ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
המנהלת הכללית

חברי הוועדה  /רשימות שונות 4383815 :

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת
מעודכן ליום 20.1.19
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

בהתאם לסעיף (23א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 11969-ובהסתמך על סעיפים (15א),16 ,
(17א) (ג) ו(-ה) לחוק האמור נמסרת בזה הודעה על הקמתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת
ועל הרכבה ,כדלקמן:
יושב-ראש הוועדה – חנן מלצר ,שופט בית המשפט העליון ,וממלא מקומו – ניל הנדל ,שופט בית המשפט העליון.

סיעת הליכוד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ממלאי -מקומם
גב' עליזה בראשי
מר שאול דבוש
מר אליהו חוקוק
גב' הדסה גטשטיין
מר שמעון גואטה
מר לידור לאביוד
מר אוהד כהן
מר אפרים דמרי

חברי הוועדה
חה"כ דוד ביטן
מר אלידור כהן
מר יעקב (קובי) מצא
מר יגאל הררי
מר יעקב דקל
מר שמעון בוקר
מר קובי דדון
מר יוסי שלום חיים רוזנבויים

סיעת העבודה
.9
. 10
. 11
. 13
. 14

ממלאי -מקומם

חברי הוועדה

עו"ד ישעיהו אתגר
גב' סוניה כהן
עו"ד אשר גולדשלגר

מר עופר קורנפלד
יהונתן רגב
ענת שפכט
עו"ד גיא בוסי
גב' דבי בן עמי

סיעת הרשימה המ שותפת (חד"ש ,רע"מ ,בל"ד )
. 15
. 16
. 17

חברי הוועדה

עו"ד וויאם שביטה
מר יוסף פדילה
עו"ד עלי ג'סאר -

ממלאי -מקומם

 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .;103
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לשכת המנהלת הכללית

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
סיעת יש עתיד
. 18
. 19
. 20

חברי הוועדה

מר גיל סגל
עו"ד ערן יאראק
גב' שפרית כהן חיו שר ביט

סיעת כולנו בראשות משה כחלון
. 21
. 22
. 23

חברי הוועדה

הגב' ז'קלין וייצ מן אלפסי
עו"ד סהר פינטו
מזל נייגו פיטוסי

סיעת הבית היהודי
. 24

חברי הוועדה

מר ניר אורבך

ממלאי -מקומם

חברי הוועדה

מר עמיחי ויינברגר

חברי הוועדה

ממלאי -מקומם

מר נתן אלנתן
מר אביעד אושרי

מר משה חסיד
מר עקיבא חופי

חברי הוועדה

ממלאי -מקומם

מר אמיר שניידר
מר איליה טורקות

עודד פורר
גרביץ רומן

סיעת התנועה
. 30
. 31

גבי קראדי

מר יוחאי רביבו

סיעת ישראל ביתנו
. 28
. 29

מר יואב רפאל

מר נתן נתנזון

סיעת ש"ס
. 26
. 27

ממלאי -מקומם

ממלאי -מקומם

ס יעת הימין החדש
. 25

ממלאי -מקומם

מר עזריאל חריזי
נטע אטיאס
עודד גזית

ממלאי -מקומם

חברי הוועדה

יואל חסון
עו"ד אור קשת

מירב סלע
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לשכת המנהלת הכללית

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
סיעת אגודת ישראל
.32

ממלא -מקומו

חבר הוועדה

מר אברהם יוסטמן

יעקב רוזן

חברי הוועדה

ממלאי -מקו מם

חבר הוועדה

ממלא -מקומו

סיעת דגל התורה
. 33

עו"ד מנחם מושקוביץ

אברהם ובר

סיעת מרצ
. 34

מר עיסוואי פריג'

גב' רונית חייקין-יעקובי

חברי הוועדה

ממלאי -מקומם

סיעת תע"ל
. 33

עו"ד אוסמה סעדי
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