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

בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת 
העשרים ושתיים כפי שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–22, ובהתאם להחלטות בית המשפט העליון בע"ב 

5487/19 גיל סגל נ' איתמר בן גביר )2019 08 25(:

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

  

 
  גשר) - (להלן אבקסיס לוי אורלי בראשות גשר ;העבודה) - (להלן הישראלית העבודה מפלגת :ותהמפלג מטעם

  אמת הרשימה: אותיות
   אבקסיס לוי ואורלי פרץ עמיר בראשות גשר - העבודה הרשימה: כינוי

 

  

 שם משפחה שם פרטי 
השתייכות 
 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית 

השתייכות 
  פלגתיתמ

ארמונד  1
 עמיר

 גשר  לוי אבקסיס אורלי 2 העבודה פרץ

  העבודה מיכאלי מירב 4  עבודהה שמולי יצחק 3
עמר  5

 ישראל
  בודההע  סויד דהאן רויטל 6   העבודה בר לב

  העבודה חרמוני ערן 8  גשר  רזניק חגי  7
-אלמקייס כרמן 10 העבודה  סעד סאלח 9

 עמוס
  גשר 

  העבודה  בר גיל גברי 12 העבודה  בר יחיאל 11
  העבודה  ח'לאילה אחסאן 14  העבודה  בירן מיכל 13
  העבודה  צ'רנוביצקי מיכל 16  העבודה  ריטוב עמיר 15
אמילי  18  גשר יקיר ליאת 17

 חיה
   העבודה מואטי

 גשר  אינברם  אליאס 20  העבודה   אבו ריאש פרחאן 19
פדידה בן  לאה 21

 שטרית
  העבודה  בן עמי לילי 22  העבודה 

  העבודה  טיים יצחק 24  גשר אליעז נועה 23
   העבודה זיו ישראל 26  העבודה  סברדלוב ולדימיר 25
-אליס 28  העבודה  קבלאן שאדי 27

 פלורנטינה
  העבודה  גולדמן

תומר  29
 משה

  העבודה  מזרחי משה 30  העבודה  פינס

  העבודה  לדרר אילן 32  העבודה  ביילין גיל 31
אברהמי  שרה 34  העבודה  ח'ניפס אמיר 33

 סולומון
  העבודה 

  העבודה  טרודי סלמאן 36  העבודה  אעלימי נזאר 35
  העבודה  דסקל שלום 38  העבודה  לסרי נסים 37
  העבודה  לנדסמן דוד 40  העבודה  דומבק ניר 39
איתמר  41

 אילן
  העבודה  לוגסי דני 42  העבודה  וגנר

לילך  43
 ליאור תום

  העבודה  עמי-בן דבי זהבה 44 גשר  דבס

יגרדו  45
 אורית

  העבודה  ונה אלה יעל 46  העבודה  טייה

  העבודה  אלמו אייטגב 48  העבודה  אורן מרים 47
  העבודה  חנוכה משה 50  העבודה  פרס ריצ'רד 49
  העבודה  חלבי הלאל 52  העבודה  שרתוק יורם 51
 דיאגו 53

 חבייר
  העבודה  גולדפרב אלכסנדר 54  העבודה  שירטה
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 שם משפחה שם פרטי 
השתייכות 
 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית 

השתייכות 
 מפלגתית

  העבודה  פרלשטיין גל 56  העבודה  זילבר שגיא 55
  העבודה  קיסוס קובי יעקב 58  העבודה  בזרנו גיא 57
  העבודה  מור מוסלי יובל 60  העבודה  גנדור כריסטו 59
  העבודה  טרובק איתמר 62   העבודה שפינדל אלעד 61
נסים יוסף  64  העבודה  כהן חיה  63

 חיים
  העבודה  פרץ

  העבודה  מנדה יהודית 66  העבודה  שנדלר רועי 65
  העבודה  ביץ דב 68  העבודה  פינטו אילנה 67
ליאורה  70  העבודה  גריפאת קאסם 69

