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 עשרים וארבעהרשימות המועמדים לכנסת 

 1969-לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

, מתפרסמות בזה רשימות 19691-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 65בהתאם לסעיף 

, ובהתאם 24-על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה כפי שאושרוארבע המועמדים לכנסת העשרים ו

חזית יהודית לאומית, רשימת הציונות הדתית  –עוצמה יהודית  1156/21ת בית המשפט העליון בא"ב להחלט

 :(28.02.2021נ' אבתיאסם מרעאנה ואח' )
 

   הישראלית העבודה מפלגת המפלגה: מטעם

    אמת הרשימה: אותיות

    מיכאלי מרב בראשות העבודה מפלגת הרשימה: כינוי
 

 
 

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 בר לב עמר ישראל 2 מיכאלי מירב 1

 קריב גלעד 4 מואטי אמילי חיה 3

 שפע רם 6 רייטן מרום אפרת 5

 שי נחמן 8 מראענה אבתיסאם 7

 ביילין גיל 10 לזימי נעמה 9

 לסרי נסים 12 חרמוני ערן 11

 נורי שקד מאיה 14 גולדמן פלורנטינה-אליס 13

 סברדלוב ולדימיר 16 ח'ניפס אמיר 15

 פישר יעל 18 ארן יעל 17

 זהב-הר חיים 20 דרוקמן נופר 19

 בר גיל גברי 22 טייה יגרדו אורית 21

 טיים יצחק 24 קלימשטיין לוי ברכת ברכה 23

 בנימין אייבי אברהם 26 רם-ירושלמי שרי 25

 אבו ריאש פרחאן 28 טובים אורית 27

 יפרח כנרת 30 פריד עודד 29

 שהרבני סיידון הדס 32 בן עטר שהמ 31

 כץ נאוה 34 בולמש אפרים אליעזר 33

 רץ נגה 36 דאר מולחם מלחם 35

 פריאנטי עדית 38 וייזר שלומי 37

 שם טוב נורית 40 דסקל שלום 39

 סטופאי שוורץ נירה 42 סרביה מרק 41

 בילקר דן 44 בריטמן ניר יצחק 43

 ראשפי יובל 46 גדות זרצנסקי ירון 45

 צדיק יונתן נאג'י 48 נויבירט תיאודור 47

                                            
 .196; התשמ"ה, עמ' 152; התשל"ג, עמ' 103ס"ח התשכ"ט, עמ'  1

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

לכנסת  המועמדים  רשימות  בזה  מתפרסמות  התשכ"ט-11969,  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק   65 לסעיף  בהתאם 
העשרים וארבע כפי שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–24, ובהתאם להחלטת בית המשפט העליון בא"ב 1156/21 

עוצמה יהודית - חזית יהודית לאומית, רשימת הציונות הדתית נ' אבתיאסם מרעאנה ואח' )2021 02 28(:

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

 
 שם משפחה שם פרטי

 וגנר איתמר אילן 50 אזולאי דניאל 49

 רייך גל 52 סביר פביאן 51

 רגב יהונתן 54 רוזן ניר 53

 מזרחי יעקב 56 אלוביץ טל יחזקאל 55

 זיו אור 58 גולני נעה 57

 רימון עופר 60 קורנפלד עפר 59

 לובלסקי מאשה 62 אלפסי סימון 61

 מצנע עמרם 64 פז-פינס אופיר 63

 בר עם עוזי 66 סולודר עדנה 65

 שיטרית שמעון 68 שוחט אברהם בייגה 67

 שחל משה 70 כהן רענן 69

    ידלין אהרון 71

 

 וויוןיוש ליברליות ציונות - צל"ש :ההמפלג מטעם

 ב הרשימה: אות

 בנט נפתלי בראשות ימינה הרשימה: כינוי
 

  

 
 

 ם משפחהש שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 שקד אילת 2 בנט נפתלי 1

 כהנא מתן 4 דוידי אלון 3

 אורבך ניר 6 שיקלי עמיחי 5

 סילמן עידית 8 קארה אביר )אברהם( 7

 מימון שי יצחק 10 פינטו קדוש שירלי 9

 שנקל ויינשטיין סטלה 12 כלפון יום טוב חי 11

 שטרקמן אורנה 14 ססובר רוני 13

 סלטן ג'רמי 16 כהן אשר 15

 צדקיהו נעמה 18 שפייזר יוסף 17

 אוזן אוהד 20 רוזנפלד נוי 19

 דרור אילנה 22 סויסה יעקב 21

 גנטק אפרת 24 זוילי אילן נתן 23

 אביטל שמעון-דניאל 26 יהב יעל 25

 הרמן ניר 28 סאסי אביה 27

 מנדלביץ יוסף 30 אטיאס אתי 29

 פרחי לוטן לאה 32 אבירן ניצן 31

 בלומנטל שי 34 לוזון ארז אשר 33

 מגער מרדכי 36 גריידי שמואל 35

 פלד משה 38 נדיבי ישראל 37
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 ישראל בארץ ישראל אגודת הסתדרות ;התורה( דגל – )להלן התורה דגל - החרדים אגודת המפלגות: מטעם

  ישראל( אגודת – )להלן

  ג הרשימה: אות

  התורה דגל – ישראל אגודת בתוהש התורה יהדות הרשימה: כינוי
 

   

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית

 אגודת ישראל ליצמן יעקב 2 דגל התורה גפני משה רפאל 1

 אגודת ישראל פרוש מאיר 4 דגל התורה מקלב ישראל מאיר אורי 3

 אגודת ישראל לראייכ ישראל יצחק 6 דגל התורה אשר יעקב 5

 אגודת ישראל טסלר יואל יעקב 8 דגל התורה פינדרוס יצחק זאב 7

 אגודת ישראל רוט משה 10 דגל התורה ברוכי אליהו 9

 אגודת ישראל הרשלר בנימין 12 דגל התורה אוחנה דוד 11

 אגודת ישראל באהם יוסף 14 דגל התורה רייך יצחק 13

 אגודת ישראל דייטש וסיי 16 דגל התורה בוימל אריה צבי 15

 אגודת ישראל וינגרטן יחיאל אריה 18 דגל התורה רובינשטיין אברהם 17

 אגודת ישראל אברמוביץ פרץ 20 דגל התורה גוטרמן יעקב אשר 19

 אגודת ישראל ויזל חיים מאיר 22 דגל התורה רביץ יצחק 21

 אגודת ישראל ברייש ראובן 24 דגל התורה שפירא מנחם מנדל 23

 אגודת ישראל רושגולד צבי 26 דגל התורה מורגנשטרן משה דוד 25

 אגודת ישראל דונט אהרן פנחס אליהו 28 דגל התורה גולדנטל שלמה יהודה 27

 אגודת ישראל אשר דב 30 דגל התורה ראוכברגר אליעזר צבי 29

 אגודת ישראל וובר אפרים 32 דגל התורה דייטש אברהם בן ציון 31

 אגודת ישראל ברסלר אברהם אלכסנדר ז 34 דגל התורה אלפר כאלמרדכי מי 33

 אגודת ישראל גרינוולד דוד יהודה 36 דגל התורה קלרמן שמעון ישראל 35

 אגודת ישראל גוטסמן שמואל יהודה 38 דגל התורה גולומב ישראל יצחק 37

 אגודת ישראל בריסק מרדכי 40 דגל התורה פרידמן ישראל משה 39

 אגודת ישראל קליין מנחם 42 דגל התורה בדוש לוםפנחס ש 41

 אגודת ישראל קוסטליץ שלמה זכריה 44 דגל התורה יברוב יהודה 43

 אגודת ישראל דייטש שלמה 46 דגל התורה בלוי מרדכי זאב 45

 אגודת ישראל טירהויז אהרן 48 דגל התורה מרקוביץ שבתי 47

 אגודת ישראל נשטייןרובי הלל 50 דגל התורה סירוקה פנחס דוד 49

 אגודת ישראל גולדברג שמעון 52 דגל התורה ברנר יצחק דב 51

 אגודת ישראל טירר שמואל שמלקה 54 דגל התורה זלץ דוד 53

 אגודת ישראל קליין יצחק אהרן 56 דגל התורה מלמד מיכאל 55

 אגודת ישראל אוביץ עקיבא 58 דגל התורה יפה מאיר 57

 אגודת ישראל ויזל אפרים פישל 60 דגל התורה בסברדלו ישראל מאיר 59
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 שם משפחה שם פרטי 

השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית

השתייכות 

 מפלגתית

 אגודת ישראל רינגל מאיר 62 דגל התורה שטרן אברהם פנחס 61

 אגודת ישראל רוטנר דוד נחמן 64 דגל התורה פולק שלמה אפרים 63

 אגודת ישראל גרליץ מיכאל דוב 66 הדגל התור גולדברג מרדכי 65

 אגודת ישראל שוק שמואל 68 דגל התורה שטרית יוסף שאול 67

 אגודת ישראל קרויזר שמעון 70 דגל התורה סילברסטין ישראל מרדכי 69

 אגודת ישראל ויכלדר חיים ברוך 72 דגל התורה ברונר אליהו יוסף 71

 אגודת ישראל בקנרוט שרגא יחזקאל 74 דגל התורה אפשטיין חיים יצחק 73

 אגודת ישראל כהן ישראל חיים 76 דגל התורה הומינר שלמה 75

 אגודת ישראל מילר ישראל 78 דגל התורה אלקיים עופר 77

 אגודת ישראל שפיצר דוד 80 דגל התורה פולק יהודה אריה 79

 אגודת ישראל שכטר אליהו 82 דגל התורה לוונשטיין בנימין טוביה 81

 אגודת ישראל נוימן יקותיאל זלמן 84 דגל התורה מונטג למה צביש 83

 אגודת ישראל שיינין גדליהו 86 דגל התורה עזרא עופר 85

 אגודת ישראל רובינשטיין אליעזר דוד 88 דגל התורה לביא ניסן 87

 אגודת ישראל ווינברגר יהושע 90 דגל התורה זיסמן אריה יהודה 89

 אגודת ישראל גנץ יעקב יוסף 92 רהדגל התו פרומר אלחנן 91

 אגודת ישראל לייזר ישראל 94 דגל התורה מילר דוד 93

 אגודת ישראל זורגר יעקב חיים 96 דגל התורה וייס אפרים 95

 אגודת ישראל פרנקל ישראל 98 דגל התורה וייס נתן 97

 אגודת ישראל לברון משה 100 דגל התורה שטרן שלמה 99

 אגודת ישראל חנון ישעיה אשר זליג 102 דגל התורה מושקוביץ יונה 101

 אגודת ישראל הורביץ יצחק 104 דגל התורה פרנק משה 103

 אגודת ישראל ברנשטיין מנחם שמעון שלמה 106 דגל התורה ארנטרוי אלחנן 105

 אגודת ישראל קלוגמן מנחם 108 דגל התורה מן משה 107

 אגודת ישראל גפני אליהו 110 דגל התורה מישקובסקי אברהם יצחק 109

 אגודת ישראל לנדאו יחזקאל שאול 112 דגל התורה שורץ מנחם 111

 אגודת ישראל רוט יהודה 114 דגל התורה ויזבינסקי יעקב 113

 אגודת ישראל כץ חיים מאיר 116 דגל התורה חדד שמעון 115

 אגודת ישראל שורץ אברהם 118 דגל התורה קרליץ אליהו מרדכי 117

 אגודת ישראל זייברט חנוך 120 דגל התורה סורוצקין אליעזר 119
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 – )להלן להתחדשות הערבית התנועה ;חד"ש( – )להלן הישראלית הקומוניסטית המפלגה המפלגות: מטעם

 בל"ד( – )להלן אלדמוקרטי אלווטני אלתג'מוע ;תע"ל(

  ודעם הרשימה: אותיות

 (בל"ד תע"ל, חד"ש,) תהמשותפ הרשימה הרשימה: כינוי
 

  

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית

 תע"ל טיבי אחמד 2 חד"ש עודה איימן 1

 חד"ש תומא סלימאן עאידה 4 בל"ד אבו שחאדה סמי 3

 חד"ש כסיף עופר 6 תע"ל סעדיה אוסאמה 5

 שחד" ג'בארין יוסף 8 בל"ד יזבק היבה 7

 תע"ל סאלח סונדוס 10 בל"ד אזברגה ג'מעה 9

 חד"ש עטאונה יוסף 12 חד"ש עסאקלה ג'אבר 11

 תע"ל עבדאללה גסאן 14 בל"ד ראבי איאד 13

 בל"ד קיס מחאסן 16 חד"ש לוי נועה 15

 תע"ל זחאלקה האיתם 18 חד"ש נערה-אבו דבאי פידא 17

 חד"ש זידאן שווירי שאדי 20 בל"ד עבד מרוה 19

 חד"ש אבו ריא ספואת 22 תע"ל בן סעיד סמיר 21

 תע"ל עיסא סאיד 24 בל"ד נוי אורלי 23

 בל"ד גטאס ראיד 26 חד"ש ראבי דרוויש 25

 חד"ש דוידי אפרים 28 תע"ל עבד אל חלים מואנס 27

 תע"ל דלאשה אחמד 30 בל"ד טנוס נחלה 29

 בל"ד קעדאן וליד 32 חד"ש ואכד עומר 31

 תע"ל יוספיה זוהיר 34 ד"שח סאלם קאסם 33

 בל"ד אל עתאיקה סלימאן 36 חד"ש חמודה מוניר 35

 חד"ש סטולר מור שושן 38 תע"ל עביד עביד 37

 בל"ד דלאל סילאן 40 חד"ש ח'ורי סלים 39

 חד"ש דביט בוסינה 42 תע"ל אבו אחמד ואפי 41

 חד"ש פלד אורן דוד 44 בל"ד אגבאריה מוחמד 43

 חד"ש חריכה ערין 46 תע"ל סעבא שאדי באסל 45

 תע"ל אבו ערדאת פאטמה 48 בל"ד טאהא לולו 47

 בל"ד בכרי קאסם 50 חד"ש אקנין איתי 49

 תע"ל חוסיין מאהר 52 חד"ש סכסכ עומר 51

 בל"ד אבו סכות חאלד 54 חד"ש מארה תמר 53

 תע"ל עווידה זיאד 56 חד"ש ח'טיב חוסין 55

 בל"ד דראושה עטיה 58 חד"ש ושאחי מוסטפא 57

 חד"ש בכרי מוחמד 60 חד"ש דוח'אן מסעב 59

 חד"ש בדר נוהא 62 בל"ד אנדריא אלבייר 61
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 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית

