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רשימות המועמדים לכנסת העשרים
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 כפי שאושרו:

מטעם המפלגות: העבודה הישראלית; התנועה.

אותיות הרשימה: אמת

כינוי הרשימה: המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

שלי רחליחימוביץ3ציפי ציפורה מלכהלבני2יצחקהרצוג1

עמר ישראלבר לב6יצחקשמולי5סתיושפיר4

מירבמיכאלי9ארמונד עמירפרץ8יחיאלבר7

אראל נחוםמרגלית12מנואלטרכטנברג11איתןכבל10

דניאלעטר15רויטלסויד דהאן14משה מיכאלרוזנטל13

איתןברושי18זוהירבהלול17יואלחסון16

קסניהסבטלוב21נחמןשי20מיכלבירן19

איילבן ראובן24יוסףיונה23איילתנחמיאס ורבין22

לאהפדידה בן שיטרית27סאלחסעד26יעלכהן פארן25

אלדדיניב30משהמזרחי29רוברטטיבייב28

איתן אריאלשוורץ33גלעדקריב32אושרת בהירהברדוגו31

שמעוןבראון36אלוןפילץ35אליס-פלורנטינהגולדמן34

אבראהיםאבו סביח39נזאראעלימי38חיהכהן37

למואלמלמד42ליאורכרמל41סלמאןטרודי40

זהבהאילני45אלוןגלעדי44מרקסרביה43

ניקולאמסעד48אוריקידר47סימוןאלפסי46

סיגלמורן51ריצ'רדפרס50ישראלזיו49

ימין אוהליםסויסה54פרחאןאבו ריאש53אדירוישניה52

נירשירדזקי57זוהרנוימרק56אמנוןדניאל55

עמנואלשחף60נעהגולני59יוליוסמדלר58

מיכלזילברברג63שולמיתאשבול62בוריסאייזנברג61

פתחיאמארה66יוסףעטייה65רוברטונתנזון גולדשטרום64

אלמוגאדונסקי69שלוםקוטלר68יחזקאלאנגלר67

יוסףונונו72איילאוסטרינסקי71שמואלמזרחי70

אלי אליהואורן75עמירםסטרולוב74אליהוסדן73

שלוםמויאל78שמואלבצלאלי77מישל שלוםחלימי76

דודמגן-בריצ'ר81דניאלאזולאי80שולמית שולהכהן79

עלישיבלי84רואיבן דוד83ציוןאדירי82

יצחקחולבסקי87דבי זהבהבן-עמי86תומר משהפינס85

ישראלהירשהורן90אבראהיםאבו ראס89דןבילקר88

דודאריאלי93אורהחכם92אברהםדגני91

צבימגן96משהבן עטר95יעל מריםסיני94
    __________

ק"ת התשכ"ט, עמ' 103; התשל"ג; התשמ"ה, עמ' 196   1
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה
אהודסוצקובר99תמר צלהשחורי98טל יחזקאלאלוביץ97

