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 برئاسة المحامي موش حوجه  –أناحنو" )نحن( "
 

 حوجه موش  .1

 باراك دافيد  .2

ي عومر  .3
 ألون 

 درور عيدان  .4

 حيكه موشيه .5

 

 

 

 

 

ن من قبل حزب "أناحنو    -" )نحن(. " بياحد تم تقديم قائمة المرشحي 
ً
ي حاداش" )معا

 لنظام اجتماعي جديد(  –لسيدر حفرات 
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 حزب "هاعام هايسرائليت" الشعب اإلسرائيلي   –أنا وأنت 

 

                                                                                    جلعادي ألون .1

 دافيد حاتسور مرجليت  .2

 فيلنر أمنون .3

 حجابي عديت  .4

 منتسر جفري مايكل  .5

 شرعابي يهوداه  .6

 مشومر عداني ريؤوفين  .7

 

حزب الشعب   -  أنا وأنت  - تم تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب "أني فـِ أتاه" 

 .اإلسرائيلي 
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 تحالف المشاركة لوحدة وطنية بقيادة القبطان ب. شليان
 

 شليان بشارة .1

 ليفي   إيرينه .2

 أبو رجب رامي  .3

 بدجر ستيفن جون .4

ي  –جال  .5
 عاد تسف 

 شحادة عادل .6

 شفتسوف نيكوالي  .7

 شحادة بنيامي    .8

ر جاي  .9  عي  

 إميل  -بدجر جوناثان  .10

 مباريكي وائل  .11

 

 
 

 
  

ي تم تقديم 
 برئاسة القبطان بشارة شليان – إتحاد أبناء العهد  - بريت قائمة المرشحي   من قبل حزب "إيحود بن 
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 ديجل هاتوراة  –يهدوت هاتوراة وهاشابات أغودات اسرائيل 
 

ي موشيه رفائيل  .1
 غافنن

 ديجل هاتوراة   –من قبل حزب اغودات هاحريديم   

   

 

 ليتسمان يعقوب  .2

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 مقلب ارسائيل مئي  أوري .3

 ديجل هاتوراة –من قبل حزب اغودات هاحريديم 

 

 باروش مئي   .4

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 آرسر يعقوب  .5

 ديجل هاتوراة –من قبل حزب اغودات هاحريديم 

 

 يتسحاقآيخلر يرسائيل  .6

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فيندروس يتسحاق زئيف  .7

 ديجل هاتوراة –من قبل حزب اغودات هاحريديم 

 

 طيسلر يوئيل يعقوب .8

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ي إلياهو  .9
 بروخن

 ديجل هاتوراة –من قبل حزب اغودات هاحريديم 

 

 موشيه روط  .10

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 أوحانا دافيد  .11

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ن  .12  هرشلر بنيامي 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 رايخ يتسحاق .13

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 باهم يوسف .14

تس ارسائيل من قبل حزب هستدروت أغود  ات ارسائيل بئي 
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ي  .15
 بويمل أريه تسفن

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 دايتش يوسي  .16

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 روبنشطاين أبراهام  .17

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 فينغرتن يحيئيل أريه  .18

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 غوطرمان يعقوب آرسر  .19

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

تس  .20  أبرموفيتش بي 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 رابيتس يتسحاق .21

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 فايزل حاييم مئي   .22

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ا مناحيم مندل  .23  شابي 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ن  .24  برايش ريئوفي 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 مورغنشطاين موشيه دافيد  .25

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ي  .26
 روشغولد تسفن

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 غولدنتال شلوموه يهوداه .27

 

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 دوناط اهارون بنحاس إلياهو  .28

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

ي  .29
ر تسفن ن غر إليعي   راوخير

هاتوراة ديجل  –من قبل اغودات هاحريديم   
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 آرسر دوف  .30

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 دايتش أبراهام بن تسيون  .31

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 فيير إفرايم .32

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 ألفر موردخاي ميخائيل .33

هاتوراة ديجل  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 بريسلر أبراهام ألكساندر ز .34

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

مان شمعون يرسائيل .35  كلي 

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 غرينفيلد دافيد يهودا  .36

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 غلوموف يرسائيل يتسحاق  .37

ديجل هاتوراة  –اغودات هاحريديم من قبل   

 

 غوتسمان شموئيل يهوداه  .38

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فريدمان يرسائيل موشيه  .39

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 بريسك موردخاي  .40

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 بنحاس شالوم بادوش .41

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 كالين مناحيم  .42

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 يفروف يهوداه .43

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   
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 كوستاليتس شلوموه زخاريا  .44

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ي  .45
 موردخاي زئيف بلفن

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

 دايتش شلوموه .46

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ي  .47
 مركوفيتش شبات 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

هويز أهاران  .48  طي 

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

وكا  .49  بنحاس دافيد  سي 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 روبنشتاين هليل  .50

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 برنر يتسحاق دوف .51

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 جولدبرج شمعون  .52

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 زلتس دافيد  .53

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ر شموئيل شمالكا .54  طي 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 مالمد ميخائيل .55

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 كالين يتسحاق أهاران  .56

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 يافه مئي   .57
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 ديجل هاتوراة  –هاحريديم  من قبل اغودات

 

 أوفيتس عقيبا  .58

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 سفاردلوف يرسائيل مئي   .59

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 فايزل إفرايم فيشل  .60

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ن أبراهام بنحاس  .61  شطي 

 ديجل هاتوراة  –اغودات هاحريديم من قبل 

 

 رينغل مئي   .62

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 بولك شلوموه إفرايم  .63

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 روطين دافيد نحمان  .64

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 

ج موردخاي  .65  جولدبي 

 ديجل هاتوراة  –اغودات هاحريديم من قبل 

 

 غرليتس ميخائيل دوف  .66

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 شيطريت يوسف شاؤول .67

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 شوق شموئيل  .68

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 سيلفرشطاين يرسائيل موردخاي  .69

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 كرويزر شمعون  .70

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 برونر إلياهو يوسف .71
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 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 فايخلدر حاييم باروخ  .72

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 

 يتسحاق إفشطاين حاييم  .73

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

اغا .74 وط يحزقائيل رسر  بكين

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 هوميين شلوموه .75

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ن يرسائيل حاييم  .76  كوهي 

 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 إلياكيم عوفر  .77

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 يلر يرسائيل م .78

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فولك يهوداه أريه .79

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 شبيترس دافيد  .80

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ن طوف .81  ياه لفنشطاين بنيامي 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 شخي  إلياهو  .82

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ي  .83
 مونطغ شلوموه تسفن

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 نويمان يكوتيئيل زلمان .84

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 
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 را عوفرعز  .85

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ن جدلياهو  .86  شايني 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ي نيسان  .87
ن
 الف

 

ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم   

 

ر دافيد  .88 ن  روبنشطاين إليعي 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 أريه يهوداه زيسمان .89

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

ج يهوشع  .90  فاينبي 

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فرومر إلحانان  .91

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 غانتس يعقوب يوسف .92

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 ميلر دافيد  .93

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 

 اليزر يرسائيل .94

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فايس إفرايم  .95

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 زورغر يعقوب حاييم  .96

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فايس ناتان .97

 ديجل هاتوراة  –هاحريديم من قبل اغودات 

 

 فرانكل يرسائيل  .98

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ن شلوموه  .99  شطي 
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 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 الفرون موشيه  .100

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 موشكوفيتس يوناه .101

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 حنون يشاعياه آرسر زليغ   .102

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 فرانك موشيه .103

 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 هورفيتس يتسحاق  .104

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

وي إلحانان  .105  أرني 

 هاتوراة ديجل  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

نشطاين مناحيم شمعون شلوموه  .106  بي 

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 مان موشيه   .107

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 كولجمان مناحيم   .108

تس ارسائيل    من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 ميشكوفسكي أبراهام يتسحاق   .109

 ديجل هاتوراة  –هاحريديم من قبل اغودات 

 

ي إلياهو   .110
 غافنن

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 شفارتس مناحيم   .111

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 النداو يحزقائيل شاؤول   .112

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 



14 
 

 فايزبينكي يعقوب  .113

 ديجل هاتوراة  –هاحريديم من قبل اغودات 

 

 روط يهوداه .114

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 حداد شمعون  .115

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

 كاتس حاييم مئي     .116

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 كرليتس إلياهو موردخاي  .117

 ديجل هاتوراة  –هاحريديم من قبل اغودات 

 

 شفارتس أبراهام  .118

 

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

ن إليعازار  .119  سوروتسكي 

 ديجل هاتوراة  –من قبل اغودات هاحريديم 

 

ط حانوخ  .120  زايير

تس ارسائيل   من قبل حزب هستدروت أغودات ارسائيل بئي 

 

 

تس ارسائيل وحزب اغودات هاحريديم  ، هستدروت اغودات ارسائيل بئي  ن ن من قبل الحزبي   ديجل هاتوراة.  –تم تقديم المرشحي 

 

 

   
, בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, 08.02.2021ברשימה בהתאמה(, התפטרו ביום  9 -וה 8-)שהוצבו במקום ה ישי הדס ומלי פולישוק •

, בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, 09.02.2021ברשימה(, התפטר ביום   21-השופט עוזי פוגלמן. אילן שיינפלד )שהוצב במקום ה

, בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, 13.03.2021ברשימה(, התפטרה ביום  5-בה במקום ההשופט עוזי פוגלמן. קארן אמה מגן )שהוצ 

התפטרו בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן: קרן תמרי, בן שטריט סדי, עופר   14.3.2021השופט עוזי פוגלמן. ביום 

סעידה גרגס, חיים ברק כהן, ערן עציון, אבשלום כורש אליצור )שהוצבו ברשימה במקום  אבי, אורלי רפמן, נעמי בנצר, סיגל אביבי קוק, ורדה 

התפטרו בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן:   15.3.2021בהתאמה(. ביום  14, 22,  1,  4,  11, 29,  17, 19,  3,  13 -ה

יגלית שלו, אורית סולצ'י ברוש, ארנון הראל, יגאל רמבם, לדרברג חיליק, יונתן גן  קביו כהן טל מרים, מגן ליאל שלום, תמר יבין, רפי רותם, ס

בהתאמה(.   16, 12, 33,  24, 34,  6,  37, 31,  35, 10,  15,  36,  23מור, קורן רוטנר, ניר אבישי כהן, חיים שדמי )שהוצבו ברשימה במקום 