 חד"ש ניקולא עיסא 64 חד"ש שלבי מואנס 63

 חד"ש קלינסקי איתן 66 בל"ד סובח מוחמד 65

 חד"ש חמרשי בלאל 68 תע"ל הראמו זיאד 67

 חד"ש עיראקי סאמח 70 בל"ד ג'בארין ג'סאר תגריד 69

 חד"ש נסרה חוריה 72 תע"ל מנסור נאסר 71

 חד"ש כנאנה אסעד 74 בל"ד סואעד מחמוד 73

 חד"ש שלומות מוריה 76 תע"ל פלזן רוני 75

 חד"ש כרכבי זוהיר 78 בל"ד תיתי חאלד 77

 חד"ש אספניולי בילהנ 80 תע"ל חסן אסד 79

 חד"ש גטאס נג'יבה 82 בל"ד אלנסאסרה חסן 81

 חד"ש יאסין סאמי 84 חד"ש ח'ורי ליאנה 83

 חד"ש זלשיך-זנד חנה 86 בל"ד בדראן עז אלדין 85

 חד"ש בדראן סלימאן אמיר 88 תע"ל זבידאת אזהר 87

 חד"ש גונן בנימין 90 תע"ל דיראוי סאלח 89

 חד"ש כנאעני תאופיק 92 בל"ד דקה פתחי 91

 בל"ד פוקרא עבד אלרחים 94 תע"ל עבד אל חלים מוניר 93

 חד"ש עביד פוז 96 תע"ל חג'אזי נאיף 95

 תע"ל אסמאעיל סאלין סאלי 98 בל"ד צמל ורשבסקי לאה 97

 חד"ש בדארנה ערפאת 100 תע"ל סרוג'י עלי 99

 בל"ד חוש טאטור דועא 102 חד"ש אבו מערוף עבדאללה 101

 תע"ל גאבר מיי 104 חד"ש ג'ראיסי ראמז 103

 בל"ד מחאמיד ריאד 106 חד"ש גוז'נסקי תמר 105

 תע"ל ותד מוחמד 108 חד"ש מח'ול עסאם 107

 חד"ש דהאמשה מנסור 110 בל"ד זועבי חנין 109

 תע"ל פאעור נאסיר 112 חד"ש עאמר עאדל 111

 תע"ל סכראן נאיף 114 בל"ד טאהא ואסל 113

 בל"ד שחאדה אנטאנס  116 חד"ש חנין בוריס-דב 115

 תע"ל חידר עלי  118 בל"ד אגבאריה עפו 117

 חד"ש נפאע מוחמד  120 בל"ד זחאלקה ג'מאל 119
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 הישראלים :ההמפלג מטעם

 ז הרשימה: אות

  יםהישראל הרשימה: כינוי
 

 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

1 

3 

 ון שמעוןיר

 יואב

 רגב

 בידרמן

 
2 

4 

 מיכל

  שרית

 ברמן רגב

 מאיר

 

  הרשקוביץ בן 6  קריינצין אלכסנדר מרדכי 5

 

 

 מתחדשת לציונות התנועה - צומת :ההמפלג מטעם

 ץז הרשימה: אותיות

 כפרים חקלאים, עצמאים, – צומת הרשימה: כינוי

 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

1 

3 

 משה

 הראל

 גרין

 מסטאי

  2 

4 

 יאיר שמואל

 יוסף מאיר

 פרג'ון

 נקופףלוי

  

  חרלוב עודד 6  סבן משה 5

7 

9 

 גיא

 שגיא נסים

 רייף

 גלם

  8 

10 

 בנימין

 אלי

 אונגר

 הליבני

 

 

 – להלן) לאומית יהודית חזית לזוז; ;הלאומי( האיחוד – )להלן תקומה - הלאומי האיחוד :ותהמפלג מטעם

 חזית(

  ט :שימההר אות

 סמוטריץ' בצלאל בראשות הדתית הציונות הרשימה: כינוי
  

 

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית

 האיחוד הלאומי וולדיגר מיכל מרים 2 הלאומי האיחוד סמוטריץ בצלאל יואל 1

 ומיהאיחוד הלא רוטמן שמחה דן 4 חזית בן גביר איתמר 3

 לזוז מעוז אביגדור 6 האיחוד הלאומי סטרוק אורית מלכה 5

 האיחוד הלאומי סנבטו איינאו אוריאל 8 האיחוד הלאומי צינקין רחל 7

 חזית וסרלאוף יצחק שמעון 10 האיחוד הלאומי עטיה אליהו 9

 האיחוד הלאומי זרביב נעמה 12 לזוז רבינוביץ אלדד ישעיהו 11

 האיחוד הלאומי פרץ משה 14 איחוד הלאומיה מיוחס פנחס יעקב 13

 האיחוד הלאומי שפירא חמוטל 16 לזוז באבד אלקנה 15

 האיחוד הלאומי פנש אוה 18 חזית חסון יחזקאל יעקב 17

 האיחוד הלאומי מאושר עידו 20 האיחוד הלאומי גולדמן חיים יהודה 19

     האיחוד הלאומי רוט אילן מיכאל 21
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 בקולנו נויויותזכ המפלגה: מטעם

 י הרשימה: אות

 גימלאים – החברתי המפץ הרשימה: כינוי
 

 
 

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 לוי בצלאל 2 והב ציון 1

 דריימן יהודה 4 מזעקי נחמן 3

 

 

 החדשה הכלכלית המפלגה: מטעם

 יז הרשימה: יותאות

  ן זליכההכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירו הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   עקירב אוסנת 2   זליכה ירון 1

   אל קרינאוי עליאן 4   יובל יורם 3

   עשהאל נדב אבנר 6   תורגמן יצחק 5

   כריים ואיל 8   מנהימר שרה ציפורה 7

   קאופמן רוגובסקי עינת 10   אינברם אליאס 9

   מסינגר יהודה אברהם 12   גלזר איתמר 11

   הרמן אורלי 14   שמש אורי 13

   ירון שרון 16   ברזילי רפאל 15

   שרבי אייל 18   פיקז-דיין יעל 17

   שניידר עמית 20   אבנימלך גיל 19

   רודה מיכאל 21
   

  

 

 

 שליאן בשארה חובל רב בראשות -אלעהד אבנאא איתחאד - הברית בני איחוד המפלגה: מטעם

 ינ הרשימה: אותיות

 ברית השותפות לאיחוד לאומי בהנהגת רב חובל ב. שליאן הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 לוין אירינה 2   שליאן בשארה 1

 בדג'ר סתיון ג'ון 4   אבו רג'ב ראמי 3

 שחאדה עאדל 6   עד-גל צבי 5

 שחאדה מיןבניא 8  שבצוב ניקולאי 7

 בדג'ר אמיל-ג'ונתן 10  עזר גיא 9

     מבאריכי ואיל 11
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 האדם כבוד המפלגה: מטעם

 יף הרשימה: אותיות

 פוגץ' ארקדי עו"ד בראשות האדם, כבוד הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   ניאזוב רחמין 2   פוגץ ארקדי 1

   לודאיב למהש 4   אמירוב גבריאל 3

  סיגינור דוד 6  צ'נקוב דמיטרי 5

  דוצנקו לודמילה 8  סוחה ויקטוריה 7

  ניאזוב טטיאנה 10  מנחימוב יונון 9

      קוליסניצ'נקו פיוטר 11

 
 התנ"כי גוש - גה"ת מפלגת המפלגה: מטעם

 יק הרשימה: אותיות

  התנ"כי הגוש מפלגת הרשימה: כינוי
 

  

 
 משפחהשם  שם פרטי

  
 שם משפחה שם פרטי

 
  נדר-בר מיכאל יעקב 2  ליפקין דניס 1

  בקר קלאס 4  פרידמן דוד 3

   ליפקין רחל  6  ריבקין מקסים 5

      פרידמן בנימין דוד 7

 

 אבות מורשת המפלגה: מטעם

 רי הרשימה: אותיות

  חברתית מנהיגות הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה פרטישם 

 
   כחלון שקד 2   זנבר-יר אילן משיחא 1

   ברקוביץ אהוד 4   רוטנברג טליה 3

      פסח אליוסף יהודה 5

 

 נח נ - חברים כולנו המפלגה: מטעם

 כ הרשימה: אות

 יוסף אלי בראשות היהודי הלב הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