יצחקימיני102דורוןספיר101אילנהפינטו100

מיכאל מרדכיביטון105אריקחדד104אמנוןזך103

עדיאלדר108שלמהבוחבוט107אלון נתןשוסטר106

אופירפינס-פז111שמעוןשיטרית110אליהועמיר109

אברהם בייגהשוחט114עוזיבר עם113רענןכהן112

משהשחל117דודליבאי116שבחווייס115

יצחקנבון120שלמההלל119אהרוןידלין118

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

אותיות הרשימה: ג

כינוי הרשימה: יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

מאירפרוש3משה רפאלגפני2יעקבליצמן1

ישראל יצחקאייכלר6מנחם אליעזרמוזס5ישראל מאיר אורימקלב4

 אברהם מרדכיטייטל9אליעזרסורוצקין8יעקבאשר7
שלמה

יצחקרייך12אברהםשורץ11שמעוןחדד10

מנחםקליין15אריה צביבוימל14יואל יעקבטסלר13

אברהםרובינשטיין18יצחקברוידא17אליהו מרדכיקרליץ16

חיים מאירכץ21יעקב אשרגוטרמן20אהרן יוסףדייטש19

מנחם מנדלשפירא24חנוךזייברט23יצחק זאבפינדרוס22

משה דודמורגנשטרן27שלמה מנחםוידיסלבסקי26פנחסצנווירט25

מנחםאיזנברגר30שלמה יהודהגולדנטל29יעקבויזבינסקי28

אברהם בן ציוןדייטש33אפריםוובר32דודאוחנה31

ישראל משהפרידמן36משה אליהווינמן35דודאדלר34

ראובןברייש39שלמה זעליגאורלנסקי38ישראל אברהםשחטר37

ישראלריסנר42שמואל אריה ליבסיימון41ישראל יצחקגולומב40

צבירושגולד45פנחס שלוםבדוש44שמואל שמלקהטירר43

מרדכי זאבבלוי48חיים שלמהברנשטין47יהודהיברוב46

משהאוברלנדר51שמעון ישראלקלרמן50יצחקרודיק49

מרדכיגולדברג54אלתר בן ציוןקלוגמן53שמואלגרינברג52

מנחם מנדלרייכברד57יצחקרביץ56גדליהושיינין55

יוסף שאולשטרית60חיים מאירויזל59אברהם פנחסשטרן58

בנימין זאבהקר63סימיוןמושיאשוילי62דודהרשטיין61

מרדכי מיכאלאלפר66יקותיאל דודזיידה65שמואלגרוסברד64

ישראללייזר69אליהוברוכי68מרדכיבריסק67

אליעזר צביראוכברגר72שלמה זכריהקוסטליץ71פנחס דודסירוקה70
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

בנימין משה מונטג74עזרא אברהםגרין73

מרדכי

יהודה אריהרוזן75

אליהו יוסףברונר78פרץאברמוביץ77יצחק דבברנר76

ישראל זאבמאיר81יעקובקורצקי80מרדכי שמואלגרטנהויז79

יעקבולנשטיין84חיים ברוךויכלדר83אורי מאיריפה82

חנוך-דודזיידמן87שלמהשטרן86יקותיאל זלמןנוימן85

אברהם יעקבוייס90עקיבאאוביץ89שלמההומינר88

אברהם מרדכי וקשטוק93בנימין טוביהלוונשטיין92אברהם אלכסנדרברסלר91

יוסף
אלעדצדיקוב96שמעוןגולדברג95יהודה אריהפולק94

ישראל מרדכיגולדברג99אבינועםשיפמן98יעקב חייםזורגר97

נתןוייס102מרדכיליברמן101ישראל מרדכיסילברסטין100

אלחנןארנטרוי105אפריםוייס104שמואלקריבוס103

יונהמושקוביץ108נפתלי יוסףוירניק107יהודהרייך106

מנחםקלוגמן111משהמן110פנחסגרוס109

אברהם יצחקמישקובסקי114זמיר נתנאלמימון113משהפרנק112

שלמהדייטש117אברהם אהרןרוזנטל116שבתישינפלד115

יצחקמאיר119משה שלוםקרפ118

מטעם המפלגות: המפלגה הקומוניסטית הישראלית; רשימת האיחוד הערבי; אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי; התנועה הערבית 
להתחדשות

אותיות הרשימה: ודעם

כינוי הרשימה: הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

ג'מאלזחאלקה3מסעודגנאים2איימןעודה1

עבד אל חכיםחאג' יחיא6עאידהתומא סלימאן5אחמדטיבי4

טלבאבו עראר9דב-בוריסחנין8חניןזועבי7

אוסאמהסעדיה12באסלגטאס11יוסףג'בארין10

סעידאלחרומי15ג'מעהאזברגה14עבדאללהאבו מערוף13

ואאליונס18יוסףעטאונה17אבראהיםחג'אזי16

נועהלוי21לאהצמל ורשבסקי20ניביןאבו רחמון19

יעלה לבנתרענן24סמימוהנא23סאמרסמארה22

סונדוססאלח27היבהיזבק26נימרחוסין25

ראויהאבו רביעה30צפוותפריג29באסלדראושה28

מוראדחדאד33אשרףקורטאם32אמגדשביטה31

עליכתנאני36סמראבו יונס35אחמדמוהנא34

קאידחרבוש39סלאםבילאל38פתחידקה37

פדרוגולדפרב42גסאןעבדאללה41אליאסאסעד עטאללה40

רודינהג'ראיסי45מחאסןקיס44סאלחריאן43

גד יעקבאלגזי48מריםפרח47יוסףאלקרם46
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