השופט עוזי פוגלמן: טל גלבוע, מתן זגרון, קלייר סכאפי, עיאד נסאר, עלי  התפטרו בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית,  16.3.2021ביום 

ברשימה(,   25-בהתאמה(. גילה זמיר )שהוצבה במקום ה 30- , וה28, 20,  27, 32,  18-ברוק, גל תמר נרקיס )שהוצבו ברשימה במקום ה

גלמן. חנאן אלסאנע, יעלה לבנת רענן , דוד מזרחי , בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פו17.03.2021התפטרה ביום 

 , בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן.18.03.2021בהתאמה(, התפטרו ביום  7, 26, 2-)שהוצבו ברשימה במקום ה
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 حرية، مساواة وضمان متبادل   – ديمقراطية
 

 

 

ن من قبل حزب   ديمقراطية حرية مساواة وضمان متبادل. تم تقديم قائمة المرشحي 

 للقانون، *
ً
ي   وضمان مساواة حرية   -فإن قائمة ديمقراطية نتيجة الستقالة كل مرشحي القائمة وفقا

ن
ك ف متبادل لن تشي 

 . 24  -االنتخابات للكنيست الـ 

  
ي تاري    خ

ي المراتب ال    لذانبولشوك )ا هاداس ومالي  ، قام يشاي08.02.2021 ف 
أمام رئيس  باالستقالة (  ، عىل التوالي عىل القائمة 9 -وال   8 -حال ف 

ي عوزي فوجلمان. 
ي   لجنة االنتخابات المركزية القاض 

ي المرتبة ال  09.03.2021تاري    خ  ف 
عىل القائمة(   21 -، قام إيالن شاينفيلد )الذي حل ف 

ي عوزي رئيس لجنة االنتخابات المركزية ال باالستقالة أمام
ي تاري    خ  .فوجلمانقاض 

ي ماجي   ) كارن إيما ، قامت  13.03.2021ف 
ي المرتبة ال   تحل الن 

-ف 

ي عوزي فوجلمان.  5
ي   عىل القائمة( باالستقالة أمام رئيس لجنة االنتخابات المركزية القاض 

ن، بن 14.03.2021 تاري    خف  ، قام كّل من تماري كي 

، أورلي رافمان، ناع ي
ي سيجال، وردة سعيدة جرجس، حاييمشيطريت سادي، عوفر آف 

ان ومي بنترس، كوك أفيف  ، عي  عتسيون، أفشالوم    باراك كوهي  

ي المراتب ال   كورش
( باالستقالة أمام14، 22،  1، 4، 11، 29، 17، 19، 3، 13 -إليتسور )الذين حلوا ف  رئيس لجنة االنتخابات   ، عىل التوالي

ي عوزي فوجلمان
ي تاري    خالمركزية القاض 

، شليف  03.202115. . ف  ي
، قام كل من كابي   كوهي   طال مريام، ماجي   ليئال شالوم، يفي   تمار، روتم راف 

، هرئيل ي
، أرنون، رمبام يجئال، لدربرج حيليك، جان مور يوناتان، سيجاليت، بروش أوريت سولتش  ، وحاييم ني  أفيشاي كورين روطي    شدمي  كوهي  

ي المراتب: 
( باالستقالة أمام 16, 12, 33, 24, 34, 6, 37, 31, 35, 10,  15, 36, 23)الذين حلوا ف   المركزية االنتخابات لجنة رئيس عىل التوالي

ي 
ي تاري    خ فوجلمان  عوزي القاض 

، عياد نصار، عىل بروق، جال تمار نرك جلبوع، ماتان زغرون، كلي   ، قام كل من طال16.03.2021. ف  ي
يس اسكاف 

ي المراتب ال  
( باالستقالة أمام  30 -، وال  28، 20، 27،  32، 18 -)الذين حلوا ف  ي  المركزية االنتخابات لجنة رئيس عىل التوالي

. فوجلمان عوزي القاض 

ي المرتبة ال  )قامت جيلة زمي  
ي حلت ف 

ي  المركزية االنتخابات لجنة رئيس ، أمام17.03.2021 باالستقالة بتاري    خ  ،(عىل القائمة 25-الن 
  عوزي القاض 

ي المراتب ال    مزراحي  دافيد، ليفنات يعله رعنانالصانع،  حنانقام كل من  .فوجلمان
(  7، 26، 2 -) الذين حلوا ف  باالستقالة بتاري    خ عىل التوالي

ي  المركزية االنتخابات لجنة رئيسأمام  18.03.2021
.  فوجلمان عوزي القاض   
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 دولة واحدةاقتصاد أخضر  - دعم
 

                                                               تامي  يوآفجال  .1

ي حنان .2  زعن 

 ال خإفرات مي -بنشفارتز  .3

 نارص سامية .4

 إيريز  فاغي   .5

 طيارة وفاء  .6

 بن سمحون دانيال  .7

 تسيبوره بانيا  فريدمان  .8

 سودري أوريت .9

 الهاف تومر  .10

 الهاف أديف هداس  .11

ي  –بن  .12
ي رون 

 إفران 

 أديف أساف .13

 بن إفرات يعقوب يوسف  .14

  

ن باسم حزب منظمة العمل الديمقراطي تم تقديم و   دعم  -قائمة المرشحي 
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 الكتلة التوراتية  -  "حزب "هاغوش هاتاناخي

 

                                                                       ليفكين دنيس 1

 ندر ميخائيل يعقوب -بار 2

 فريدمان دافيد  3

 بكر كالس  4

 ريفكين مكسيم  5

 ليفكين راحيل 6

 فريدمان بنيامين دافيد  7

 

 .غوش هاتاناخيגה"ת( "حزب )  –تم تقديم قائمة المرشحين من قبل  

 

أ من   7-أ    5في األيام التي تفصل ما بين تقديم القوائم والموافقة عليها، تقوم اللجنة بالتحقق من أهلية جميع المرشحين والقوائم، وفقًا للبند 

من قانون بنك إسرائيل، لسنة   11، والفصل  1969 - من قانون انتخابات الكنيست ]نص مدمج[ لسنة   6قانون األساس: الكنيست، الفصل 

. واستناداً على هذه الفحوصات، لم يتم إدراج المرشحة ساره لينا، التي  1973  -والفصل هـ من أنظمة انتخابات الكنيست، لسنة    2010-

من قانون   63، وفقاً للبند  21.02.2021حلت في المركز الثاني، في القائمة التي صادقت عليها الجلسة الكاملة للجنة المركزية في  

 .االنتخابات
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 اإلسرائيليون 

                                                    ريجف يارون شمعون  .1

مان ريجيف ميخال  .2  بي 

 بيدرمان يوآف  .3

 مئي  ساريت  .4

 كراينتسي   ألكساندر موردخاي .5

كوفيتش بي    .6  هي 

 
 

 

 

ن من قبل حزب "اإلرسائيليون".    تم تقديم قائمة المرشحي 
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 هاكلكليت هاحدشاه" )االقتصادية الجديدة( برئاسة بروفيسور يارون زليخه "

 

                                                                              زليخه يارون  .1

اف أوسنات  .2  عقي 

 القريناوي عليان  .3

 ترجمان يتسحاق  .4

 عشهال ناداف أفني    .5

 منهيمر ساره تسيبوره   .6

 كريم وائل  .7

ام إلياس   .8  إيني 

 كاوفمان روجوفنسكي عينات   .9

 جلزر إيتامار  .10

 مسينجار يهوداه أبراهام   .11

 ش أوري شم  .12

مان أورلي   .13  هي 

 برازيىلي رفائيل   .14

 يارون شارون   .15

 فييكز ياعيل –ديان   .16

ي إيال   .17 ن 
 رس 

 أفنيميلخ جيل  .18

 شنايدر عميت  .19

 روداه ميخائيل   .20

ن من قبل حزب "هاكلكليت هاحدشاه" )االقتصادية الجديدة(   تم تقديم قائمة المرشحي 

ي المرتبة ال     يوفال يورام قام  
أمام رئيس لجنة االنتخابات   15.03.2021عىل القائمة( باالستقالة بتاري    خ    3- )الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمان. 
 المركزية القاض 
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 هاليف هيهودي" )القلب اليهودي( برئاسة إيلي يوسف "

                                                                                                      

 يوسف إيىلي .1 .1

 رفائيل يفعات لفانا .2

بيط عفري شلوموه .3   رس 

  كفل نيتسان حاييم.4 .4

 طور حواه  .5

 

يم" )كلنا أصدقاء(  ن من قبل حزب "كوالنو حافي   نح - ن - تم تقديم قائمة المرشحي 
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 الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة 
 

                                                                                    بنيامي   نتنياهو  .1
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 إدلشتاين يولي يوئيل   .2
اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 كاتس يرسائيل    .3
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 ريغيف مريام   .4
الية حزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 لفي   ياريف جدعون  .5
الية    من قبل الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 غاالنت يوآف    .6
اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بركات ني   .7

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جمليئيل دماري جيله  .8

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ديخي  أبراهام موشيه  .9

الية   من قبل الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ديستل جاليت .10

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كاتس حاييم  .11

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كوهي   إلياهو  .12

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي تساحي  .13  هانجن 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 أكونيس أوفي   .14

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شتانيتس يوفال  .15

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 
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 أمسالم دافيد .16

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 يفرقان دسطه .17

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 أوحانا أمي   .18

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كاتس أوفي   .19

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 عطياه حافاه .20

اليةالليكود، حركة وطنية ل  حزب من قبل  يي 

 
 كيش يوآف  .21

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بيطان دافيد .22

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ن .23  باراك كي 

اليةحزب من قبل   الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 قرعي شلوموه  .24

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 زوهر مخلوف  .25

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي  .26

 أبوقسيس أورلي  -ليف 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شيطريت كاترين  .27

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 سوفي  أوفي   .28

 مستقبل أفضل إلرسائيل  –من قبل حزب "عتيد" )مستقبل( 
 

 موال فطي    .29
ا حزب من قبل  ليةالليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ط بدره جوالن فلورا ماي .30

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ط فلوسكوف طالي .31

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 
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 ديان عوزي  .32
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كلي  أريئيل  .33

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 مارك أوسنات هياله  .34

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي عميت   .35

 هاليف 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جباي يائي  زيئيف   .36