 
   רפאלי יפעת לבנה 2   יוסף ליא 1

   קפל ניצן חיים 4   שרביט עברי שלמה 3

      תור חווה 5
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 הישראלית העם מפלגת -ואתה אני המפלגה: מטעם

 כך הרשימה: אותיות

 מפלגת העם הישראלית –אני ואתה  הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה שם פרטי 

 
 שם משפחה שם פרטי

 דוד חצור ליתמרג 2   גלעדי אלון 1

 חגבי עדית 4   וילנר אמנון 3

 שרעבי יהודה 6  מנצר ג'פרי מייקל 5

     משומר עדני ראובן 7

 

 
 

 ישראל חוסן :ההמפלג מטעם

 כן הרשימה: אותיות

 גנץ בני בראשות לבן כחול הרשימה: כינוי
 

  

 
 שם משפחה שם פרטי 

 
 שם משפחה שם פרטי

 תמנו ש(פנינה )פנח 2 גנץ בנימין 1

 ביטון מיכאל מרדכי 4 טרופר יחיאל משה 3

 שוסטר אלון נתן 6 הכהן-פרקש אורית 5

 רון בן משה יעל 8 גינזבורג איתן 7

 וסרמן לנדה רות 10 מרעי מופיד 9

 אוליאל מלכה יהודית 12 טל אלון ישראל 11

 זולדן שי 14 ח'אזן אלהאם 13

 סיבק חיזקי חיים יחזק 16 דוד שי 15

 יגר ילין ארבל 18 כהן-לב מוניקה יעל 17

 שלו אור 20 גונן קרן 19

 שושני אמיר 22 עמר שרונה 21

 פרידמן רז 24 אליעזר אמיר 23

 שביט תמר 26 פיגארו קובי 25

 מזור יוסף 28 אבידור דניאל שמואל 27

 מנטבר נעה 30 מוסקוביץ מיכל 29

 דור מיכל שרה 32 חנני בועז 31

 נמני אסף 34 בן יהודה דן 33

 דמרי יונתן יוסף 36 כהן יוסי 35

 טובור יוסי-יוסף 38 שדמי ענת 37
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 שם משפחה פרטי  שם   שם משפחה שם פרטי 

 זיו זילברברג מירב 40 מוזס אביב 39

 ישראילוב מיכאל 42 אבוהרון נופר 41

 אבישר צבי ציקי 44 יהודה איתמר 43

 שטינר אברי 46 אורן בתיה 45

 אורן גבריאל 48 לזר עידן 47

 יונה עוזי 50 כהן פנחס 49

 פקטור אילן שבתי 52 ססי שמעון 51

 ברנס פייר 54 אסייג דוד 53

    הילמן הלל 55
 

 
 
 
 

 ליברמן אביגדור בראשות ביתנו ישראל המפלגה: מטעם 

  ל הרשימה: אות

  ליברמן אביגדור בראשות ביתנו ישראל הרשימה: כינוי

 

 
  שם משפחה ם פרטיש

 
 שם משפחה שם פרטי

 פורר עודד 2   ליברמן אביגדור 1

 אבידר אלי 4   סובה יבגני 3

 עמאר חמד 6   מלינובסקי קונין יוליה 5

 שיין יוסף 8   קושניר אלכסנדר 7

 יאלוב-ברדץ' אלינה 10   מגן תלם לימור 9

 רדרו-פריאר-כהנא בתיה 12   רופא אופיר שרון אסתר 11

 אלון שחר 14   דוידיאן דור 13

 ברזילי-ידיד הילה איריס 16   בויאנגו סתו 15

 כהן חיים-אביב 18   בלביץ' לוסב דיאנה 17

 סנדלר דוד 20   עזני-אורון מיכל 19

 שפירא ליאור 22  גורביץ' אנה 21

     ברונשוויג זאב 23
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 )להלן לישראל טוב עתיד - אחד עתיד ;הליכוד( – )להלן ליברלית לאומית תנועה ,הליכוד המפלגות: מטעם

 אחד( עתיד –

  מחל הרשימה: אותיות

  הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת הליכוד הרשימה: כינוי
 

  

 
 

 השתייכות מפלגתית שם משפחה שם פרטי
 

 השתייכות מפלגתית שם משפחה שם פרטי

 הליכוד  אדלשטיין יולי יואל 2 הליכוד  נתניהו בנימין 1

 הליכוד  רגב מרים 4 הליכוד  כץ ישראל 3

 הליכוד  גלנט יואב 6 הליכוד  לוין יריב גדעון 5

 הליכוד  גמליאל דמרי גילה 8 הליכוד  ברקת ניר 7

 הליכוד  דיסטל גלית 10 הליכוד  דיכטר אברהם משה 9

 הליכוד  כהן אליהו 12 הליכוד  כץ חיים 11

 הליכוד  אקוניס אופיר 14 הליכוד  הנגבי יצח 13

 הליכוד  אמסלם דוד 16 הליכוד  שטייניץ יובל 15

 הליכוד  אוחנה אמיר 18 הליכוד  יברקן דסטה 17

 הליכוד  עטייה חוה 20 הליכוד  כץ אופיר 19

 הליכוד  ביטן דוד 22 הליכוד  קיש יואב 21

 הליכוד  קרעי שלמה 24 הליכוד  ברק קרן 23

 הליכוד  לוי אבקסיס אורלי 26 הליכוד  זוהר מכלוף 25

 עתיד אחד  סופר אופיר 28 הליכוד  שיטרית קטרין 27

 הליכוד  בדרה גולן פלורה מאי 30 הליכוד מולא פטין 29

 הליכוד  דיין עוזי 32 הליכוד  פלוסקוב טלי 31

 הליכוד  מארק אוסנת הילה 34 הליכוד  קלנר אריאל 33

 הליכוד  גבאי יאיר זאב 36 הליכוד  לויה עמית 35

 הליכוד  שטרן שבח 38 הליכוד  ואטורי ניסים 37

 הליכוד  אפליצ'וק בוריס 40 הליכוד  זועבי נאיל 39

 הליכוד  יוגב מטי 42 הליכוד  קרא איוב 41

 הליכוד  קורן נורית 44 הליכוד  גליק יהודה יהושע 43

 הליכוד  דיכטר אביטל 46 הליכוד  פליישמן זאב 45

 הליכוד  הירשמן רוב ניר 48 הליכוד  ברקו ענת 47

 הליכוד  נגוסה אברהם 50 הליכוד  מזוז ירון 49

 הליכוד  מוזס היידי 52 הליכוד  בוקר נאוה 51

 הליכוד  בן סדון יעקב 54 הליכוד  מלכא אלעד 53

 הליכוד  שטגמן אילה 56 הליכוד  דנינו שלום 55

 הליכוד  סלע נעם אריאל 58 הליכוד  יוסףמועלם  נועם 57

 הליכוד יונה אלעד 60 הליכוד  תאיה דימה 59

 הליכוד  נהון צופיה 62 הליכוד  פרחאת עטא 61

 הליכוד  נבואני אוסאמה 64 הליכוד  לובוביקוב מכאל 63
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 השתייכות מפלגתית שם משפחה שם פרטי

