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 2019، آب 18 ،حداأل

 

  22لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ 

 بيان صحفي

 

 قائمة األلقاب والحروف للقوائم المتنافسة في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين

 

أقرت الهيئة العامة للجنة االنتخابات المركزية برئاسة رئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب 

، ألقاب 2019آب / أغسطس  18العليا، القاضي حنان ميلتسر، اليوم األحد،  رئيسة المحكمة

 وحروف القوائم المتنافسة في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين وهي كما يلي:

 

الرقم 

 التسلسلي

الحروف التي  اللقب المطلوب

 أتفق عليها

 ص اقتصاد بيئي دولة واحدة –دعم  .1

 ي قيادة اجتماعية .2

 قوة اقتصادية  .3

 صوت المصالح التجارية

 في إسرائيل

 ز

يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(  .4

 برئاسة أفيغدور ليبرمان

 ل

 ق للعيش بكرامة –حقوقنا بصوتنا  .5

حركة إسرائيلية  –زيهوت )هوية(  .6

 بقيادة موشيه فايغلين يهودية

  ن  ز
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شرعنة القنب،  – أحمر أبيض .7

 لليهود األثيوبيين،  المساواة

 العرب والمظلومين

 ز ي

ألننا جميعا بنفس  –القراصنة  .8

 القارب ونفس الوجهة

 ز ف

 ن متقدمة .9

  ق ي  حزب الكتلة التوراتية .10

 اتحاد اليهود السفاراديم )الشرقيين( .11

 المحافظين على التوراة

حركة الحاخام عوفاديا يوسيف 

 رحمه هللا

 ش س

 ص عدالة برئاسة آفي ياالو .12

 ق ص النهوض بمكانة الفرد –كاماه  .13

 ي ف كرامة اإلنسان .14

 يهدوت هتوراة وهشابات .15

 ديغل هتوراة –أغودات يسرائيل 

 ج

 خن  كرامة ومساواة .16

 ز خ حزب الديمقراتورية .17

 ك في بالدنا طبيعي شعب –نوعام  .18

 كاحول الفان )أزرق أبيض( .19

 برئاسة بيني غانتس ويئير البيد

 ف ه

 كل إسرائيل إخوة .20

 لمساواة االجتماعيةل

 ص ن

تغيير طريقة ل –نظام جديد  .21

 االنتخابات

 خ ق

 م ح ل الليكود .22
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 بقيادة بنيامين نتنياهو

 لرئاسة الحكومة

 الوحدة الشعبية .23

 سعد غانمألبروفيسور برئاسة ا

 ك ي

المعسكر الديمقراطي بقيادة  .24

 شافير وباراك هوروفيتس،

 ر ص م

استيطان  –تسوميت )مفرق(  .25

 وزراعة

 ز ص

 ي ن الحركة المسيحية الليبرالية .26

 القائمة المشتركة .27

 ،العربية للتغيير، الموحدةالجبهة، 

 التجمع

 ض ع م و

 قوة يهودية .28

 إيتامار بن غفيربرئاسة 

 ك ف

 اليمين العلماني –رون كوبي  .29

 المتشدد نكافح ضد اإلكراه الحريدي

 ر ق

 ص ن شمال .30

 ياميناه )إلى اليمين(  .31

 برئاسة أييليت شاكيد

 االتحاد الوطني –البيت اليهودي 

 اليمين الجديد –

 ط ب

 غيشر –العمل  .32

 برئاسة عمير بيرتس

 وأورلي ليفي أباكسيس

 ا م ت
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 باحترام،                           

 غيورا فورديس                      
                                                                                                                                                      

                                                                      
 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                                              
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