עבד אלרחיםפוקרא51נסר אלדיןזועבי50עליסרוג'י49

ולידקעדאן54דאודעפאן53ראזיעיסא52

מוחמדמסארוה57חתאםואכד56שאדי באסלעבאס55

סוהיראסעד60מחמודנאסר59חררדולייבנר58

חניןאגבאריה63סעדג'אבר62עאמראבו עאנם61

עקילאל זיאדנה66מיסםגלגולה65בסאםאבו יאסין64

גד ג'האדסעד69חלילאל עמור68אפריםדוידי67

סמיאבו שחאדה72פתחיהסגיר71אחמדפריג70

עומרסכסכ75אמאניחיאדרי74עדנהזריצקי73

זיאדעווידה78נאדרהקבורקיאן77מחמדאלחואטרה76

אליאסח'ורי81חסאןדבסן80עופרכסיף79

שריףזועבי84סלמאןנאטור83קאידאל קצאצי82

עאדלעאמר87מאהרעכרי86ג'יריסמטר85

אסעדסמעאן90דליהבקר89ואילג'השאן88

אדגארדכואר93אסעדכנאנה92סעידסלאמה91

עבאסעבאס96עבד אלסלאםדראושה95יוסףשאהין94

סאמחעיראקי99מיכאלורשבסקי98עליחידר97

נכדנכד102יהודהשנהב101חנאאבו חנא100

אמלמורקוס אזרייק105עימראןכנאנה104אמיןענבתאוי103

מאג'ד עבד סעבאני108עפואגבאריה107אפנאןאגבריה106
אלקאד

עבד אלוהאבדראושה111טאהאעבד אל חלים110חנאסוייד109

האשםמחאמיד114תמרגוז'נסקי113עבד אלמאלכדהאמשה112

מאזןגנאים117מוחמדנפאע116מוחמדטאהא115

מוחמדברכה120אברהיםצרצור119ואסלטאהא118

מטעם המפלגה: כלכלה

אות הרשימה: ז

כינוי הרשימה: מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטיין

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

גרמא שמואליתמנו3דניאלטלקאר2דניאלגולדשטיין1

יגאלשמשון6בן ציון יצחקגולדשטיין5טי הון ואןנויין4

אליהו חייםברכה9ברכיה משהגליק8אוהדאלוני7

רומןסמירנוב11מיכליוסף10
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מטעם המפלגה: דמוקראטורה - מפלגה להגשמת הציונות וערכי הדמוקראטורה

אותיות הרשימה: זך

כינוי הרשימה: תומכי מפלגת הדמוקראטורה

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

דודלוגסי3דודחכימי2דורוןחכימי1

ישראלבן חמו6עדי,תהילהכהן5לירון חנהחכימי4

טלאמיר9מרדכיאסרף8זכריהאמיר7

מזלקרמני12יצחקשראגא11עופרהגינתי10

יעקב יוסףחכימי15ברוריהלוי14אליהוקרמני13

אורית סוזיאבולוף18צפורהאמיר17מריםחכימי16

יקירכהן שבתי21ניסןלוי20רוניתלוי19

יוסף אילחכימי24אליהולוי23מלירוחם22

רבקהרוחם27אריאלסיני26סימהפליסקוב25

בנימיןשאשא28

מטעם המפלגה: ברית עולם

אותיות הרשימה: זץ

כינוי הרשימה: נבחרת העם )הזמנית(

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יניב אברהםפריאל3רפירותם2יהונתןכסיף1

רותבן שטרית6זיובס ספקטור5מלכהאלפסי4

זיועפר9אילהסבאג8פרנסואזמיקאל7

עבד אלעדיםמריח12איריסבג'רנו11ערןיוז10

קרןראוך אלבוים15פנחססבח14חייםשצופק13

רוןרהב18אמנוןסקופ17שיריתבן ישראל16

שרוןפורטוגלי20ג'וניביטון19

מטעם המפלגה: הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל; האיחוד 
הלאומי - תקומה

אותיות הרשימה: טב

כינוי הרשימה: הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

איילתשקד3אורי יהודהאריאל הכהן2נפתליבנט1

ינון אלישעמגל6ניסןסולומינסקי5אליבן דהן4

שולמיתמועלם רפאלי9בצלאל יואלסמוטריץ8מרדכייוגב7

אבירונצקי12ניראורבך11אברהםוורצמן10

רונןשובל15ענתרוט14אורית מלכהסטרוק13

משהסלומון18נחמןאייל17אביחי אברהםבוארון16

אשרכהן21שרהאליאש20יהודיתשילת19

נחמיהרפל24יצחק אמיתיכהן23שמעון מאיררקלין22
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