 
 השתייכות מפלגתית שם משפחה שם פרטי

 הליכוד  אזברגה גומעה 66 הליכוד  וידר יעקב 65

 הליכוד דלמןפרי הינדה 68 הליכוד  מזוז הילה 67

 הליכוד  פינטו ג'קי 70 הליכוד  מהרט ווניו גלעד 69

 הליכוד  אילגייב גריגורי 72 הליכוד  חלבי ראפע 71

 הליכוד  הלוי שושנה 74 הליכוד  טנוג'י-כהן פרננד 73

 הליכוד  עשהאל שמעון 76 הליכוד  בן פנחס איל-יוסף 75

 דהליכו  בן יוסף זאב 78 הליכוד  גלבוע דב 77

 הליכוד  שטרית יוחאי 80 הליכוד  אלוש גבי גבריאל 79

 הליכוד  חבר אמנון 82 הליכוד  עיני יחזקאל 81

 הליכוד  לסקר מרציאנו גוליאט 84 הליכוד  ביטון ליהוי אלי 83

 הליכוד  נתח ברוך 86 הליכוד  קאשי רועי 85

 הליכוד  לנקרי ציון 88 הליכוד  קיסטר יוסף 87

 הליכוד  רייף מיכאל 90 הליכוד  בוקר רפי 89

 הליכוד  קטש שבתאי 92 הליכוד  בר גיל יעקב 91

 הליכוד  מתנה יפרח 94 הליכוד  דניאלי יצחק 93

 הליכוד  שמחון יצחק 96 הליכוד  לזרוביץ מריוס 95

 הליכוד  מסרי מרים 98 הליכוד  הירש גל 97

 כודהלי  מעוז טובה 100 הליכוד  מזר מרים )מיקי( 99

 הליכוד  נפרסטק נוף עקיבא 102 הליכוד  נאור נפתלי 101

 הליכוד  פינברג צפורה 104 הליכוד  מוטיאי דוד 103

 הליכוד  שמרגד יעל 106 הליכוד  טימור אסתר 105

 הליכוד  ויניצקי אלחנן 108 הליכוד  בוכניק אריאל 107

 הליכוד  החרמוני בת שבע 110 הליכוד  בן דרור זיוה 109

 הליכוד  איגלר דליה 112 הליכוד  קליינר מיכאל 111

 הליכוד  אחימאיר יוסף דב 114 הליכוד  איגלר צבי 113

 הליכוד  מתתיהו כוכבה 116 הליכוד  שפיגל חדוה 115

 הליכוד  בלומנטל נעמי 118 הליכוד  שמיר חיה 117

 הליכוד  נסים משה בנימין 120 הליכוד גלזר מרים 119

 

   מרצ פלגה:המ מטעם

   מרצ הרשימה: אותיות

    ישראל של השמאל – מרצ הרשימה: כינוי
 

 

 
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 זנדברג תמר 2 הורוביץ ניצן 1

 זועבי-רינאוי ג'ידא 4 גולן יאיר 3

 רז מוסי 6 פריג' עיסאווי 5

 לסקי שוץ גבריאלה 8 רוזין מיכל 7

 פיאסצקי מורג קטי 10 סלאלחה עלי 9
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 ורטון לורה 12 ניר ענת 11

 הרסגור הנדין עילאי 14 חיון נסים דב 13

 סואעד מחמוד 16 רייז איל 15

 מטאנס אליאס 18 רזניק תומר 17

 אגוזי שי 20 אורליק שאנה 19

 ביחובסקי אלירן אלאן 22 ביהרי גילעד 21

 גורן טלילה 24 ברעם גיורא 23

 גרינצווייג יליאמ 26 גורפינקל שגית 25

 דרומי חכים תום 28 דובסון דניה 27

 זהר רקפת 30 זבנר עפר 29

 טיטלבאום דוד גבריאל 32 זכי אורי צבי 31

 מדרר נילי 34 לוריא פרדס אייל 33

 וותד וליד 36 סולל יפעת 35

 עובדיה עינת 38 סלימאן פואד 37

 מלר אדוה 40 ערער שוש 39

 רןק שחר 42 קריגר יעל חנה 41

 רוקח אוחיון סימי 44 רגב מיכאל 43

 חאמד אומימה 46 שמילוביץ אורי 45

 לבנון מורדוך אסתר 48 אלדר אורי 47

 להט תבור שמואל 50 שכטר עומר 49

 בדיר עאיד 52 מזרחי עדן 51

 זהר סל אבשלום 54 אלהזייל חסן 53

 איזנר יעל 56 חכים דרומי טל 55

 זהבי חיים ראובן 58 שפיר דרור 57

 קטנר פליאה 60 לוין דגן 59

 אבו סעלוק אחמד 62 פרג עפר 61

 כשרי נועם 64 אללו יוסף פפה 63

 מנדלוביץ מאיר לירן 66 שמש לירית 65

 שמאי מיכל 68 קורן מורן בן 67

 סאאל עמרי שלמה 70 צרפתי דניאל 69

 הר אבן מרדכי 72 סטרקובסקי שילון שרה 71

 ירןאב נעמה 74 קרן רינה 73

 פרטוש חיים 76 גולדמן טל 75

 סלם חגית 78 גילר עמיחי 77

 גיבלי ינון 80 כהן מוניקה 79

 אלעוקבי ח'ליל 82 מיודובניק ראובן דן 81

 שחאדה סועאד 84 זאנה רפאל משה 83

 עבד אל פתאח מוחמד 86 שחאדה מוריס 85

 סטרוגנו ליליאן 88 נאש למעאן 87
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 משפחהשם  שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 

 שלוי אליס הילדגרד 90 ויגדורצ'יק ורוניקה 89

 דיאמנט עדית 92 הרוש אילנית 91

 ארז חנן 94 יעקבי ירון 93

 ליבק אלכסנדר 96 סילברמן סוזן אמי 95

 עוז נילי 98 דה שליט אבנר 97

 מורג דרור איש שלום 100 רזניק רות חדוה 99

 ולדן צביה 102 רשף צלי 101

 ציון נעמי 104 ולדן רפאל 103

 אביטל קולט 106 סלאלחה סאלח 105

 מאור ענת 108 דוקרקר אריה 107

 מורציאנו יוסף 110 שביט דן 109

 פארס חוסין 112 וילן אבשלום 111

 סרטני אמירה 114 גיל און אילן 113

 כהן רן 116 גבארה חוסניה 115

 ביילין יוסף 118 חזן שרה נעמי 117

 אורון חיים 120 גלאון זהבה 119

 

 
 הפרט מעמד קידום - קמ"ה המפלגה: מטעם

 נ הרשימה: אות

 הפרט מעמד קידום – קמ"ה הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   אלישע יהודית 2   בירן דורית ליאת 1

   בר נועה 4   אמבש אילנה 3

 
 

 חברתי לשוויון אחים ישראל כל המפלגה: מטעם

  ני הרשימה: אותיות

 עולם חדש בראשות יורם אדרי הרשימה: כינוי
  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

  פרץ יאיר יעיש 2  אדרי יורם 1

  מורדיסון מיכאל 4  פנחסוב ולרי 3

  פריצ'יסלוב ילנה 6  בביי יום טוב 5

  אשרי יעקב 8  בנישתי איציק יצחק 7

  יוסף מיכל שושנה 10  אימנילוב ישראל 9

  ארנבורג נטליה 12  טל אלדר 11

  בנימינוב אמיל 14  חנוכייב רמבום 13

  בנימין אמיל 16  יאשייב מריאנה 15

  רגואן רועי 18  נתיב איווקין יגאל 17

  כהן ניב 20  גורסקי יוליה 19
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  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

  חזן יומי 22  ראובן עמי 21

   אישבת שושנה 24  צימט דניאל 23

  אשרי צפורה 26  קורקוס אדי 25

  זהב חנה 28  סליטן יעקב 27

  קלו יהודה 30  שבתאי אביב 29

  ליברמן אליעזר 32  סימן טוב עמרם 31

  שבתאי יצחק 34  שוורץ נעמה 33

  אשרי יוסף 36  קלו נתיב 35

  גולד גלי מרגלית 38  בר זוהר שרון 37

  זיו יצחק  40  זהב דוד 39

 

 

 חדש חברתי לסדר -ביחד אנחנו. המפלגה: מטעם

 נר הרשימה: אותיות

 בראשות עו"ד מוש חוג'ה –"אנחנו"  הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 ברק דוד 2   חוג'ה מוש 1

