של  בסכום  בתיה,  מזכרת   ,3 העצמאות  פרי,  יוסף    11
ליש"ט )186,175 ש"ח(;

ליש"ט   40,000 של  בסכום  גן,  רמת   ,14 יהושפט  דן,  יותם    12
)187,176 ש"ח(;

יפתח גלילי, מנוחה ונחלה 23, רחובות, בסכום של 40,000    13
ליש"ט )187,176 ש"ח(;

יצחק בלסקי, שדרות וודגווד 15, חיפה, בסכום של 38,194    14
ליש"ט )178,725 ש"ח(;

מיכאל רז, חצבה, בסכום של 40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;   15

של  בסכום  תקווה,  פתח   ,24 רובינא  חנה  יצחקי,  משה    16
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

משה רוזנפלד, בית הלל, בסכום של 39,500 ליש"ט )184,836    17
ש"ח(;

מתי מרדכי אליהו, יצחק רבין 24, קריית אונו, בסכום של    18
40,000 ליש"ט )187,176 ש"ח(;

ניסים גרון, אלון 34, גבעת אבני, בסכום של 39,786 ליש"ט    19
)186,175 ש"ח(;

 40,000 של  בסכום  גמליאל,  בית   ,46 התמר  קרני,  נפתלי    20
ליש"ט )187,176 ש"ח(;

 40,000 של  בסכום  לציון,  ראשון   ,19 שפינוזה  רון,  פנינה    21
ליש"ט )187,176 ש"ח(;
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