זאבשוורץ27יוסףפוקס26אנטחאסכייה25

יגאלדילמוני30משה דורוןדנינו29יצחקזרגרי28

אוריבנק33אברהםאזולאי32חנה רנהלוז31

חגיתגיבור36רוניחסון35חמוטלשפירא34

שמעוןאור39רזקיל38עמרםבן–דוד37

משהגולדשטיין42חייםמיכאליס41יעלסעד40

יעקבסולר45שיבלומנטל44אורטלכהן43

אליהומזוז48מרים מיכלוולדיגר47שלוםאלמגור46

ג'רמיסלטן51יוסף חייםהרוש50אלוןיוניאן49

גסובחסון54אורי יהודהשחור53סמדר חיהמיוחס52

גור אריה 55

האובנשטוק

ילנה לאהמרוסט57עמיחי יהושעלנגפלד56ראובן

עדיפלח60טוביהברוקנר59צביווייס58

יוסףמגנאגי63דודחיון62שרוןטייך זומר61

נועהאפריאט66אביעדבר חי65איתיאהרוני64

ישעיהובשן בוקשפן69אסתריעקב68יערהישורון67

נטליאקדם72שמואללוי71דבירחודיפי70

ירוןהראל75רותםינאי74שמואלמאירוביץ73

יוסףפרנקו78יוסיווקנין77שלומיתולך76

נעמה פסיהטל81נעם זכריהשרמן80יעלרון79

גדי יצחק גדליהומלכה84אלישיבהכהן83אברהםסולימן82

עודד יהודהסושרד87אלישעחובב86רינהכהן85

אברהם משה בר חד89שלוםשטימלר88

בומה

שרוןרואס90

אופיר שמעוןטואיל93רותםקקון92משהכהן91

איתיגרנק96מיכל שולמיתקלדרון95אביחיטבק94

גיא דודמרציאנו99מיכאל בועזסימן טוב98פז שמואלגליקמן97

אבינעםגואלמן102נעםויס101אילניתגינסבורי שגב100

נועה נחמהרביב105יחיאל מאירוסרמן104דורון יצחקביינהורן103

חיים מאירדרוקמן108שינתן107בן–ציון גדליהוארביב106

מטעם המפלגה: חיים בכבוד - בראשות עו"ד סער עמית

אות הרשימה: י

כינוי הרשימה: שכירות בכבוד

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

ברוךארן3מיכאללבלוב2סער שלוםעמית1

יעקב מאירבינדר6מקסיםאדמובסקי5אורליכהן4

עמיתיזהר9עשהאליפרח8אמהגוברי7

יבגנישלקוב11סבטלנהגולדמן10
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מטעם המפלגה: מורשת אבות

אותיות הרשימה: יז

כינוי הרשימה: מנהיגות חברתית

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

משהמוזס3שקדכחלון2אילן משיחאיר-זנבר1

משהסלע6יעקב ישראלבוסירה5טליהרוטנברג4

מורדבוש9משהבונפיס8משהפפיא7

מטעם המפלגה: עתיד אחד - עתיד טוב לישראל

אותיות הרשימה: יך

כינוי הרשימה : מגינים על ילדינו

שם פרטישם משפחה

יחזקאלשטלצר1

מטעם המפלגה: אלאמל לתע'ייר

אותיות הרשימה : יץ

כינוי הרשימה : אלאמל ללתג'ייר - התקווה לשינוי

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

מוחמדעואד3מחמודנוג'ידאת2עאטףקרינאוי1

גברילאבו אלעסל6עבד אלג'באראלבויראת5בינאןטהה4

ראאףאבו עאבד9מוחמדעואד8מוחמדעקל7

סעידבדראן01

מטעם המפלגה: כולנו בראשות משה כחלון

אות הרשימה : כ

כינוי הרשימה : כולנו בראשות משה כחלון

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

אליאלאלוף3יואבגלנט2משהכחלון1

טליפלוסקוב6רחלעזריה5מיכאל סקוטאורן4

רועי שמואלפולקמן9אליהוכהן8יפעתשאשא ביטון7

אכרםחסון12שיבאבד11מירבבן ארי10

ורצלבסקי 15אשר פנתהוןסיום14תומראוזן13
בליסטרא

רבקה

נעמה טובההראל18שילתחאקשור17אליאססלימאן16

ערןאליאס21דליתהראל20אריאלאלמוג19

משה שיבן דוד24דודעציוני23יאיר יעיש יוחאיביטון22

גיאנועם27ענבלטל פאר26רותםקקון25

זוהרסוסנקו30אוריתאגמי29צפי פייגהארליך28

שלוםסער33משהרן32ניריתאיבי31
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מטעם המפלגה: ישראל ביתנו

אות הרשימה : ל

כינוי הרשימה : ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

סופיה )סוניה(לנדבר3אורלילוי אבקסיס2אביגדורליברמן1

חמדעמאר6שרוןגל5אילןשוחט4

יוליהמלינובסקי9עודדפורר8רוברטאילטוב7

לאוןליטינצקי12אלכסמילר11שירה-אסתרמיסטריאל10

שאדיחלול15שמעוןאוחיון14ארקדיפומרנץ13

מרינהקוריטני18אלכסנדרקושניר17משה מוץמטלון16

אדםאמילוב21אשליפרי20אמירשניידר19

גסטון אריאלסיידמן24מיכאלקלוו23דודבן אברהם22

יחיאהיב27קליבלקאר26ינוןכץ25

יוריגולדשטיין30שחראלון29אנטוןמשריקוב28

מטעם המפלגה: הליכוד, תנועה לאומית ליברלית

אותיות הרשימה : מחל

כינוי הרשימה : הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יולי יואלאדלשטיין3גלעד מנשהארדן2בנימיןנתניהו1