 דרור עידן 4   אלוני עומר 3

   חיקה משה 5
 

  

 

 
 

 ערביה האיחוד רשימת המפלגות: מטעם

 עם הרשימה: אותיות

  המאוחדת הערבית הרשימה הרשימה: כינוי
 

 
 

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 גנאים מאזן 2 עבאס מנסור 1

 אלחרומי סעיד 4 טאהא ווליד 3

 ג'בארין עלא אלדין 6 ח'טיב יאסין אימאן 5

 חוג'יראת יאסר 8 אבו מדע'ם עטא 7

 מרעי ראמי 10 אבו לבן אברהים 9

 סואעד מוחמד 12 קודסי סלאם 11

 כיאל מחמוד 14 עיסא אסדי אחמד 13

 עאצי תאמר 16 עיסא ראזי 15

 אבן ברי עבדול רחמן 18 עאסי סאהר 17

 חוסין אחמד 20 אבו קוש קמאל 19

14/03/2109:08



ילקוט הפרסומים 9476, א' בניסן התשפ"א, 2021 3 14  4264

 

 

 
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 גאבר יזיד 22 עאסי מוחמד 21

 אלאעסם עטיה 24 אסדי היסאם 23

 חמזה רזק 26 ערבס חסאן 25

 שמלה מוחמד 28 חרוב יוסף 27

 סמארה סאמר 30 כתנאני עלי 29

 מנצור היתם 32 חוסין אחמד 31

 אבו עגאג אחמד 34 נאסר מחמוד 33

 קומע מוחמד 36 חג'אזי אשרף 35

 מחאמיד מוחמד 38 סכחפי אברהים 37

 סטל מוחמד 40 הניה אחסאן 39

 כריים צלאח אל דין 42 מינאוי עלי 41

 אל אטרש עבד אל כרים 44 חאג יחיא אמיר 43

 שיני רמדאן 46 אל עברה פארס 45

 אלחואטרה מחמד 48 חאג יחיא ראני 47

 אלקרם יוסף 50 אלגמל עטללה 49

 מצארוה גמיל 52 חוסין ראניה 51

 בדיר אשרא 54 אעמור איוב 53

 גנאים ראפת 56 טאהא מוהנד 55

 אלעוברה מוסא 58 פריג' צפות 57

 גדיר וחמדמ 60 חמדאן נביל 59

 עומר עומר 62 קורבי מימונה 61

 אבו ריא ג'מאל 64 אבו צהבאן פאיז 63

 אבוקוש חליל 66 גזייל קוטיבה 65

 אבו האני חסן 68 אלעמור חליל 67

 שיני יוסף 70 ריאן אבראהים 69

 אל צאנע סלמאן 72 אל טורי איברהים 71

 דהאמשה יחיא 74 אשווי סאמי 73

 אבו כף סלים 76 חביבאללה אחמד 75

 דראושה מוחמד 78 טאהא שאדי 77

 דראושה באסם 80 דלאשה קיס 79

 עפאן דאוד 82 גנאים ויסאם 81

 סח'ניני ג'ואד 84 אל עוברה חאלד 83

 עזאם עבד אל כרים 86 חאג'מוחמד חמזה 85

 אבו עפאש לבאד 88 זבידאת מוחמד 87

 גבארה ואסים 90 דהאמשה מוחמד 89

 אבו עראר סמיר 92 דיאלסעו בשיר 91

 דחלה חאסן 94 הייב מוחמד 93

 עפאן ח'אלד 96 חוסין נימר 95

 חמודה חנאן 98 אבו קוידר סמיר 97
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 חבשה עבד אלוהאב 100 חג'אזי אנהאר 99

 אבו עראר גומעה 102 אסדי ג'יהאד 101

 חסן אסמאעיל 104 אל עזאזמה מוצלח 103

 יאסין חמדמו 106 אבו ריאש סיאף עבד רבלרסו 105

 גזמאוי איהב 108 שלבי עומר 107

 עיסא זאהר 110 אגבאריה פאדי 109

 אבו גויעד עבד אל עזיז 112 טאהא סוהד 111

 אבו עראר טלב 114 גנאים מסעוד 113

 דהאמשה עבד אלמאלכ 116 ריאן כאמל 115

 

 

 הפיראטים המפלגה: מטעם

  ףז הרשימה: אותיות

  הפיראטים הרשימה: כינוי
 

 
 

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 בירון דן 2 שם טוב אוהד יעקב 1

 גולדשטיין קיט לורנס 4 רובין לילך 3

 ברילר גיא דוד 6 רום מיטל 5

 יוסבשוילי ארין 8 לוין מישל טובה 7

 ארלנגר ישראל חיים 10 קלייטמן רועי אברהם 9

 אורפז אלמוג 12  ינאי אופיר 11

    זר ויסגרברכו נועם 13

 
 
 
 

   לפיד יאיר בראשות - עתיד יש המפלגה: מטעם

   פה הרשימה: אותיות

   לפיד יאיר בראשות עתיד יש הרשימה: כינוי

 
 

 
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 ברביבאי אורנה 2 לפיד יאיר 1

 אלהרר הרטשטיין קארין 4 כהן מאיר 3

 רזבוזוב יואל 6 כהן מירב 5

 לוי מיקי 8 שטרן אלעזר 7

 בן ברק רם 10 בן ארי מירב 9

 טופורובסקי בועז 12 סגלוביץ יואב 11

 להב הרצנו יוראי 14 רול עדן 13
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 שם פרטי שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי

 כץ רון 16 בליאק ולדימיר 15

 מזרסקי טניה 18 שפק נירה 17

 בזק ענבר 20 פרידמן יסמין 19

 דוידסון סימון 22 פז-טור הודהמשה י 21

 בלום זהר זיגברד 24 ארנפרוינד רונית 23

 קאסם איברהים 26 בן שושן יפעת שרון 25

 וינר תומר 28 חיים עוז 27

 לוי ירון עמוס 30 סלבני כבביה מיכל 29

 בשן נצר טל 32 צוקרמן חטואל לידיה 31

 ביטון דבורה 34 עבו שגית 33

 שוייצר רהד 36 דה לנגי יעל 35

 איריש מלכאי רוני 38 רשף פלג 37

 הנדקנופף שרית 40 מגרה טל 39

 אבקסיס שירן 42 כהן אמיר 41

 בנפשי שקד 44 גור כהן דלית 43

 לנדמן זהבה 46 דוד רואי 45

 אלבו מיכל 48 אוקמן ירדנה 47

 פדה צור דורון 50 קגן פבל 49

 לוטן שמרי 52 כהן אסתר 51

 וסרמן רונן 54 פריבר שלומית 53

 שני אורית 56 יובל רונית 55

 גרבינר כרמלה 58 גורין מיכאל 57

 גובזה דמוז 60 טופז נורית 59

 מרחב אלון יהודה 62 גזית לימור 61

 בז משה 64 גוילי זוהר 63

 זיוון ליאור 66 שטרלינג פלורי 65

 רוזן דב 68 לוי שרה שירה 67

 דונסקי איל פנחס 70 סגל איילת 69

 ורהפטיג זיו 72 אמיר ורד 71

 קלר טל מתי 74 בר מאיר תמר 73

 שפר יורם שמעון 76 בן גדעון תמי 75

 יאמפולסקי בוריס 78 גוניקמן יובב 77

 ירדני יוסף 80 ויין אנדראה 79

 ירון פנחס 82 מאיר שקלרסקי חן 81

 שדה שרון משה 84 שרגל ארנינה 83

 ימולבן ש מאיר מישל 86 מזרחי ברכה 85

 בן צבי-קוברינסקי אורלי 88 קולמן עליסה דליה 87

 קוגוס אביבה 90 אושפיז גבריאל מנשה 89

 אפלבוים אילן 92 זנקו אברהם אורי 91
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 שם פרטי שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי

 דוידוביץ ערן 94 משען נתנאל ליעד 93

 הראל תומר 96 היישריק עליס 95

 עובדיה עמית ישראל 98 סגני די יערה ימית חנה 97

 סגל הדר 100 פוקר קוברינסקי לימור 99

 בן דיין לינוי 102 רם יותם 101

 סברינסקי דלית 104 הבי דקל 103

 ארונובסקי תומר 106 אבינועם אפרתי מי גל 105

 מלכה מאיר 108 גבע רחל 107

 ויסברג לוטן יניב 110 סעדה-פרי אילה 109

 הויגר טל 112 רודוי שרונה 111

 קלריך ילי 114 בלייברג בתיה 113

 ריפל עליזה 116 בולקובשטיין שולמית 115

 גול חנה 118 פורתי נעומי 117

 סומק רוני 120 קרואני דניאל 119

 
 

 דע"ם - הדמוקרטי הפעולה ארגון המפלגה: מטעם

 ץ הרשימה: אות

  אחת מדינה ירוקה כלכלה – דעם הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה פרטישם 

 
  שם משפחה שם פרטי

 גל טמיר יואב 1
 

   זועבי חנאן 2

 אפרת-שורץ בן מיכל 3
 

   נאסר סאמיה 4

   טייארה ופא 6   וגנר ארז 5

  פרידמן צפורה פניה 8  בן שמחון דניאל 7

  להב תומר 10  סודרי אורית 9

  בן אפרת רוני 12  להב אדיב הדס 11

  בן אפרת עקב יוסףי 14  אדיב אסף 13

 

  

 חדש כלכלי שחר המפלגה: מטעם

 צי הרשימה: אותיות

 וליברלים עצמאים עצמנו הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 אלפר גלעד 2   סופר דותן 1

 ברקוביץ חגי 4   טרטמן טמיר 3

 גולן גיא 6   יופטרו ניר 5

     לוי יואב 7
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   ערבית דמוקרטית מפלגה - מד"ע :ותהמפלג מטעם

   צכ הרשימה: אותיות

    חדש ידןלע )יחד( מען הרשימה: כינוי

 

 
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 גרה אלמלק אימאן 2 דראושה מוחמד 1

 מטר ג'יריס 4 אלהוזיל עלי 3

 נעים עלאא 6 בדראן זידאן 5

 כאליסבלדרמן מי עדי 8 אלשייך רבקה 7

 משולם אליהו 10 חמאם ענאן 9

 גאנם נימר 12 פראג' מוחמד 11

 דראושה תאמר 14 חווא ג'ורג' 13

 מרג'יה נאיל 16 אבו סאלם סיזאר 15

 סלאמה פאיז 18 מטר גורג 17

 שלבי אימן 20 עתאמלה נוג'וד 19

 קבהא חידר 22 אבו עביד יוסף 21

 מטר ג'קלין 24 אבו סדרה כאמל 23

 אלעתאיקה חליל 26 מרינה אעלא 25

 אל עתאיקה סלימאן 28 אבו עראר סהר 27

 סלאמה ראוף 30 בדראן שאהד 29

 עתאיקה נבהאן 32 אלהוזייל אמיר 31

 אבו עביד פארס 34 סלאמה אשרף 33

 פרארג'ה כריסטין 36 גרה עבדול כאלק מחמוד 35

 אלסנע מחמד 38 אבו עראר נאיף 37

 חדיד אוולין 40 אבו איוב רוזלין 39

 מרינה דיאנה 42 סלאמה אסלאם 41

 מואסי חנאן 44 דרבאשי נזמי 43

 מואסי קיס 46 חגוג נעים 45

 מואסי איאד 48 דרבאשי אחמד 47

    מואסי דימא 49

 

 הציונית החילונית המפלגה המפלגה: מטעם

 צף הרשימה: אותיות

 חץ הרשימה: כינוי
 

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה ישם פרט

   יוחנן וולק אופירה 2   שפירא ליאור 1

   פלורסהיים גל 4   אשר-פרץ בן רויטל 3

   שפירא יגאל 6   וולק דן 5
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 קול המפלגה: מטעם

 ק הרשימה: אות

 נועם קולמן, לירון עופרי וסולי וולף הבלתי אפשרי, אפשרי הרשימה: כינוי
 

 
 שם משפחה שם פרטי 

 
 משפחה שם שם פרטי

 עופרי לירון 2 קולמן נועם אריה 1

 
 שמע המפלגה: מטעם

 קי הרשימה: אותיות

 מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן הרשימה: כינוי
 

   

  שם משפחה שם פרטי 
 

 שם משפחה שם פרטי

 מויאל ניסים 2   גולדמן נפתלי ברוך 1

 בן שושן יוסף 4   יעקב נתנאל 3

 

 

 הבחירות שיטת לשינוי דשח סדר המפלגה: מטעם

 קך הרשימה: אותיות

 אופק אביטל עו"ד בראשות בישראל והממשל הבחירות שיטת לשינוי חדש סדר הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   הרוש יעלה דגנית 2   אופק אביטל חי 1

   לנדאו דוד גבריאל 4   עמרי אבנר 3

   קוטאי לימור נועה 6   יןדריאב מריה 5

      קוין פאולה 7

 

 

 צדק משפט המפלגה: מטעם

 קץ הרשימה: אותיות

 טרימבובלר עמיר לריסה ד"ר בראשות צדק משפט הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   ליטווק מיכאל אליוסף 2   עמיר רננה לריסה 1

   מילסון נחמה 4   יודין יליזבטה 3

   עמיר גאולה 6   פרץ שאול 5

      שמולביץ חוה 7
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 בריאות רק -רפא המפלגה: מטעם

 ר הרשימה: אות

  רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני –רפא  הרשימה: כינוי
 

 
 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 

 לויט שמואל בוריס 2 אבני אריה 1

 ידידיה יחג 4 לבב אמנון 3

 אורביאטו קנפו נורית 6 בובליל שירלי 5

 פיטוס רויטל 8 אדלר עמית 7

 גור יצחק 10 גרוענברג צבי יוסף 9

    דניאל אילנה רחל 11

 
 לתע'ייר אלאמל המפלגה: מטעם

 רנ הרשימה: אותיות

 לשינוי התקווה הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   קאק מאזן 2   אבוכף עבד אל כרים 1

   קרינאוי דאוד 4   רגבי אסאמה 3

 

 חברתית מסורתית דתית מפלגה - אחיעזר המפלגה: מטעם

 רף הרשימה: אותיות

 אמסלם חיים הרב בראשות – שלם עם מפלגת הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   חסן לפקוביץ הילה 2   אמסלם חיים 1

   אוחיון יעקב אבי 4   הלברטל דב 3

   יוסף-בן גדליה 6   תורגמן משה 5

 
 הדדית וערבות שוויון חירות דמוקרטית המפלגה: מטעם

 רק הרשימה: אותיות

 חירות, שיוויון וערבות הדדית –דמוקרטית  הרשימה: כינוי
 

  

 
  שם משפחה שם פרטי

 
  שם משפחה שם פרטי

   אלסאנע חנאן 2   כהן ם ברקחיי 1

   סעדה גרגס ורדה 4   בן שטריט סדי 3

   רמבם יגאל 6   מגן קארן אמה 5

   רותם רפי  8   רענן יעלה לבנת 7
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  משפחהשם  פרטישם    שם משפחה שם פרטי 