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 
 

 فاطوري نيسيم .37
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ن شيفاح  .38  شطي 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي نائل  .39  زعن 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 أبليتشوك بوريس  .40

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 

 قرا أيوب  .41
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي  .42

 يوجيف مان 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جليك يهوداه يهوشع  .43

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كورين نوري  .44

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فاليشمان زئيف  .45

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ديخي  أفيتال  .46

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 باركو عنات .47
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الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
شمان روف ني   .48  هي 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 مازوز يارون .49

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 نغوسه أبراهام .50

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بوكي  نافاه  .51

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 موزس هايدي  .52

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ملكا إلعاد .53

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بن سادون يعقوب .54

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 دنينو شالوم  .55

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شتيجمان أياله .56

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 معلم يوسف نوعم .57

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 سيلع نوعم أريئيل .58

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 تاياه ديما  .59

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 يوناه إلعاد   .60

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فرحات عطا .61

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ناهون تسوفياه  .62

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 لوفوفيكوف ميخائيل  .63
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الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي أسامة  .64

 نبوان 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فايدر يعقوب .65

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جمعة الزبارقة  .66

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 مزوز هياله  .67

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فريدلمان هينداه  .68

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 مهراط فينيو جلعاد  .69

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فينتو جاكي  .70

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي رافع  .71  حلن 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 إيلجييف جريجوري  .72

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي فرناند  -كوهي    .73  تنوح 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي شوشاناه  .74

 هاليف 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 إيال  - بن بنحاس يوسف .75

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 عشهال شمعون .76

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جلبوع دوف  .77

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 وسف زئيف بن ي .78

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
يئيلاألوش ج .79 ي جي   ن 
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الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شيطريت يوحاي  .80

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي يحزقيل .81

 عين 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 حافر أمنون .82

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بيطون ليهوي إيىلي  .83

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 السكر ماتسيانو جوليات  .84

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي روعي  .85

 كاش 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 نيتاح باروخ .86

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كيسي  يوسف  .87

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 النكري تسيون  .88

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي  .89

 بوكي  راف 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 رايف ميخائيل  .90

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بار جيل يعقوب .91

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كاتاش شبتاي .92

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 دانئيىلي يتسحاق .93

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 متناه يفراح .94

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 الزاروفيتش ماريوس  .95
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الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 سمحون يتسحاق .96

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ش جال  .97  هي 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 مساري مريام .98

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
99.  )  مازار مريام )ميكي

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ماعوز طوفاه .100

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ناؤور نفتالي  .101

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 نفرستاك نوف عقيفا .102

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 موطياي دافيد .103

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ج تسيبورا .104  فاينبي 

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 تيمور إسي   .105

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شمارغاد ياعيل .106

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بوخنيك أريئيل .107

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 فينيسكي إلحانان  .108

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 بن درور زيفا  .109

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي بات شيفع .110

 هاحرمون 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 كاليي  ميخائيل .111
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الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

  
 إيجلر دالية .112

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
ي  .113

 إيجلر تسف 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 أحيميئي  يوسف دوف  .114

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شبيجل حدفاه .115

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 ماتتياهو كوخابا  .116

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 شمي  حياه  .117

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

  
 بلومنطال نعومي  .118

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 جلزر مريام  .119

الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
 نسيم موشيه بنيامي    .120

 
الية حزب من قبل  الليكود، حركة وطنية ليي 

 
اليت" )التجّمع، حركة وطنية   : "الليكود، تنوعاه ليئوميت ليير ن ن من قبل الحزبي  تم تقديم قائمة المرشحي 

الية(، وحزب  تيد طوف ِليرسائيل" )مستقبل  –عتيد إحاد "ليير
َ
 مستقبل جّيد لـِ إرسائيل(.     –ع
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 المتقاعدون  - االنفجار االجتماعي 
                                                                                           

 وهاب تسيون .1

ي بتسالئيل .2
 ليف 

ي نحمان .3
 مزعاف 

 درايمان يهوداه  .4

 

 

 

ن من قبل حزب "زخويوتينو بكولينو  ي صوتنا(. ) تم تقديم قائمة المرشحي 
ن
  حقوقنا ف
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 " )القراصنة( "هابيراتيم"

 

 

                                                          شيم طوف أوهاد يعقوب .1

 بيرون دان .2

 روبين ليالخ  .3

 جولدشطيين كيت لورنس  .4

 روم ميطال .5

 بريلر جاي دافيد  .6

 ليفين ميشيل طوفا .7

 يوسفشفيلي أرين .8

 كاليطمتن روعي أبراهام  .9

 أرلينجر يسرائيل كوهين .10

 يناي أوفير  .11

 أورفاز ألموج .12

 كوزار فايزجربر نوعم  . 13

 

 القراصنة(" )هابيراتيم" تم تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب
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 حزب "هاتسيونوت هادتيت" )الصهيونية الدينية( برئاسة بتسلئيل سموتريتس 
 

 سموتريتس بتسلئيل يوئيل  .1
                                                                              تكوما"   -حزب "هئيحود هالئومي من قبل 

 

 وولديجر ميخال مريام  .2
 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 بن غفي  إيتامار  .3

 من قبل حزب "حزيت يهوديت ليئوميت"                 

 
 سمحاه دان روتمان .4
 تكوما"   -من قبل حزب "هئيحود هالئومي                  

 
وك أوريت مالكا  .5  سي 

 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي                 

 
 معوز أفيجدور .6

 من قبل حزب "لزوز"                 
 
 تسينكي   راحيل .7

   تكوما" -من قبل حزب "هئيحود هالئومي                  
 
 سنطابو إيناو أويئيل  .8

   تكوما"  -من قبل حزب "هئيحود هالئومي                 
 
 عطيه إلياهو .9

 تكوما"  -من قبل حزب "هئيحود هالئومي               
 

 وورسالوف يتسحاق شمعون .10
 من قبل حزب "حزيت يهوديت ليئوميت"   

 
 يشعياهورابينوفيتش إلداد  .11

 من قبل حزب "لزوز" 

 
 نعمه  زرفيف  .12

 من قبل حزب "لزوز" 

 
 ميوحاس بنحاس يعقوب .13

   تكوما" -من قبل حزب "هئيحود هالئومي   
 
 

تس موشيه  .14  بي 
 تكوما"   -من قبل حزب "هئيحود هالئومي    
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 بابد ألقانيه  .15

 من قبل حزب "لزوز" 

 
 

ا حموطال  .16  شبي 
 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 

 حاسون يحزقائيل يعقوب   .17
 قبل حزب "حزيت يهوديت ليئوميت" من  

 
 

 فنش إيفا .18
 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 جولدمان حاييم يهوداه  .19

 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 مئوشار عيدو  .20

 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 روط إيالن ميخائيل  .21

 تكوما"    -من قبل حزب "هئيحود هالئومي 

 
 

 
 من قبل األحزب "هئيحود هالئومي 

ن لزوز" و "حزيت يهوديت  " تكوما"،   -تم تقديم قوائم المرشحي 
 ليئوميت"
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 القائمة المشتركة )الجبهة، العربية للتغيير، التجمع(
 

 عوده أيمن  .1
                                                                من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

ي أحمد .2  طين 
 من قبل حزب الحركة العربية للتغيي  

 

 أبو شحادة سامي  .3
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 توما سليمان عايدة  .4
 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

 سعدية أسامة   .5
 ي  للتغي العربية الحركة حزب قبل من

 

 كاسيف عوفر  .6
 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

 يزبك هبة  .7
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 جبارين يوسف  .8
 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

 الزبارقة جمعة  .9
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 صالح سندس  .10
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 عساقلة جابر  .11
 الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي من قبل 

 

 عطاونة يوسف  .12
 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

ي إياد  .13  ران 
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 غسان  عبد للا  .14
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 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

ي نوعا  .15
 ليف 

 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

 قيس محاسن  .16
ي 
 الديمقراطي من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 نعرة فداء - أبو دباي .17
 من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائيىلي 

 

 زحالقة هيثم  .18
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 عبد مروة  .19
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 زيدان شويري شادي  .20
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 بن سعيد سمي   .21
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 أبو ريا صفوت  .22
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 نوي أورلي  .23
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 يش سائد ع .24
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

ي درويش  .25  ران 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 غطاس رائد  .26
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 موانس عبد الحليم   .27
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من
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 دافيدي إفرايم  .28
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 طنوس نخلة  .29
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 دالشة أحمد  .30
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 واكد عمر  .31
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 قعدان واكد .32
ي الديمقراطي من قبل 

 حزب التجمع الوطن 

 

 سالم قاسم  .33
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 يوسفية زهي   .34
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 حمودة مني   .35
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 العتايقة سليمان .36
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 عبيد عبيد  .37
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 سطولر مور شوشان .38
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 خوري سليم  .39
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 دالل سيالن  .40
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

ي  .41
 أبو احمد واف 

 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 بيط بثينة ض .42
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 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 اغبارية محمد  .43
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 بيلد أورن دافيد  .44
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 عباس شادي باسل  .45
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 حريكة عرين  .46
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 طه لولو  .47
ي 
 الديمقراطي من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 أبو عردات فاطمة  .48
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 ألقني   إيتاي  .49
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 بكري قاسم  .50
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 سكسك عومر  .51
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 حسي   ماهر  .52
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 تمارماره   .53
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 أبو سكوت خالد  .54
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 خطيب حسي    .55
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 عويدة زياد  .56
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 وشاحي مصطف   .57
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من
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 دراوشة عطية  .58
ي الديمقراطي من قبل حزب 

 التجمع الوطن 

 

 دوخان مصعب  .59
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 بكري محمد .60
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 أندريا ألبي   .61
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 بدر نه  .62
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

ي موانس  .63  شلن 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 نيكوالي عيش  .64
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 صبح محمد  .65
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 كلينسكي إيتان  .66
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 مهره زياد  .67
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

ي بالل  .68
 حمرش 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 جبارين جسار تغريد  .69
ي الديمقراطي من قبل 

 حزب التجمع الوطن 

 

ي سامح  .70
 عراف 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 منصور نارص  .71
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 نرصة حورية  .72
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من
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 سواعد محمود  .73
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 كناعنة أسعد .74
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

ي  .75
 فلزن رون 

 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 شلوموت مورياه  .76
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