ציון סילבן משהשלום6מריםרגב5ישראלכץ4

דני בן יוסףדנון9זאבאלקין8משהיעלון7

צחיהנגבי12זאב בנימיןבגין11יריב גדעוןלוין10

אופיראקוניס15גילהגמליאל דמרי14יובלשטייניץ13

ז'קי אלילוי18חייםכץ17דודביטן16

דודאמסלם21צפורהחוטובלי20יואבקיש19

איובקרא24ענתברקו23מכלוףזוהר22

אברהםנגוסה27אברהם משהדיכטר26נאוהפרחי בוקר25

אורן אסףחזן30ירוןמזוז29נוריתקורן28

יהודה יהושעגליק33אמיראוחנה32שרן מריםהשכל31

פנחסעידן36זיואגמון35הילהמארק34

אמיר יגאלשטרנברג-וייטמן39שבחשטרן38מיכאלרצון37

נפתלינאור42אילתגלילי41פטיןמולא40

אריה נתנאלליפו45אילהשטגמן44חסןהייב43

סילבהמזרחי48ג'קיפינטו47נתן שמעוןשראל46

גדי גדליהבשארי51רונישטרן50גילחדד49

אריאלבוכניק54יאירדוידי53טלי טליהארגמן52

שמעוןשטרית57גבריאלקדוש56מישלבוסקילה55

חיים זאבפרידריך60הרווהמימון59כפיר אלעדזמיר58

יחזקאלעיני63מימוןטולידנו62צדוקכהן61
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יצחקדיקשטיין66סיני שאולקהת65סילסאליעזר64

ציוןפיניאן69רפאלזנזורי68רפאלקטאשוילי67

נתנאל שלמהאבנרי72מיכאללובוביקוב71ליאורחיימוביץ70

מרדכיאבנר75עידו אלימלךכרמל74איתמרסונינו73

יאיררביבו78דודאלחיאני77ירוןניסים )יחיא(76

אליעזר יהושערודריג81ארנוןאברמוב80בנימיןביטון79

יחזקאליגנה84משהאלברט83דודאבן צור82

אלון משהסיסו87מאיר נסיםדהן86ארנוןברזלאי85

עוז)אייזיק(אלתר90גבריאלשורץ89ח'ירנבואני88

סוזןבן-אבו93יפתטירי92דוד שמואלחיים91

מאירחלבי96שושנהסבג95נטליהילינסון94

ברוךברוקר99רפאלפרץ98טובהמעוז97

דבגלבוע102חיים צביליפקין101הללאהרמן100

יצחקחן105גוליאטלסקר104ראודורורדימון103

דודצבי108חיהשמיר107חדוהשפיגל106

אהרןבוצר111רפי ראובןגירגס110שלמהצוויפלר109

איזוחיימוביץ114פסקואל- אוסקרפרישר113מכלוףבנקסוס112

משהדולגין117כוכבהמתתיהו116דליהאיגלר115

משה בנימיןנסים119יהודיתבנד118

מטעם המפלגה: מרצ

אותיות הרשימה: מרצ

כינוי הרשימה: השמאל של ישראל

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

עיסוויפריג'3אילןגיל און2זהבהגלאון1

מוסירז6תמרזנדברג5מיכלרוזין4

אבשלוםוילן9אבידאבוש8גבריאלהלסקי שוץ7

נירלהב12רויטללן כהן11אורי צביזכי10

תוםדרומי חכים15סמדראהרוני14איתיסבירסקי13

טלגרינשפן18אימריקלמן17דליה רחלשטיינר16

מיכלעדן21סוזן אמיסילברמן20אהודבנדל19

עבד אלכריםזועבי24מהרטהברוך רון23מיכאלגיצין22

אליאסמטאנס27אחמדבדיר26תומררזניק25

עדיתדיאמנט30סיגליתשיינמן29נמרודברנע28

אסתרלבנון מורדוך33עילאיהרסגור הנדין32מיטל מריםלהבי31

יוסף פפהאללו36רוניתוינטראוב35מאשהליטבק34

ליאתתימור39עבד אל סלאםחסן38שיאבן37

מיטלמועלם42ויויאנה לאהוולפסון41עפרזבנר40

עדיגיסיס שטינמן45סועאדשחאדה44דבורה דביסלוצקי43
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