  בטי
 

  העבודה  לנגר

מישל  72  העבודה  בן דוד רואי 71
 שלום

  העבודה  חלימי

סילביו  73
 גבריאל

  העבודה  ביטי (שלוח) אורלי 74  העבודה  חוסקוביץ

  העבודה  מרציאנו ענת 76  העבודה  בר יוחאי אליהו 75
לוריא בן  שלום שי 77

 יעיש
  העבודה  שמחי טל 78  העבודה 

גלית  80  העבודה  אזולאי דניאל 79
 פסיה

-אבידור
 הופמן

  העבודה 

  העבודה  גאנם פהים 82  העבודה  בוקובזה נורברט 81
יותם  84  העבודה  אוסטרינסקי אייל 83

 ניסים
דביר 

 דימורה
  העבודה 

  העבודה  רותם בן דוד טליה 86  העבודה  נורי שקד מאיה 85
   העבודה רימון ופרע 88  העבודה  איזנברג צבי 87
היבנר  דליס 90  העבודה  שפירא יגאל 89

 קרויטורו
  העבודה 

  העבודה  בן סעדון אילן יאיר 92  העבודה  קבלו פנחס פיני 91
  העבודה  מרשק יואל 94  העבודה  אביטן רוז'ה זוהר 93
  העבודה  שחף יצחק 96  העבודה  גובס שרה 95
  העבודה  בן סימון ניאלד 98   העבודה דיין הדסה 97
  העבודה  הרמן מכאל 100  העבודה  סגל מעוזיה 99

  העבודה  שגב עומרי 102   העבודה ימיני יצחק 101
  העבודה  אלפסי סימון 104  העבודה  גל ישראל 103
  העבודה  לובלסקי מאשה 106  העבודה  ונונו יוסף 105
אלי  108  העבודה  חשאי יהודה 107

 אליהו
  העבודה  בן מנחם

  העבודה  סולודר עדנה 110  העבודה  שיטרית שמעון 109
  העבודה  דיין יעל 112  העבודה  מירום חגי 111
  העבודה  ליבאי דוד 114   העבודה כהן רענן 113
  העבודה  כבל איתן 116  העבודה  פז-פינס אופיר 115
מיכאל  118  העבודה  שחל משה 117

 מיכה
  בודההע  חריש

  העבודה  הלל שלמה 120  העבודה  ידלין אהרון 119
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 (להלן ישראל בארץ ישראל אגודת הסתדרות ;התורה) דגל - (להלן התורה דגל - החרדים אגודת המפלגות: מטעם
  ישראל) אגודת -

  ג הרשימה: אות
  התורה דגל - ישראל אגודת והשבת התורה יהדות הרשימה: כינוי

 

   

 טישם פר 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית
השתייכות 

 מפלגתית
אגודת  ליצמן יעקב 1

 ישראל
משה  2

 רפאל
 דגל התורה גפני

אגודת  פרוש מאיר 3
 ישראל

ישראל  4
מאיר 

 אורי

 דגל התורה מקלב

אגודת  טסלר יואל יעקב 5
 ישראל

 דגל התורה אשר יעקב 6

ישראל  7
 יצחק

אגודת  אייכלר
 ראליש

יצחק  8
 זאב

 דגל התורה פינדרוס

אגודת  חסיד ליב-אליהו 9
 ישראל

 דגל התורה ברוכי אליהו 10

אגודת  הרשלר בנימין 11
 ישראל

 דגל התורה אוחנה דוד 12

אגודת  גליצקי הרצל 13
 ישראל

 דגל התורה רייך יצחק 14

אגודת  ברייש ראובן 15
 ישראל

אריה  16
 צבי

 דגל התורה בוימל

 יחיאל 17
 אריה

אגודת  וינגרטן
 ישראל

 דגל התורה רובינשטיין אברהם 18

אגודת  דייטש יוסי 19
 ישראל

יעקב  20
 אשר

 דגל התורה גוטרמן

אגודת  ויזל חיים מאיר 21
 ישראל

 דגל התורה רביץ יצחק 22

אגודת  ווינברגר יהושע 23
 ישראל

מנחם  24
 מנדל

 דגל התורה שפירא

אגודת  רושגולד צבי 25
 ישראל

 דגל התורה מורגנשטרן משה דוד 26

אגודת  גרינוולד דוד יהודה 27
 ישראל

שלמה  28
 יהודה

 דגל התורה גולדנטל

אגודת  אשר דב 29
 ישראל

אליעזר  30
 צבי

 דגל התורה ראוכברגר

אגודת  בריסק מרדכי 31
 ישראל

אברהם  32
 בן ציון

 דגל התורה דייטש

אברהם  33
ר דכסנאל

 זיסקינד

אגודת  ברסלר
 ישראל

מרדכי  34
 מיכאל

 דגל התורה אלפר
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 
 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית 