ي خالد  .77
 تين 

ي الديمقراطي 
 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

ي زهي   .78  كركن 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 حسن أسد  .79
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 نبيلة  اسبانيولي  .80
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 النصارصة حسن  .81
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 غطاس نجيبة  .82
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 خوري ليانة  .83
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 سامي  .84
 ياسي  
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 بدران عز الدين  .85
ي الديمقراطي من قبل حزب 

 التجمع الوطن 

 

 زلشيخ حنه   –زند   .86
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 زبيدات أزهر  .87
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 بدران سليمان أمي   .88
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 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 ديراوي صالح  .89
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 جوني   بنيامي     .90
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 دقة فتحي  .91
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

ي توفيق  .92
 كنعان 
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 عبد الحليم مني   .93
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 فقرا عبد الرحيم  .94
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 حجازي نايف  .95
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 عبيد فوز  .96
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 تسمل فرشفسكي ليئه  .97
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 سالي  .98
 إسماعيل سالي  

 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

ي عىلي  .99  رسوح 
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 بدارنة عرفات  .100
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

   أبو معروف عبد للا .101
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 حوش طاطور دعاء  .102
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 
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 جرايشي رامز  .103
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 جابر ماي  .104
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 جوزنسكي تمار .105
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 محاميد رياض  .106
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 مخول عصام .107
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 وتد محمد  .108
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

ي حني    .109  زعن 
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 دهامشة منصور  .110
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 عامر عادل  .111
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 فاعور ناصي   .112
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 طه واصل  .113
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 

 سكران نايف  .114
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 بوريس   –حني   دوف  .115
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

 

 شحادة انطانس  .116
ي الديمقراطي من قبل حزب التجمع 

 الوطن 

 

 اغبارية عفو  .117
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 
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 حيدر عىلي  .118
 للتغيي   العربية الحركة حزب قبل من

 

 زحالقة جمال  .119
ي الديمقراطي 

 من قبل حزب التجمع الوطن 

 

 نفاع محمد  .120
 اإلرسائيىلي  الشيوعي  الحزب قبل من

ن تم تقديم  ، والحركة العربية من قبل قائمة المرشحي  ي الديمقراطي ، واللتغيي  األحزاب: الحزب الشيوعي اإلرسائيلي
 . لتجمع الوطنن
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 اتحاد الشرقيين المحافظين على التوراة حركة ماران الحاخام عوبديا يوسف المرحوم 
 

                                                                  درعي أريه مخلوف .1

ي ي .2
 عقوبمرع 

 بن تسور يوآف  .3

 ملخيئيىلي ميخائيل موشيه  .4

 بيطون حاييم  .5

 أربيل موشيه  .6

 أزوالي ينون .7

 أبوطبول موشيه .8

 بوسو أوريئيل مناحيم  .9

 طايب يوسف  .10

 بتسالئيل أبراهام بنياهو  .11

 حياك نتانيئيل إفرايم   .12

 ملول إيرز  .13

 موشياشفيىلي سيميون .14

ي يوناتان .15
ف   ميرس 

 تسدقاه يعقوب يرسائيل .16

يئيل  .17  يرسائيلوف جي 

 شاعر ليئور .18

 متتياهو طال .19

 كايكوف موشيه  .20

 بيطون بوعز دافيد  .21

 عوبيدي يهوداه  .22

 بوطبول يهوداه  .23

لي حاييم  .24  سي 

 عمر أفي  مارسيل .25

 معلمي يعقوب .26

 عزران سلومون .27

 حداد حجاي  .28

 فاكني   يحيئيل .29

 أنكونينه إيىلي  .30

 كردي عوفر  .31

ي نهوراي  .32
 لحيان 

 تورجمان يوسف  .33

 رواش يوسف  .34

 عوبفاديه كفي   .35
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 بن ساسون يرسائيل .36

 ناتان بتسالئيل .37

ي  .38  زيغدون حنان جان 

ي يعقوب .39
 إدمون 

ي  .40
 بن أبراهام آف 

 قرعي إلياهو  .41

 ناحوم نتانئيل .42

ي يرسائيل عزاري .43
 رمان 

 بيطون أبراهام .44

 الفلس نتانيئيل .45

 أبيطان موشيه شمعون .46

 كموس دافيد  .47

 كرياف موردخاي ني   .48

 برنس مئي  دافيد  .49

 إيفرجان يرسائيل  .50

 جباي إيىلي  .51

 حداد يتسحاق .52

 ريؤوفي   إيال  .53

 بوزغلو يانيف  .54

تس شلوموه نتانيئيل .55  بي 

 موشيه   –أزوالي دافيد  .56

 بلحسان شلوموه  .57

 كوهي   موشيه  .58

 نيازوف يوسف  .59

 كلفون موشيه  .60

 آرس  بنيامي   أريئيل .61

 سويرس دافيد  .62

 عمر يانيف  .63

 مالكا مئي   .64

 أفيطال أبراهام .65

ي إلياهو .66  النكوري أورس 

 شنيئور يرسائيل  .67

 دنينو يعقوب .68

 جباي مئي   .69

ي  .70
 درعي آف 

 إلياهو يرسائيل شوشان  .71

 الوري مائور حاييم  .72

ي رحاميم  .73  حوح 
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 عمر مئي   .74

 جوالن أريئيل يكوتيئيل .75

 كاشطن بالوشطاين يوناتان شموئيل .76

ي موشيه شالوم  .77
 ليف 

 كوهي   أورجاد يعقوب .78

 هراري رافول يهوداه مناحيم  .79

 سلطون يوسف  .80

 صباغ يورام  .81

ي عتانئيل  .82
 غاع 

 دهان مئي   .83

 حيمد عزرا  .84

 عزرا نسيم .85

 بن أبراهام حاييم  .86

ا نيسيم أبو ح .87  صي 

ي بنيامي    .88
 كوهي   ري  هان 

 حنينا أفيشاي  .89

 دادون شموئيل يوناتان .90

 زار شموئيل .91

 بنحاشي إلياهو  .92

 هراري رفول أبراهام يشعياهو .93

 بيفاييف جيل  .94

 مور يوسف نتانيئيل .95

 هراري أريئيل .96

ي  .97
 أسولي   تسف 

 كوهن زاده أهاران .98

 أرمون أريه .99

 شاكيد يوسف حاييم  .100

 فريجان بن تسيون .101

 حيون أريئيل .102

 يهوداه أرسف  .103

 مازور عوبادياه يوسف  .104

 بوسكيال يوسف دافيد  .105

 يرسائيل يوسف  .106

ي يتسحاق .107
 مالح 

ي  .108
 يتسحاق زار ليف 

 شماي شموئيل .109

 طويطو موشيه ميمون  .110

 أوزن دافيد شموئيل  .111
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 مور يوسف يرسائيل حجاي .112

 هاروش حنانئيل  .113

 ديان أوريئيل .114

ي آرس   .115  جباي أورس 

 دهان إيتامار .116

ي موشيه يرسائيل .117
 سيفون 

 حمو يائي  مناحيم  .118

ي  .119
 يوسف حاييم  شبان 

ي حاييم أهارون .120
 بعدن 

  

    

ن من قبل حزب ش.س  ن العالمي المحافظون عل التوراة.  –تم تقديم قائمة المرشحي  قيي   اتحاد الرسر
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 األمل للتغيير 

 

 أبو كف عبد الكريم  .1

 قاق مازن ال .2

ي أسامة .3  رجن 

 قريناوي داود  .4

 

 

 

 

 تم تقديم القائمة من قبل حزب األمل للتغيي  
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 حيتس 
 

                                                                               شابيرا ليئور 1

 يوحانان فولك أوفيرا 2

 آشر رفيطال -بيرتس بن 3

 فلورسهايم جال 4

 فولك دان  5

 شابيرا يجآل 6

 

 

  تم تقديم قائمة المرشحين من قبل الحزب العلماني الصهيوني
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 برئاسة نفتالي بينيت هيمينا
 

                                                                                  بينيت نفتالي  .1

 شاكيد أييلت  .2

 دافيدي ألون .3

 كهانا متان .4

 شيكىلي عميحاي  .5

 أورباخ ني   .6

 قارة أفي  )أبراهام(  .7

 سيلمان عيديت .8

لي  .9  فينطو كادوش شي 

 ميمون شاي يتسحاق .10

 يوم طوف حاي  كلفون .11

 شنكل فاينشطاين ستيال .12

ي  .13
 ساسوبر رون 

 شطركمان أورناه  .14

 كوهي   آرس   .15

 سلطن جرمي  .16

 شبايزر يوسف  .17

 تسدقياهو نعمه .18

 روزنفلد نوي  .19

 أوزن أوهد .20

 يعقوب سويسة  .21

 درور أيالنه .22

 زفيىلي إيالن ناتان .23

 جنتك أوفرات  .24

 ياهاف ياعيل .25

 شمعون  -أفيطال دانيئيل .26

 ساشي أفياه .27

مان ني   .28  هي 

ي  .29
 أطياس إين 

 تش يوسف مندلفي .30

ان نيتسان  .31  أفي 

 فرحي لوطن ليئه .32

 لوزون إيرز آرس   .33

 بلومنطال شاي  .34

 غرايدي شموئيل  .35
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 مغعر موردخاي .36

ي يرسائيل  .37
 ناديف 

 بيلد موشيه  .38

ن من قبل اليوت فـِ شفيون" צל"שحزب  تم تقديم قائمة المرشحي  الية ومساواة(  " )تسيونوت ليير  صهيونية ليير

 

ي ال مرتبة ال    قام عوفر أوغش 
ي القائمة(، باالستقالة بتاري    خ    33 -)الذي حّل ف 

، أمام رئيس لجنة االنتخابات   08.02.2021ف 

ي عوزي فوجلمان. كما قام
ي ال مرتبة ال   أمي  بيلج ) المركزية، القاض 

ي القائمة 34 -الذي حّل ف 
باالستقالة بتاري    خ  (  ف 

ي عوزي فوجلمان. 21.02.2021
 ، أمام رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاض 
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 يش عتيد" )يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد "

 

 يائير لبيد  .1

 باربيباي أورنا  .2

 كوهين مئير  .3

 إلهارار هيرشطاين كارين .4

 كوهين ميراف  .5

 روزنبوف يوئيل  .6

 شطيرن إلعازار  .7

 ليفي ميكي  .8

 بن أري ميراف  .9

 بن باراك رام   .10

 تسجلوفيتش يوآف   .11

 طوفوروفسكي بوعز  .12

 رول عيدن   .13

 الهاف هرتسنو يوراي  .14

 بياليك فالديمير   .15

 كاتس رون  .16

 شيفك نيرا   .17

 مزارسكي تانيا   .18

 فريدمان يسمين  .19

 بزك عنبار  .20

 باز موشيه يهوداه  -طور  .21

 دافيدسون سيمون   .22
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 أرنفرويند رونيت   .23