נתןלם48לורהורטון47נוגהברלב-ליבנה46

איריסקלקא51סאלחסלאלחה50מוחמדח'ואלד49

רועיפלד54קטיפיאסצקי מורג53פליאהקטנר52

שרוןאורשלימי57שירהשגיא56דורוןליבר55

שרהסטרקובסקי שילון60מיכלשוחט59דרורמזרחי58

ליאורפינקל63מאיה עדהקרבטרי62איתי לאונרדזידנברג61

עידןלמדן66מוריסשחאדה65סוזן לינדהבכר64

יעללייבנווירט ראם69יפעתסולל68עבד אלחליםזועבי67

רותלפידות72מאירמרגלית71למעאןנאש70

תחסיןקרש75יצחקצויזנר74אחמדמשהראוי73

אסתר חגיתעופרן78רקפתזהר77נעמיציון76

יונה שמעוןברגור81אבירמהגולן80מורןמזוז79

צורשיזף84רניטריינין83גרשוןבסקין82

אילןברוך87אבנרדה שליט86זאבהרצוג85

עליזהזהר90דניאלפילק89יוסףמורציאנו88

חנההרצוג93גליהגולן גילד92צביה סלביהביזאוי91

גיורארם96זיוהשטרנהל95אסתרזקהיים גראוס94

צביהולדן99רפאלולדן98לטיףדורי97

רות חדוהרזניק102אלכסנדרליבק101דרור איש שלוםמורג100

אמירהסרטני105נסיםקלדרון104יהודיתבובר אגסי103

דניאלקרון108צלירשף107מרדכיבר און106

יהושעסובול111דןשביט110קולטאביטל109

רןכהן114חוסיןפארס113אליס הילדגרדשלוי112

ענתמאור117שרה נעמיחזן116יאירצבן115

יוסףשריד120חייםאורון119יוסףביילין118

מטעם המפלגה: אחריות - לב אחד ורוח חדשה

אותיות הרשימה: נז

כינוי הרשימה: ובזכותן - חרדיות עושות שינוי

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

תמרבלוי3שרה נעהארז2רותקוליאן1

גילהוייס6שלמהמורציאנו5נזי גילהישר4

שרהיזדי9מרב אלישבעיצחקי8נתן דודלנגר7
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מטעם המפלגה: אור

אותיות הרשימה: ני

כינוי הרשימה: אור

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

שריתיחזקאל3רןעדיני2ירוןידען1

יאיררזק6אורנהשני5דודדרזי4

תוםוולף8קובי יעקבסורוג'ון7

מטעם המפלגה: פרח - שפע, ברכה, חיים ושלום

אותיות הרשימה : נץ

כינוי הרשימה : פרח - שפע ברכה, חיים ושלום - נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יהודה אברהםדנינו3אלוןאשר2שלמהמרקס1

יוחנןארלנגר5שלום אליעזרהרבסט4

מטעם המפלגות: המפלגה הלאומית הערבית )אל חיזב אל קאומי אל ערבי(; מד"ע - מפלגה דמוקרטית ערבית 

אות הרשימה: ע

כינוי הרשימה: הרשימה הערבית

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

מאריפרח3מוחמדכנעאן2טלבסאנע1

מוחמדגורבאן6מוסהאבו סהיבאן5עפיףאבראהים4

יאזידסואעד9ח'אלדדיריני8סחרסעיד7

חמזהפוקרא12חלילאבו רקייק11וג'יהאבראהים10

האניבוקאעי15פאיזסלאמה14נאיףאבו עראר13

מרואןעאסלה18ג'מאלח'טיב17עליגנאמה16

לינאקאסם21חוסיןשלאעטה20מוחמדנסרה19

סאהרשלבי24חוסיןחג'אזי23כאמלמוהרה22

נבילאבו ג'אד27יחיאסרחאן26פיאדהיבי25

מוחמדסעיפאן30יוסףח'טיב29פאוזידראושה28

גסאןביתם33אחמדחגאזי32פייסלנעים31

אבראהיםבוקאעי36חמידעואד35לוטפיהמאם34

אחמדמיעארי39נימראלעוברה38יוסףאלצאנע37

יעקבאבו אל גיעאן40

מטעם המפלגה: הפיראטים

אות הרשימה: ף

כינוי הרשימה: הפיראטים - הפתק הלבן

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

נועםכוזר ויסגרבר3דןבירון2אוהד יעקבשם טוב1

עופרגולני6רחלי שולמיתווקס5קיט לורנסגולדשטיין4
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

אאידהטופורק9ריינהרדסטו8אחייהזלייט7

אביבצח12ניצןנהון11איתמר מתיסטריאר10

ליעד יהושעפרנק13

מטעם המפלגה: יש עתיד - בראשות יאיר לפיד

אותיות הרשימה: פה

כינוי הרשימה : יש עתיד בראשות יאיר לפיד

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יעלגרמן3שי משהפרון2יאירלפיד1