  כהן ניר אבישי 10  קוק אביבי סיגל 9

  אליצור אבשלום כורש 12  תמרי קרן 11

  שדמי חיים 14  יבין תמר 13

  גלבוע טל 16  רפמן אורלי 15

  נסאר עיאד 18  עופר אבי 17

  קבין כהן טל מרים 20  עציון ערן 19

  זמיר גילה 22  גן מור יונתן 21

  סכאפי קליר 24  מזרחי דוד 23

  בנצר נעמי 26  ברוק עלי 25

  ברוש אורית סולצ'י 28  נרקיס גל תמר 27

  רוטנר קורן 30  זגרון מתן 29

  שלו סיגלית 32  לדרברג חיליק 31

  הראל ארנון 34  מגן ליאל שלום 33

        

 

 תורה שומרי העולמית הספרדים התאחדות - ש"ס המפלגה: מטעם

  שס הרשימה: אותיות

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

  

 
  שם משפחה ישם פרט

 
  שם משפחה שם פרטי

   מרגי יעקב 2   דרעי אריה מכלוף 1

   מלכיאלי מיכאל משה 4   בן צור יואב 3

   ארבל משה 6   ביטון חיים 5

   אבוטבול משה 8   אזולאי ינון 7

   טייב יוסף 10   בוסו אוריאל מנחם 9

   חיאק נתנאל אפרים 12   בצלאל אברהם בניהו 11

   מושיאשוילי סימיון 14   מלול ארז 13

   צדקה יעקב ישראל 16   מישרקי יונתן 15

   שאער ליאור 18   ישראלוב גבריאל 17

   קייקוב משה 20   מתתיהו טל 19

   עוביידי יהודה 22   ביטון בועז דוד 21

   סברלי חיים 24   בוטבול יהודה 23

   מעלמי יעקב 26   עמר אבנר מרסל 25

   חדאד חגי 28   עזרן סלומון 27

   אנקונינה אלי 30   וקנין יחיאל 29

   לחיאני נהוראי 32   כרדי עופר 31

   רואש יוסף 34   תורגמן יוסף 33

   בן ששון ישראל 36   עובדיה כפיר 35
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  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

   זיגדון חנן גבי 38   נתן בצלאל 37

   בן אברהם אבי 40   דמוניא יעקב 39

  נחום נתנאל 42   קרעי אליהו 41

   ביטון אברהם 44   רמתי ישראל עזרי 43

   אביטן משה שמעון 46   אלפלס נתנאל 45

   קריאף מרדכי ניר 48   קמוס דוד 47

   איפרגן ישראל 50   ברנס מאיר דוד 49

   חדד יצחק 52   גבאי אלי 51

   בוזגלו יניב 54   ראובן איל 53

   אזולאי משה-דוד 56   פרץ שלמה נתנאל 55

   כהן משה 58   בלחסן שלמה 57

   קלפון משה 60   ניאזוף יוסף 59

   סויסה דוד 62   אשר בנימין אריאל 61

   מלכה מאיר 64   עמר יניב 63

   לנקרי אושרי אליהו 66   אביטל אברהם 65

   דנינו יעקב 68   שניאור ישראל 67

   דרעי אבי 70   גבאי מאיר 69

   לאורי מאור חיים 72   שושן אליהו ישראל 71

   עמר מאיר 74   חוגי רחמים 73

   קשטן בלאושטיין יונתן שמואל 76   גולן אריאל יקותיאל 75

   כהן אורגד יעקב 78   לוי משה שלום 77

   סלטון יוסף 80   הררי רפול יהודה מנחם 79

   גגי עתניאל 82   סבאג יורם 81

   חמד עזרא 84   דהן מאיר 83

   בן אברהם חיים 86   עזרא נסים 85

   כהן ריהני בנימין 88   אבוחצירא נסים 87

   דדון שמואל יונתן 90   חנינה אבישי 89

   פנחסי אליהו 92   זר שמואל 91

   ביבאבייב גיל 94   הררי רפול אברהם ישעיהו 93

   הררי אריאל 96   מור יוסף נתנאל 95

   כהן זדה אהרן 98   אסולין צבי 97

   שקד יוסף חיים 100   ארמון אריה 99

   חיון אריאל 102   פריגן בן ציון 101

   מזור עובדיה יוסף 104   אסרף יהודה 103

   ישראל יוסף 106   בוסקילה יוסף דוד 105

   זר לוי יצחק 108   מלכי יצחק 107

   טויטו משה מימון 110   שמאי שמואל 109

   מור יוסף ישראל חגי 112   אוזן דוד שמואל 111

   דיין אוראל 114   הרוש חננאל 113
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  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

   דהאן איתמר 116   גבאי אושרי אשר 115

   חמו יאיר מנחם 118    סיבוני משה ישראל 117

 שבתי וסף חייםי 119
 

   בעדני חיים אהרון 120 

        

 

   ארץ דרך חדשה(; תקווה – )להלן לישראל אחדות -חדשה תקווה :ותהמפלג מטעם

   ת הרשימה: אותיות

    הממשלה לראשות סער גדעון בהנהגת חדשה תקווה הרשימה: כינוי

 

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי

שתייכות ה

 מפלגתית

 תקווה חדשה  שאשא ביטון יפעת 2 תקווה חדשה סער גדעון משה 1

 דרך ארץ  הנדל יועז 4 תקווה חדשה  אלקין זאב 3

 תקווה חדשה  בגין זאב בנימין 6 תקווה חדשה השכל שרן מרים 5

 דרך ארץ האוזר צבי 8 תקווה חדשה יצחק הלוי מאיר 7

 תקווה חדשה שי וזאן הילה 10 תקווה חדשה שיר סגמן מיכל 9

 תקווה חדשה בוסקילה מישל 12 תקווה חדשה דיין דניאל 11

 תקווה חדשה גנון אברהם 14 תקווה חדשה ברקוביץ צבי עופר 13

 תקווה חדשה פינטו סהר 16 תקווה חדשה דיאמנט מיכל 15

 תקווה חדשה קיסר אלון 18 תקווה חדשה אסמאעיל סאהר 17

 תקווה חדשה וייזר דוברת 20 תקווה חדשה ידוידא אורנה 19

 תקווה חדשה אבבה בגשאו דוד 22 תקווה חדשה איזק נתנאל 21

 תקווה חדשה בן שטרית רפאל 24 תקווה חדשה קלמה אבי 23

 תקווה חדשה הייב חסן 26 תקווה חדשה רון מוריה סופיה 25

 תקווה חדשה טמיר צילה 28 תקווה חדשה טל ויקטור 27

 תקווה חדשה לוי מלכה מלי 30 תקווה חדשה דיקשטיין קיצח 29

 תקווה חדשה דואני נדב 32 תקווה חדשה אילוז עדיאל 31

 תקווה חדשה בוחבוט סימי 34 תקווה חדשה מצא יעקב שמעון 33

 תקווה חדשה מס שביט 36 תקווה חדשה און-מי שחר 35

 התקווה חדש טל זהר 38 תקווה חדשה הייטנר אורי עקיבא 37

 תקווה חדשה הנדשר פרקש סיגלית 40 תקווה חדשה קהת סיני שאול 39

 תקווה חדשה חייבי מנחם לילך 42 תקווה חדשה יאבור יונתן פיטר 41

 תקווה חדשה מוזגנוב יעקב 44 תקווה חדשה אליאל שימי 43

 תקווה חדשה הר ציון משה 46 תקווה חדשה שטראוכלר בת שבע 45

 תקווה חדשה ברק שלמה 48 דשהתקווה ח סממה גלעד 47

 תקווה חדשה לנציאנו מרדכי 50 תקווה חדשה טהור יוחאי יוריק 49
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 שם משפחה שם פרטי 

השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית

שתייכות ה

 מפלגתית

 תקווה חדשה סוננזון זאב 52 תקווה חדשה גליק משה שלמה 51
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