 بلوم زوهر زيجبراد   .24

 بن شوشان يفعات شارون  .25

 قاسم إبراهيم   .26

 حاييم عوز  .27

 فينر تومر   .28

 سلفاني كبابيه ميخال   .29

 ليفي يارون عاموس  .30

 تسوكرمان حطوئيل ليديا  .31

 باشان نيتسر طال  .32

 عافو ساجيت  .33

 دفوراه بيطون .34

 دي النجي ياعيل   .35

 شفايتسر هادار  .36

 ريشف بيلج  .37

 آيريش مآلخي روني  .38

 مجراه طال   .39

 هاندكنوف ساريت   .40

 كوهين أمير  .41

 شيران أبوقسيس  .42

  دليت جور كوهين  .43

 بنفشي شاكيد   .44

 دافيد روئي   .45

 لندمان زهافاه   .46
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 يارديناهأوقمان   .47

 إيلفو ميخال  .48

 كوجن فيبل  .49

 باديه تسور دورون   .50

 كوهين إستر  .51

 لوطون شيمري  .52

 فرايبر شلوميت   .53

 فاسرمان رونين  .54

 يوفال رونيت   .55

 شيني أوريت  .56

 جورين ميخائيل   .57

 جربينار كرميال   .58

 طوباز نوريت   .59

 جوبزاه دموز  .60

 ليمور جازيت   .61

 مرحاف ألون يهوداه  .62

 جويلي زوهر  .63

 باز موشيه  .64

 شطيرلينج فلوري   .65

 زيفان ليئور  .66

 ليفي ساراه شيرا   .67

 روزان دوف   .68

 سيجل أييلت  .69

 دونسكي إيال بنحاس  .70
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 أمير فيريد  .71

 فيرهبطيج زيف  .72

 بار مئير تمار   .73

 كيلر طال ماتي  .74

 جدعون تاميبن   .75

 شيفر يورام شمعون   .76

 جونيكمان يوفاف   .77

 سامفولسكي بوريس   .78

 فايين أنديرا   .79

 ياردني يوسف  .80

 مئير شكيلرسكي حي   .81

 يارون بنحاس  .82

 شرجل أورنينه  .83

 سديه شارون موشيه   .84

 مزراحي براخاه   .85

 بن شيمول مئير ميشل  .86

 دالياكولمان عليسا   .87

 بن تسفي أورلي –كوبرنيتسكي   .88

 أوشبيز جبريئيل مناشيه   .89

 كوجوس أفيفا  .90

 زنكو أبراهام أوري   .91

 أبلبويم إيلن   .92

 مشعان نتانيئيل ليعاد    .93

 دفيدوفيتش عيران    .94
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 هييشريك عليس   .95

 هارئيل تومر   .96

 دي سجني يعراه يميت حنه   .97

 عميت يسرائيل  عوفاديا   .98

 بوكر كوبرينسكي ليمور   .99

 سيجل هدار  .100

 رام يوتام .101

 بن ديان لينوي .102

 هافي ديكل .103

 سفارنيتسكي دليت  .104

 أفينوعم إفراتي مي جال  .105

 أرونوفسكي تومر  .106

 جيفع راحيل .107

 مالكاه مئير  .108

 سعداه إيال  –بري  .109

 فايسبيرج لوطن يانيف  .110

 فارودي شاروناه .111

 هافيجر طال .112

  بليبيرج باتياه .113

 كالريخ يلي .114

 بولكوبشطايين شولميت  .115

 رايفل عليزا  .116

 بوراتي نعومي  .117

 جول حنه .118
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 كرواني دنيئيل .119

 سومك روني  .120

 

 .تم تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب "يش عتيد" )يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد
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 إسرائيل بيتنا برئاسة أفيجدور ليبرمان 
 

مان أفيجدور .1                                                                                    ليي 

 يد فورر عود .2

ي  .3
 سوبا يفغين 

 أفيدار إيىلي  .4

 مالينوفسكي كوني   جوليا  .5

 مديعمار ح .6

 ندراألكس كوشني   .7

 يوسف ين اش .8

 تليم ليمور   ماجي    .9

دا .10  هيالوف ألين - شتبي 

 أوفي  شارون استي   روفاي .11

 ر باتيادرو  - فريار -كاهانا .12

 دافيدان دور  .13

 ألون شاحر  .14

 بويانجو ستاف  .15

 زيالي هيال إيريس ابر -  يديد  .16

 بيليفيتش لوسيف ديانا  .17

 كوهي   أفيف حاييم  .18

ي ميخال  –أورون  .19
 عزان 

 ديفيد سندالر  .20

 ه ورفيتش آناغ .21

ا لي .22  ور ئشابي 

 زيئيفشفايغ برون .23

  

مان  ن باسم حزب "إرسائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليير  وقدمت قائمة المرشحي 
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 كرامة اإلنسان، برئاسة المحامي أرقدي فوجتش 
 

                                                                                     أرقدي  فوجتش .1

 نيازوف رحمي    .2

يئيل  .3 وف جي   أمي 

 لودايف شلوموه  .4

 تشينكوف ديمطري  .5

 سيجينور دافيد  .6

 سوحا فيكتوريا  .7

 دوتسنكو لوداميال  .8

 منحيموف يونون  .9

 نيازوف تتيانه  .10

 كوليسنيتشنكو فيوتر  .11

ن من قبل حزب كرامة اإلنسان. تم تقديم قائمة   المرشحي 

ي تفصل 
ي األيام الن 

ق من  اللجنة   تقومة عليها، صادقبي   تقديم القوائم والم ما  ف 
ّ
ا للبند  بالتحق

ً
  5مؤهالت جميع المرشحي   والقوائم، وفق

: الكنيست، الفصل    7-أ  قانون االنتخابات: من  )  1969- لسنة ، [ نص مدمجمن قانون انتخابات الكنيست ]   6أ من القانون األساشي

 للبند
ً
(، ووفقا

ً
  . 1973يست لعام من أنظمة انتخابات الكن  5والفصل   ،2010-لسنة من قانون بنك إرسائيل،  11  اآلن فصاعدا

ً
واستنادا

غ نفتالي ي   المرشح لالختبارات هذه، لم يتم ضم مان مردخاي،   و ، مينسي  ( ،  اللذين وصال للهولي    )عىل التوالي
ي عرس 

ي والثان 
مركزين الثان 

ي 
ي القائمة الن 

ي   المجلس العاممن قبل  أقّرتها ف 
ا   21.2.2021للجنة المركزية ف 

ً
 . اباتمن قانون االنتخ 63  للبند، وفق
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 كاحول الفان )أزرق أبيض( برئاسة بيني غانتس 
                                                                         غانتس بنيامين .1

 تمنو بنيناه )بنحش(  .2

 تروبر يحيئيل موشيه .3

 بيطون ميخائيل موردخاي  .4

 هاكوهين أوريت –فركش  .5

 ناتانشوستر ألون  .6

 جيزنبورج إيتان .7

 رون بن موشيه ياعيل .8

 مرعي مفيد .9

 فاسرمان لندا روت  .10

 طال ألون يسرائيل  .11

 أوليئيل مالكا يهوديت   .12

 خازن إلهام   .13

 زولدن شاي   .14

 دافيد شاي   .15

 سيباك حيزقي حاييم يحزاك  .16

 كوهين مونيكا ياعيل -ليف .17

 يجر يلين أربل   .18

 جونين كيرن  .19

 شاليف أور   .20

 عومر شاروناه  .21

 شوشاني أمير  .22

 إليعيزر أمير  .23
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 فريدمان راز   .24

 فيجارو كوبي  .25

 شافيط تمار  .26

 أبيدور دنيئيل شموئيل .27

 مازور يوسف  .28

 موسكوفيتش ميخال .29

 منطابر نوعاه .30

 حناني بوعز .31

 دور ميخال ساره .32

 يهوداه دان بن  .33

 نمني أساف .34

 كوهين يوسي  .35

 دماري يوناتان يوسف  .36

 شدمي عنات .37

 يوسي  –طوبور يوسف  .38

 موزس أفيف .39

 زيف زيلفربيرج ميراف .40

 أبوهارون نوفار .41

 يسرائيلوف ميخائيل  .42

 يهوداه إيتامار  .43

 أفيشار تسفي تسيكي  .44

 أورن باتيا .45

 شطاينر أفري .46

 الزار عيدان  .47
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 أورن جابريئيل .48

 كوهين بنحاس  .49

 يوناه عوزي  .50

 ساسي شمعون .51

 فاكتور إيالن شبطاي .52

 أسياج دافيد .53

 برنس فاير  .54

 هيلمان هيليل .55

 

 تم تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب "حوسن يسرائيل" )مناعة إسرائيل(
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 زعامة اجتماعية 
                                           شيحازنبار إيالن م-يار .1

 كحلون شاكيد  .2

غ تاليا .3  روتني 

كوفيت  .4  يهود ش إ بي 

 بيسح أليوسف يهوداه  .5

 

  

ن  تراث  موريشيت أفوت" )" حزبمن ِقبل تم تقديم قائمة المرشحي 

 د(. األجدا
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 لعهٍد جديد  –معاً 
 

 إيمان  غره الملك  .1

 عىلي  الهزيل .2

 مطر جريس  .3

 زيدانبدران  .4

 نعيم عالء  .5

 الشيخ رفقة .6

 بلدرمان ميخائيليس عدي .7

 مشوالم إلياهو .8

 فراج محمد  .9

 غانم نمر  .10

 جورج  احو .11

 دراوشة تامر  .12

 مطر جورج  .13

 سالمة فايز  .14

 عثاملة نجود    .15

ي أيمن   .16  شلن 

 أبو عبيد يوسف  .17

 كبها حيدر  .18

 أبو سدره كامل  .19

 مطر جاكلي    .20

 مرينا عالء  .21

 العتايقة خليل .22

 أبو عرار سهر .23

 سليمان العتايقة .24

 بدران شاهد  .25

 سالمة رؤوف .26

 الهزيل أمير .27

 العتايقة نبهان  .28

 سالمة أشرف  .29

 أبو عبيد فارس .30

 غره عبدول محمود .31

 فرارجه كريستين  .32

 أبو عرار نايف .33

 الصانع محمد .34

 أبو أيوب روزالي    .35

 حديد إفلي    .36
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 سالمة إسالم  .37