עפרשלח6יעקבפרי5מאירכהן4

יואלרזבוזוב9קאריןאלהרר הרטשטיין8חייםילין7

אלעזרשטרן12מיקילוי11עליזהלביא10

רותקלדרון15בועזטופורובסקי14פנינה )פנחש(תמנו13

רונן פנחסהופמן18דב אלןליפמן17יפעתקריב16

חדווהשקד21עופרהפינקלשטיין20זהוריתשורק19

רחליהשפירו24גדימאירי23סליםקדור22

גלעדשריר27סיוןבר-אור26ולדימירבליאק25

יוראילהב הרצנו30ארזאהרוני29שיאבוחצירה28

זהר זיגברדבלום33אורינפתלי עוז32איתימתתיה31

רמיבג'ה36ניסןבן חמו35לריסהסטדלר34

יעקבקורץ39רוניתארנפרוינד כהן38דבורהביטון37

ירון עמוסלוי42מורןפדלון41שחרמי-און40

יריבקרין45ענתכנפו44עדיבארי כהן43

יערה ימית חנהדי סגני48עומרינחום47נאורשירי46

שריתהנדקנופף51דניאל אלברטוריינס50אביידג'ן49

דרורמולכו54בןויזל53אוריגרינברגר52

אביבה יוליההרטמן57יסמיןפרידמן56חנית חנהדיאמנט אדמוני55

דוריןאברהם60עפרה ריבהבל59כרמלהגרבינר58

מכלוף מכאלבן ישי63איתןגליק62טליפרץ61

אופיר שירובין66עינת מרגליתמזרחי65אניטהרוזנבאום64

ג'ולייט שיראלקייט69לירוןבן טל68אפרתבן אפרים67

זוהרגוילי72מיכאלמיליס71הדראלוני70

תל אביב ליוידריך75רועיקונקול74עדיברמוחה73

דפנהגזית וייס78מאיראליאל77שרונההרשקו76

ספירליברובסקי81עזריאלחריזי80נתןאברהמי79

טלתעסה84מעיןגלוזברג83יואלריבליס82

נויאלראי87עמרםלדור86גדעוןגורן גרציאני85

שמואלבן-נפתלי90איילהאושנר89אורליבן צבי-קוברינסק88

יצחקפרץ93איילתסגל92קורל אסתרוקסלר91
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

רוניתבן יהודה96יצחקפרקש95עומריפלד94

דבורהויינשטיין99מתן משהשוורץ98אביעדכהן97

ליאתתמיר102רוברט מריוסריזל101ירוןסלע100

יוחנןהראל105מיכאלקבסה104שיהרפז103

אורשדה108ראובן רובי אלילאון107יפעתמורוביץ106

מיריתקרוגליאק111רןבלייכר110דניאלהבן שושן109

רחלדולב114תמרבר מאיר113הילהביטון112

אורישפירא117אפרתחכמון116שרון-שריתמרק115

רוניסומק120מריםמלמד119שילהאשרי118

מטעם המפלגה: כולנו חברים - נ נח

אותיות הרשימה: ףץ

כינוי הרשימה: כולנו חברים נ נח

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

תומראברהם3משהינאי2מאורמלין1

שרוןקנאפו6דורוןבן ויס5רותם משהאופיר4

אלדדמדי9נחמןהרמן8שניאורבן יחזקאל7

ניצן חייםקפל10

מטעם המפלגה: עלה ירוק

אותיות הרשימה: קנ

כינוי הרשימה: עלה ירוק - גאה בבחירה שלי

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

עדי שילוסטיג3ברקתשיף קרן2אורןלבוביץ1

קרניתידיד6צחקליין5עמריחיון4

גדעוןרודן9סופיהטרוטוש ארגמן8ישראלרוזלי7

אסף יהודהארזי12מורשינבוים11שולה-סימונהעמר10

רוןשריד15נטעסימפלי14מתןוונונו13

תומרטל18אדיבכהן17עוזבוחבוט16

אירהגוטצייט21נועם שמעוןגיל20זאבאחאי19

הדרותורי24אברהםקופרמן23אהרוןקדרתי22

שי שילה יהודהאדרי27עדיפרידמן26גלשלום25

אסףיעקובוביץ30מיכלדסה29משהארביב28

רועיבוקסנבוים33גלעד שלמההראל32נטלי חוהשרל31

נטע חיהשמיר36לירןגורלי35אליהובסיליאן34

משהשמעון39אלכסנדראנבינדר38אוריתם37

שגיא יצחקארזוני42ליאורחלוני41אלכסנדרלויטס40

ערן חייםאופיר45דודדנטלסקי44עוזרז43

אלילופטין48דבירסימן טוב שוורץ47מוטיאנגל46
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

צבי אהרוןויסברג51יחיאלמרדכי50דניאלריס49

אורלנגר54עידןבן פורדו אבישר53נאורקפלן52

עומרבן חורין57איתמראוראל56תוםפינס55

מקסיםמוזגנוב60אהרוןלנדובר59דוד יצחקסילבר58

אביבבסר63קירילצ'ודינוב62לאונידרוזגון61

מטעם המפלגות: יחד - בראשות אלי ישי; חזית יהודית לאומית 

אותיות הרשימה: קץ

כינוי הרשימה: יחד - העם איתנו בראשות אלי ישי

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

מכלוףעייש3יונתןשטבון2אליהוישי1

עמיטל יעקבבראלי6ששוןטרבולסי5ברוך מאירמרזל4

ברושאילון9יעקב יהודהיקיר8דודשומנפלד7

יניב יוסףבניטה12גבריאלרחמים11ראובןיצחק10

יצחקזוזוט15יעקבמועטי14יוסףבן שושן13

 גבריאל אוריאל מאזוז17יהודהבלולו16
לויתן

עזרא מנחםהללויה18

מיכאלרחמים21אלחיטל20יצחק דודפרידמן19

איתמרסיאני24אבישיכהן23אלמוגדוד22

יצחק יוסףויסקי26מתתיהביטון25

מטעם המפלגות: מפלגת הירוקים - למען ישראל ירוקה - לאיכות הסביבה והחיים בישראל

אותיות הרשימה: רק

כינוי הרשימה: הירוקים

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

ליאת לאהכהן3ראולרודריגז2ראובן עמירמלצר1

אוריאןקנצפולסקי6שלהבתויסנר5דרור יחזקאלעזרא4

יואלחדידה9אורן ציוןיגאנה8איתןברטל7

מיכאלרועה11יעקבפלקסר10

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

אותיות הרשימה: שס

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

שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

משולםנהרי3יצחקכהן2אריה מכלוףדרעי1

יואבבן צור6דודאזולאי5יעקבמרגי4

חייםביטון9אברהםמיכאלי8יצחקוקנין7

רפאלברנז12מיכאל משהמלכיאלי11ניסן יגאלגואטה10

אברהםאמסלם15דןסידה14בועז דודביטון13

יוסף חייםמועלם18יהושעעמר17ינוןאזולאי16

אברהםביטון21נתנאלנחום20שלום מאיראזרזד19
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שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

יוסף חייםקקון24מאירבן סימון23מיכאל מישלטפירו22

ויקטורקריספל27אוריאל מנחםבוסו26אבנר מרסלעמר25

חיים אלירואש30עופרכרדי29נתןאלנתן28

כפירעובדיה33אליהוזגדון32חייםסברלי31

אליגבאי36יצחקמלכה35אוריאלמלכה34

נהוראילחיאני39יהודהעוביידי38אלידדון37

מנחםדוד42בנימיןאלחרר41חגיחדאד40

יחיאלוקנין45יעקבאדמוני44עמיביטון43

צורכהן48נתנאל אפריםחיאק47סלומוןעזרן46

אברהםבורוכוב51שלמהסויסה50נתנאלאלפלס49

אודי טלהוןזאודה54שלמהממן53יעקב ישראלצדקה52

עופראוחננה57נסיםאביטן56בצלאלבן עזרא55

יגאל דרורחדד60סימוןאלגרבלי59דותן אברהםעידן פרויליכמן58

 נחמניאל דניאל סבן63מימוןאוחיון62רוניבן חמו61
יוסף צבי

ארזמלול66משהארבל65אהרון יעקבכהן64

עופרכהן69אליהולוי68יהודהחזן67

יונתןמישרקי72ישראלשניאור71נתנאלאמסלם70

דודדיין75אליהוחורי74משה יעקבאלחייאני73

יהודהעמר78יצחק אלחנןקבסה77אבישיאדרי76

יאיר ראובןנבון81אהרוןיעקובי80שמעוןסויסה79

מנשהלוי84יצחקאנגל83דוד חיחזן82

שלמהלוי87משהכהן86חייםסבאג85

יצחקהרוש90יוסףלוי89שלמה אפריםדנינו88

ישראל מאירדנן93משהכהן92אורןבר שלום91

ירואליעקב96אריאלאגמון95שלום מאירקבסה94

יוסףמנחם99שמעוןפרץ98שמעוןעוקשי97

דןכהן102שמעוןאביטן101יוסףסלטון100

משהלבון105יעקב אריאלכהן104אברהםפרטוש103

חייםבן אברהם108אביבן אברהם107שמעוןבן שלמה106

בצלאלנתן111יוסףאוקנין110אליהוקרעי109

יעקבבן שלמה114דרורבן אפרים113שלמה שלומיקקון112

יונתןדנינו117אושריאזולאי116עבדיאל דבישראלי115

אריאלאטיאס120אביגדבן סעדון119אביאל יוחאיכהן118
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