 مرينا ديانا  .38

 درباشي نظمي  .39

 مواسي حنان .40

 حجوج نعيم  –جوامسي  .41

 مواسي قيس .42

 أحمد  درابشي .43

 مواسي إياد .44

 مواسي ديما  .45

.  מד"ע "  تم تقديم القائمة من قبل " ي  الحزب الديمقراطي العرتر

 

ي تفصل ما بي   تقديم القوائم والمصادقة عليها، تقوم اللجنة بالتحقق من أهلية جميع المرشحي     .1
ي األيام الن 

ف 

ا للبند 
ً
قانون انتخابات الكنيست ]نص موّحد[،   من 6أ من قانون األساس: الكنيست، الفصل  7-أ  5والقوائم، وفق

: قانون االنتخابات( والبند 11 1969لسنة 
ً
   5والفصل  2010- من قانون بنك إرسائيل، لسنة  11)من اآلن فصاعدا

 عىل هذه االختبارات، لم يتم إدراج المرشحي   سالمة  1973من أنظمة انتخابات الكنيست، لسنة 
ً
. واستنادا

ي   45  -، و33، 25 -عبدول بالل، الذين وصلول للمراتب ال    –ل و  محمود، ومواشي عبد الجال
(، ف  )عىل التوالي

ي  
ي تمت الموافقة عليها من قبل الجلسة الكاملة للجنة المركزية ف 

ا للبند 21.2.2021القائمة الن 
ً
من قانون  63، وفق

ي المرتبة ال  
ار أبو سالم )الذي حل ف  أمام   03.03.2021باالستقالة بتاري    خ عىل القائمة(  15 - االنتخابات. قام سي  

ي عوزي فوجلمان. 
     ، قام باالستقالة كل من محمد 18.08.2021بتاري    خ  رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاض 

ي المراتب ال     مرجية نائلعنان،  حمام، دراوشة
( أمام  13، 9، 1 -)الذين حلوا ف   االنتخابات لجنة رئيس عىل التوالي

ي  المركزية،
  . فوجلمان عوزي القاض 
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 حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي 
اف .1                                                                       ميخائيىلي مي 

 بار ليف عومر يرسائيل   .2

ي إميىلي حياه   .3
 موآن 

 كريف جلعاد   .4

 رايطن ماروم إفرات   .5

 شيفع رام  .6

 مراعنه إبتسام   .7

 شاي ناحمان   .8

 لزيمي نعمه   .9

 بيلي   جيل   .10

ان   .11 ي عي 
 حرمون 

 لرسي نسيم   .12

 فلورنتينه  - جولدمان أليس  .13

 نوري شاكيد مايا   .14

 خنيفس أمي    .15

 سيفردلوف فالديمي    .16

 إران ياعيل   .17

 فيرس  ياعيل  .18

 دروكمان نوفر   .19

 زاهاف حاييم  -هار .20

 طاياه يجردو أوريت   .21

 بار جيل جافري .22

ي بركات براخا   .23
 كليمشطاين ليف 

   تاييم يتسحاق .24

 رام شيري -يروشالمي .25

 بنيامين إيفي أبراهام .26

  طوفيم أوريت  .27

 أبو رياش فرحان .28

 فريد عوديد  .29

 يفراح كنيرت  .30

 بن عطار موشيه .31

 شهرباني سايدون هداس  .32

 بولمش إفرايم إليعيزر  .33

 كاتس نافا  .34

   دار ُملحم ملحم  .35

 راتس نوجا  .36

 فايزر شلومي .37
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 فريانطي عديت .38

 دسكال شالوم .39

 شيم طوف نوريت  .40

 سربيا مارك  .41

 ستوفاني شفارتس نيرا  .42

 بريطمان نير يتسحاق  .43

 بيلكر دان .44

 جادوت زارانسكي يارون  .45

 شابيرا يوفال  .46

ط ثيودور   .47  نويفي 

ي   .48  تسديق يونتان ناح 

 أزوالي دانيئيل  .49

 فاجي  إيتامار إيالن  .50

 سافي  فابيان   .51

 رايخ جال   .52

 روزان ني    .53

 ريجيف يهوناتان  .54

 ألوفيتش طال يحزقيل  .55

 مزراحي يعقوب .56

 جوالني نوعاه  .57

 زيف أور .58

 كورنفيلد عوفر .59

 ريمون عوفر  .60

 ألفاسي سيمون .61

 لوفيلسكي ماشه  .62

 أوفيرباز  -بينس  .63

 متسناع عمرام .64

 سولدار عدنه  .65

 بار عام عوزي  .66

 شوحط أبراهام بايجه .67

 شيطريت شمعون  .68

 كوهين رعنان .69

 شاحال موشيه .70

 يدلين أهارون  .71

 

  

ن من قبل    "حزب العمل اإلرسائيلي "هاعافوداه هايرسائيليت –تم تقديم قائمة المرشحي 
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ي تاري    خ 
اير )شباط(  17ف  ي هذه القائمة، إبتسام  7، قّررت لجنة االنتخابات المركزية بمنع المرشحة رقم 2021في 

ف 

ي انتخابات الكنيست ال  
ٌ لطابِع دولة إرسائيل كدولٍة يهودية   24 - مراعنة، من المشاركة ف  ي

ي ترصيحاتها نف 
ألنه يوجد ف 

ا للمادة وديمقراطية وفيها دعٌم للكفاح المسلح لدول
ً
أ من قانون   63ٍة معادية أو لمنظمة إرهابية، ضد دولة إرسائيل. وفق

ي األيام  
انتخابات الكنيست ]نص مدمج[، سوف ُيرفع قرار اللجنة إل محكمة العدل العليا حن  تتم المصادقة عليه. ف 

ي تفصل ما بي   تقديم القوائم والموافقة عليها، تقوم اللجنة بالتحقق من أهلية  
ا للبند  الن 

ً
جميع المرشحي   والقوائم، وفق

، )من  1969  -من قانون انتخابات الكنيست ]نسخة مدمجة[، لسنة  6أ من قانون األساس: الكنيست، الفصل  7- أ  5

: قانون االنتخابات(، والبند 
ً
من أنظمة االنتخابات   5، والبند 2010 –لقانون بنك إرسائيل، لسنة  11اآلن فصاعدا

ي  1973  –للكنيست، لسنة 
ي حلت ف 

، الن   عىل تلك االختبارات، لم يتم إدراج المرشحة إلكايام راحيل شيىلي
ً
. واستنادا

ي 43المرتبة 
لمان ف  ي أقرها الي 

ي القائمة الن 
اير(  21، ف   للبند  2021شباط )في 

ً
ي تاري    خ    63، وفقا

لقانون االنتخابات. ف 

ي المرشح رقم   08.02.2021
ي حكومات إرسائيل السيد شلومو    11  -ت ال  عىل القائمة، رئيس الكنيس  69توف 

ووزير ف 

 هيليل. 
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 حزب "عام شليم" )شعب كامل( برئاسة الرابي حاييم أمسالم
 

                                                                                                    أمسالم حاييم .1

   ن ليفكوفيتس هيال احس  .2

برتال دوف      .3  هي 

ي  .4
   أوحايون يعقوب آف 

   رجمان موشيهو ت .5

 يوسف جدالياه   –بن  .6

  

ن من قبل حزب "أحيعازار"    ي    - تم تقديم قائمة المرشحي 
 .تقليدي اجتماعي حزب دينن
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  حزب "شيمع" برئاسة نفتالي جولدمان
 

                                                            جولدمان نفتالي باروخ .1

 مويال نيسيم  .2

 يعقوب نتانيئيل  .3

 بن شوشان يوسف .4

 

 تم تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب"شيمع
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 اإلسرائيلياليسار  -ميرتس 

 

                           هوروفيتش نيتسان .1

 زندبرغ تمار  .2

 جوالن يائي   .3

ي غيداء  – ريناوي  .4  زعن 

 فري    ج عيساوي .5

 راز موشي  .6

 روزين ميخال  .7

يئيال  .8  السكي شوتس جي 

 صاللحة عىلي  .9

ي  .10
 فياستسكي مورغ كان 

 ني  عنات .11

 فرطون لورا  .12

 حيون نسيم دوف  .13

 هرسغور هندين عيالي  .14

 رايز إيال  .15

 مود سواعد مح .16

 رزنيق تومر  .17

 مطانس إلياس  .18

 أورليك شانه .19

 اجوزي شاي  .20

 بيهري جلعاد  .21

ان أالن  .22  بيحوبسكي إلي 

 برعام جيورا  .23

 غورن طليله .24

 جورفينكل سجيت  .25

 غرينتسفايغ إميىلي  .26

 دوفسون دانيه .27

 درومي حكيم توم  .28

 زفي  عوفر  .29

 زوهر ركيفت .30

ي  .31
 زاكي أوري تسف 

يئيل .32  طيطلباوم دافيد جي 

 لوريا باردس إيال  .33

 مدرار نيىلي  .34

 سولل يفعات .35
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 وتد وليد  .36

 سليمان فؤاد  .37

 عوباديه عينات  .38

 عرعر شوش .39

 ميلر إدفاه  .40

 كريغر ياعيل حنه .41

ن شاحار .42  كي 

 ريجف ميخال  .43

 روكح أوحيون سيمي  .44

 شميلوفيتش أوري  .45

 حامد أميمة  .46

 إلداد أوري  .47

 لفانون موردوخ إستي   .48

 شخي  عومر  .49

 الهاط تافور شموئيل .50

 مزراحي عدن  .51

 بدير عايد .52

 الهزّيل حسن  .53

 أفشالوم زار سال  .54

 حكيم درومي طال .55

 آيزنر ياعيل .56

 شافي  درور  .57

ي حاييم ريؤوفي    .58
 زهاف 

 لفي   داغان .59

 كاتي  فليئاه  .60

 فرج عوفر  .61

 أبو صعلوك أحمد .62

 أللو يوسف بيبيه .63

ي نوعم  .64  كرس 

يت  .65  شيمش لي 

ان .66  مندلوفيتش مئي  لي 

 كورن موران بن  .67

 شماي ميخال  .68

ي دانيئيل .69
 ترسفان 

 سأل عومري شلوموه   .70

 ساره  ستاركوفسكي شيلون .71

 هار إيفن موردخاي  .72

ن رينه .73  كي 
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ان نعمه .74  أفي 

 جولدمان طال .75

 فرطوش حاييم  .76

 جيلر عميحاي  .77

 سالم حجيت  .78

 كوهي   مونيكا .79

 جيبىلي يانون  .80

 ميودوفنيك ريئوفي   دان  .81

ي خليل .82  ألعقن 

 زانه رفائيل موشيه .83

 شحادة سعاد .84

 موريس  شحادة .85

 عبد الفتاح محمد  .86

 ناش لمعان .87

 سطرونغانو ليليان   .88

ونيكا  فيغدورتشيك .89  في 

ي أليس هيلغارد .90
 شلف 

 هاروش إيالنيت .91

 ديامانط عديت  .92

ي يرون .93  يعقون 

 إيرز حنان .94

مان سوزان إمي  .95  سيلي 

 ليبك ألكساندر .96

 ده شاليط آفي   .97

 عوز نيىلي  .98

 رزنيق روت حدفاه  .99

 موراج درور إيش شالوم  .100

 ريشف تسىلي  .101

 فالدن تسفياه  .102

 فالدن رفائيل .103

 تسيون نعومي  .104

 صاللحة صالح  .105

 أفيطال كوليت  .106

 أريه دوكركر  .107

 ماؤور عنات  .108

 شافيط دان .109

 مورتسيانو يوسف  .110

 فيالن أبشالوم .111
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 فارس حسي    .112

 جيل أون إيالن .113

ة .114 ي أمي 
 رسطان 

 جبارة حسنية .115

 كوهي   ران .116

 حزان ساره نعومي  .117

 بيلي   يوسف  .118

 جالؤون زهافاه  .119

 أورون حاييم .120

 

تس.  ن من قبل حزب مي   تم تقديم قائمة المرشحي 
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 أجل التعديالت في الجهاز القضائي مشباط تسيدق" )الحكم العادل( من "
                                                                                                                                        

 عمي  رنانه الريسا .1

 ليطووك ميخائيل إليوسف  .2

بيطاه  .3  يودين يلي  

 ميلسون نحاماه  .4

تس .5  شاؤول   بي 

 عمي  جؤواله  .6

 شموليتس حافاه .     7

 

ن من قبل حزب مشباط تسيدق  تم تقديم قائمة المرشحي 
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 نوعم قولمان، ليرون عوفري وسولي وولف "هابلتي إفشري، إفشري" )الغير ممكن، ممكن( 
 

                                                                                            قولمان نوعم أريه .1

ون .2  عوفري لي 

 

ن من قبل حزب   .قول" )صوت(קול "تم تقديم قائمة المرشحي 
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" )النظام الجديد لتغيير  سيدر حاداش ِلشينوي شيطات هابحيروت فـِ هاممشال بيسرائيل"

 االنتخابات والحكم في إسرائيل( برئاسة المحامية أفيطال أوفك 

 

                                                                  أوفك أفيطال حاي .1

 هاروش ياعيال دجانيت  .2

 عومري آفي   .3

يئيل .4  النداو دافيد جي 

 دريافي   ماريا  .5

 قوطاي ليمور نوعاه  .6

 كيفي   باوال  .7

 

 

 

وت فـِ هاممشال بيرسائيل" )النظام    ن من قبل حزب "سيدر حاداش ِلشينوي شيطات هابحي  تم تقديم قائمة المرشحي 

ي إرسائيل( والحكمالجديد لتغيي  طريقة االنتخابات 
ن
 .ف
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 عالم جديد بقيادة يورام إدري
 

                                                                  إدري يورام .1

تس يائي  يعيش  .2  بي 

يبنحاسوف  .3  فالي 

 ميخائيل  مورديسون .4

 ه فريتشيسلوف يلينا  .5

ي إيتسيق يتسحاق  .6
 بنيشن 

ي  .7  يعقوب أورس 

 إيمانيلوف إرسائيل  .8

 ه ال شوشان خيوسف مي   .9

 طال إلداد  .10

 إرينبورغ ناتاليا  .11

 حانوكييف رامبوم   .12

 ميل إوف بنيامين  .13

 ف ماريانا يياشي  .14

 ميل إبنيامي     .15

 يفكي   يجال إناتيف   .16

 عي رجوان رو   .17

 ه ولي يجورسكي   .18

 كوهي   نيف    .19

 عامي ير   .20
 ؤوفي  

 حزون يومي   .21

 تسيمط دانيئيل   .22

 شبطاي شوشانه   .23

 كوركوس إيدي    .24

ي تسيبوره   .25  أورس 

 سليطن يعقوب   .26

 زاهاف حاناه  .27

 شبطاي أفيف   .28

 كيلو يهوداه    .29

 سيمان طوف عمرام  .30
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مان   .31  إليعازار  ليي 

 شفارتز نعاماه   .32

 شبطاي يتسحاق   .33

 كيلو نتيف  .34

ي يوسف   .35  أورس 

 بار زوهار شارون  .36

 جولد جالي   .37

 زاهاف دافيد  .38

 زيف يتسحاق   .39

 

ن  قائمة تقديم تم  .االجتماعية المساواة أجل من  إخوة إرسائيل كل "أحيم يرسائيل كول" حزب قبل  من المرشحي 

ي المرتبة ال  صموئيل كيلدس )
، أمام رئيس لجنة االنتخابات   21.02.2021 بتاري    خ عىل القائمة(، استقال  33 - الذي حل ف 

ي األيام الفاصلة 
ي عوزي فوجلمان. ف 

أهلية   بالتحقق من اللجنة تقومعليها، صادقة بي   تقديم القوائم والمما المركزية، القاض 

ا للبند 
ً
  نصمن قانون انتخابات الكنيست ] 6الفصل  الكنيست،أ من قانون األساس:  7-أ  5جميع المرشحي   والقوائم، وفق

ا: قانون االنتخابات) 1969-  ، لسنةمدمج[
ً
من   5والفصل  2010 إرسائيل، لسنةمن قانون بنك  11 للبند ،(من اآلن فصاعد

قبعد عمليات .  1973 -سنةأنظمة انتخابات الكنيست ل
ّ
، ليفشيي   غال،    التحق ي

اوس ناتان نان  هذه، قام المرشحون شي 

ا إيريس، باشا روحاماالكاي ي جولد عماليا ، هم كاتز شي 
، أتسارفان  يام وو موشيه، باراك كيلو شاري، أ  يرس  و مالي ي مي  بن  -رس 

ي المراكز 
ي  ) 49 ،48 ،46 ،39 ،38  ،35 ،31 ،27 ،20يتسحاق روني   الذين تم وضعهم ف 

( لم يتم تضمينهم ف  عىل التوالي

ي المجلس العام  
ي تمت المصادقة عليها ف 

 للبند 21.02.2021بتاري    خ  للجنة المركزيةالقائمة الن 
ً
من قانون   63، وفقا

ي المرتبة ال   . االنتخابات
أمام رئيس لجنة االنتخابات المركزية،   عىل القائمة( باالستقالة 5  -قام بباي يوم طوف )الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمان
 . 17.03.2021بتاري    خ   القاض 
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             وليبراليون  مستقلون نفسنا 

 تارتمان تمي   .1

كوفيتش حجاي  .2  بي 

ن  تم تقديم   حزب الفجر االقتصادي   من قبلقائمة المرشحي 

 الجديد. 

 

 

 

 

 

 

،  دوتانكّل من    قام ي ني   ألفر،    جلعاد  سوفي 
و، جاي جوالن، ويوآف ليف  ي المراتب ال   يوبي 

،  1  -) الذين حلوا ف 

( باالستقالة بتاري    خ    7،  6،  5،    2 ي    21.03.2021عىل التوالي
أمام رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاض 

 . عوزي فوجلمان 
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 مستقلون، مزارعون، قرى.   –صوميت 
 

 جرين موشيه                                                                                                            .1
 هارئيل   طايمس .2
 لفينكوفيف يوسف مئي   .3
 سيفن موشيه  .4
 حرلوف عوديد .5
 رايف جاي  .6
 أونغر بنيامي    .7
ي نسيم  .8  جيلم ساح 
ي إيىلي  .9

 هاليفن 

 

 

 

 

ن من قبل حزب  حركة لصهيونية متجددة.  –صوميت   تم تقديم المرشحي 

 

 

ي المرتبة ال  
، أمام رئيس لجنة االنتخابات المركزية،  21.02.2021عىل القائمة( باالستقالة بتاري    خ   3 - قام سليم إبن بري )الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمان. 
ي المرتبة ال   ةكما قام يائي  فرجون باالستقال     القاض 

  ، 10.03.2021بتاري    خ  ةستقالباال   عىل القائمة( 2 -)الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمان. أمام 
   رئيس لجنة االنتخابات المركزية، القاض 
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اط معماد كيدوم " قائمة  الفرد  مكانة ترقية"  هي 

 

ان دويت ليئات 1                                                                                بي 

 إليشع يهوديت  2

 امباش إيالناه  3

 بار نوعاه 4

 

 

 

 

ن من قبل حزب   تم تقديم قائمة المرشحي 

اط" )ترقية مكانة الفرد( קמ"ה    ق م ه "كيدوم معماد هير
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ي "راك بريئوت" الصحة فقط  –ر ف أ 
 برئاسة دكتور أريه أفنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                أفني أريه .1

   ليفيط شموئيل بوريس .2

  ليفاف أمنون .3

  يديدياه حجاي .4

  بوبليل شيرلي .5

   أوربياطو كنفو نوريت .6

  أدلر عميت .7

  فيتوس رفيطال .8

   تسفي يوسف جروعنبيرج .9

   جور يتسحاق .10

  دانيئيل إيالنا راحيل .11

  

 " راك بريئوت" الصحة فقط  –م تقديم قائمة المرشحين من قبل حزب ر ف أ ت

 

  5في األيام التي تفصل ما بين تقديم القوائم والموافقة عليها، تقوم اللجنة بالتحقق من أهلية جميع المرشحين والقوائم، وفقًا للبند  

من قانون    11، والفصل  1969  -من قانون انتخابات الكنيست ]نص مدمج[ لسنة    6قانون األساس: الكنيست، الفصل  أ من    7-أ  

. باالستناد إلى هذه الفحوصات، لم يتم إدراج  1973  -من أنظمة انتخابات الكنيست، لسنة    5والفصل    2010-بنك إسرائيل، لسنة  

الثاني المركز  في  حلت  التي  يافا رون،  في    المرشحة  المركزية  للجنة  الكاملة  الجلسة  عليها  التي صادقت  القائمة  في  عشر، 

 .من قانون االنتخابات 63، وفقاً للبند 21.02.2021
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 أمل جديد بقيادة جدعون ساعر لرئاسة الحكومة 
 ساعر جدعون موشيه  .1

                                                                                           من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 شاشا بيطون يفعات  .2
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 زئيف   ألكي    .3
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 هندل يوعي    .4
 من قبل حزب ديرخ إرتس 

 

 هسكل شاران مريام  .5
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 بيجي   زئيف بنيامي    .6
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي مئي   .7
 يتسحاق هليف 

 ليرسائيل أحدوت جديد  أمل  حزب قبل من

 

ي  .8
 هاوزر تسف 

 من قبل حزب ديرخ إرتس 

 

 شي  سجمان ميخال  .9
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 شاي فازان ميخال .10
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 ديان دانئيل .11
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 بوسكيال ميشل  .12
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي عوفر  .13
كوفيتش تسف   بي 

 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 غنون أبراهام .14
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 ديامنط ميخال  .15
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل
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 فاينطو ساهر  .16
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 اسماعيل ساهر .17
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 قيرص ألون  .18
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 دافيداي أورنه  .19
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 فايزر دوفرات  .20
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 آيزك نتانيئيل  .21
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 أبابا بغاشو دافيد  .22
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي  .23
 كالما آف 

 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 بن شطريت رفائيل  .24
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 رون مورياه صوفيا  .25
 ن قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيلم

 

 هيب حسن .26
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 طال فيكتور  .27
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 طمي  تسيله .28
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 ديكشطاين يتسحاق .29
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل
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ي مالكاه مالي  .30
 ليف 

 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 إيلوز عديئيل .31
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي ناداف  .32
 دوان 

 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 ماتسا يعقوب شمعون .33
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 بوحبوط سيمي   .34
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 أون شاحار-مي  .35
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 ماس شفيط .36
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 هايطي  أوري عقيبا .37
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 طال زوهر  .38
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 كوهت سيناي شاؤول  .39
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 سيجاليت هاندرس  فركاش  .40
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 يافور يوناتان فيطر  .41
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي مناحيم ليالخ  .42  حاين 
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 إليئيل شيمي  .43
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل
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 موزجنوف يعقوب .44
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 شطراوخلر بت شيفع  .45
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 هار تسيون موشيه .46
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 سمامه جلعاد .47
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 طهور يوحاي يوريك  .48
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 اي لنتسيانو موردخ .49
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 غليك موشيه شلوموه  .50
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ون زئيف   .51  سوني  
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 دافيدوفيتش أوري  .52
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ج مريام  .53  زيفنبي 
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 كاتس كوهي   تسيماح نيسيم .54
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

اف  .55  بندر سفادياه مي 
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 كنافو جاي  .56
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي رامي رحميم  .57
 جن 

 
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل
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 يلينك أمي   .58
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

 نافون عمانوئيل  .59
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل 

 

غ رينه  .60  غريني 
 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي شمشون  .61
 شوشان 

 من قبل حزب أمل جديد أحدوت ليرسائيل

 

ي األمل الجديد   من قبل حزتر
ن  .الوحدة من أجل إرسائيل وديريــــخ إريتس  -تم تقديم قائمة المرشحي 

 

 

ي المرتبة  
أمام رئيس   ، 08.02.2021بتاري    خ باالستقالة عىل القائمة(  31قام بن حاييم يعقوب ياكي )الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمان. 
ي المرتبة كما قام شلوموه باراك )  لجنة االنتخابات المركزية القاض 

(  عىل القائمة 50الذي حل ف 

ي عوزي فوجلمانأمام رئيس  10.03.2021  بتاري    خباالستقالة 
ي لجنة االنتخابات المركزية القاض 

ي  . ف 
األيام الن 

ا    تفصل ما بي   تقديم القوائم والمصادقة عليها،
ً
ق من أهلية جميع المرشحي   والقوائم، وفق

ّ
تقوم اللجنة بالتحق

: الكنيست، الفصل  7-أ   5للبنود  ، لسنة  [نص مدمج]من قانون انتخابات الكنيست  6أ من القانون األساشي

: قانون االنتخابات( 1969
ً
  من أنظمة 5والفصل  2010  -لقانون بنك إرسائيل، لسنة   11وللبند  )من اآلن فصاعدا

 عىل هذه االختبارات، لم يتم تضمي   المرشح الّصبابحة جمعة الذي  1973 -انتخابات الكنيست لسنة 
ً
. واستنادا

ي 
 للبند  47 - المرتبةحل ف 

ً
ي أقّرها المجلس العام للجنة االنتخابات المركزية وفقا

من قانون   63عىل القائمة الن 

 االنتخابات. 
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 القائمة العربية الموحدة
 

 عباس منصور  .1

 غنايم مازن .2

 طه وليد .3

 الخرومي سعيد  .4

 خطيب ياسي   إيمان .5

 جبارين عالء الدين  .6

 أبو مدغيم عطا .7

ات يارس  .8  حجي 

 أبو لي   إبراهيم  .9

 مرعي أمي   .10

 قدشي سالم  .11

 سواعد محمد  .12

 عيش أسدي أحمد .13

 كيال محمود  .14

 عيش رازي .15

 عاضي تامر .16

 عاضي ساهر .17

 ابن بري عبد الرحمن  .18

 أبو كوش كمال  .19

 حسي   أحمد  .20

 عاضي محمد .21

 جابر يزيد  .22

 أسدي هشام  .23

 األعصم عطية .24

 عربس حسان  .25

 حمزة رزق  .26

 خروب يوسف  .27

 شاملة محمد  .28

ي عىلي  .29
 كتنان 

 سمارة سامر  .30

 حسي   أحمد  .31

 منصور هيثم  .32

 نارص محمود  .33

 أبو عجاح أحمد .34

ف .35  حجازي أرس 
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 قمع محمد .36

ي إبراهيم  .37
 سكحف 

 محاميد محمد  .38

 هنيه إحسان  .39

 سطل محمد  .40

 ميناوي عىلي  .41

 كرّيم صالح الدين  .42

 أمي  حاج يحن   .43

 األطرش عبد الكريم  .44

ه فارس  .45  ال عي 

ي رمضان .46
 شين 

ي  .47
 حاج يحن  ران 

 الخواطرة محمد  .48

 الجمل عطا للا  .49

 الكرم يوسف  .50

 حسي   رانية  .51

 مصاروة جميل .52

 اعمور أيوب .53

ا  .54  بدير أرس 

 طه مهند .55

 غنايم رأفت .56

 فري    ج صفوت  .57

ه موش  .58  ال عي 

 حمدان نبيل .59

 غدير محمد .60

ي ميمونة .61  قورن 

 عومر عومر .62

 أبو صهبان فايز  .63

 جمال أبو ريا  .64

 غزّيل قتيبة  .65

 أبو كوش خليل  .66

 العمور خليل  .67

ي حسن  .68
 أبو هان 

 ريان إبراهيم  .69

ي يوسف  .70
 شين 

 الطوري ابراهيم  .71

 الصانع سلمان .72

 أشوى سامي  .73
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 دهامشه يحن   .74

 أحمد حبيب للا  .75

 أبو كف سليم  .76

 طه شادي .77

 دراوشه محمد .78

 دالشه قيس  .79

 دراوشه باسم .80

 غنايم وسام .81

 عفان داود .82

ه خالد  .83  ال عي 

ي جواد  .84
 سخنين 

 حمزة حاج محمد  .85

 عزام عبد الكريم  .86

 زبيدات محمد  .87

 أبو عفاش لباد .88

 دهامشة محمد .89

 جبارة وسيم  .90

 السعودي بشي   .91

 أبو عرار سمي   .92

 هيب محمد  .93

 دحلة حسان .94

 حسي   نمر  .95

 عفان خالد .96

 أبو قويدر سمي   .97

 حمودة حنان .98

 حجازي أنهار  .99

 حبشه عبد الوهاب .100

 أسدي جهاد .101

 أبو عمار جمعة .102

 مصلح العزازمة .103

 حسن إسماعيل  .104

 أبو رياش سياف عبد ربلرسو   .105

 ياسي   محمد  .106

ي عمر  .107  شلن 

 جزماوي إيهاب  .108

 إغبارية فادي .109

 عيش زاهر .110

 طه سهاد .111
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 أبو جويعد عبد العزيز  .112

 غنايم مسعود .113

 أبو عرار طالب  .114

 ريان كامل .115

 دهامشه عبد المالك  .116

 

. العربي االتحاد قائمة  حزب  قبل  من المرشحين قائمة تقديم تم  

 

أمام رئيس لجنة االنتخابات   08.02.2021قام عبد للا خوري )الذي احتل المركز التاسع عىل القائمة( باالستقالة بتاري    خ  

ي تفصل ما بي   تقديم القوائم والمصادقة عليها ، قامت اللجنة بالتحقق من  
ي األيام الن 

ي عوزي فوجلمان. ف 
المركزية القاض 

 
ً
: الكنيست، الفصل  7-أ  5ا للبند  أهلية جميع المرشحي   والقوائم، وفق من قانون انتخابات   6-أ من القانون األساشي

 للبند   1969-الكنيست ]نص مدمج[، لسنة
ً
(، ووفقا

ً
- من قانون بنك إرسائيل، لسنة   11)قانون االنتخابات من اآلن فصاعدا

 عىل هذه ا1973من أنظمة انتخابات الكنيست لسنة   5-، والفصل  2010
ً
الختبارات، لم يتم ترشيح المرشحي    . واستنادا

ي المرتبتي    أسامة،عوض فريد وأبو حامد 
ي أقرتها الجلسة الكاملة   106و  41اللذين تم ترتيبهما ف 

ي القائمة الن 
( ف  )عىل التوالي

ي  
ا للبند    21.2.2021للجنة المركزية ف 

ً
 من قانون االنتخابات 63، وفق

 

 

 