השתייכות 
 מפלגתית

אהרון  35
פנחס 
 אליהו

אגודת  דונט
 ישראל

שמעון  36
 ישראל

 דגל התורה קלרמן

שמואל  37
 יהודה

אגודת  גוטסמן
 ישראל

ישראל  38
 יצחק

 דגל התורה גולומב

אגודת   קליין מנחם 39
 ישראל

ישראל  40
 משה

 דגל התורה פרידמן

אגודת  אברמוביץ פרץ 41
 ישראל

שלמה  42
 זעליג

 דגל התורה אורלנסקי

שלמה  43
 זכריה

אגודת  וסטליץק
 ישראל

פנחס  44
 שלום

 דגל התורה בדוש

אגודת  דייטש שלמה 45
 ישראל

 דגל התורה יברוב יהודה 46

אגודת  טירהויז אהרון 47
 ישראל

מרדכי  48
 זאב

 דגל התורה בלוי

יהושע  49
 אשר

אגודת  כהן
 ישראל

 דגל התורה מרקוביץ שבתי 50

אגודת  גולדברג שמעון 51
 ישראל

 דגל התורה גרינברג שמואל 52

שמואל  53
 שמלקה

אגודת  טירר
 ישראל

פנחס  54
 דוד

 דגל התורה סירוקה

יצחק  55
 אהרון

אגודת  קליין
 ישראל

 תורהדגל ה ברנר יצחק דב 56

אגודת  אוביץ עקיבא 57
 ישראל

 דגל התורה זלץ דוד 58

אפרים  59
 פישל

אגודת  ויזל
 ישראל

 דגל התורה מלמד מיכאל 60

אגודת  רינגל מאיר 61
 ישראל

 דגל התורה יפה מאיר 62

אגודת  רוטנר דוד נחמן 63
 ישראל

ישראל  64
 מאיר

 דגל התורה סברדלוב

אגודת  גרליץ מיכאל דוב 65
 ישראל

אברהם  66
 פנחס

 דגל התורה שטרן

אגודת  שוק שמואל 67
 ישראל

שלמה  68
 אפרים

 דגל התורה פולק

אגודת  קרויזר שמעון 69
 ישראל

 דגל התורה גולדברג מרדכי 70

אגודת  ויכלדר חיים ברוך 71
 ישראל

יוסף  72
 שאול

 דגל התורה שטרית

יחזקאל  73
 שרגא

הלר 
 בקנרוט

אגודת 
 ישראל

אליהו  74
 יוסף

 דגל התורה נרברו

ישראל  75
 חיים

אגודת  כהן
 ישראל

חיים  76
 יצחק

 דגל התורה אפשטיין
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 
 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית 

השתייכות 
 מפלגתית

אגודת  מילר ישראל 77
 ישראל

 דגל התורה הומינר שלמה 78

אגודת  שפיצר דוד 79
 ישראל

יהודה  80
 אריה

 דגל התורה פולק

אגודת  שכטר אליהו 81
 ישראל

בנימין  82
 טוביה

 דגל התורה לוונשטיין

יקותיאל  83
 זלמן

אגודת  נוימן
 ישראל

שלמה  84
 צבי

 דגל התורה מונטג

אגודת  שיינין גדליהו 85
 ישראל

 דגל התורה עזרא עופר 86

אליעזר  87
 דוד

אגודת  רובינשטיין
 ישראל

 דגל התורה לביא ניסן 88

ודת אג לברון משה 89
 ישראל

אריה  90
 יהודה

 דגל התורה זיסמן

אגודת  גנץ יעקב יוסף 91
 ישראל

 דגל התורה פרומר אלחנן 92

יהודה  93
 אריה

אגודת  רוזן
 ישראל

 דגל התורה מילר דוד 94

אגודת  זורגר יעקב חיים 95
 ישראל

 דגל התורה וייס אפרים 96

אגודת  פרנקל ישראל 97
 ישראל

 דגל התורה וייס נתן 98

אגודת  אוברלנדר משה 99
 ישראל

 דגל התורה שטרן שלמה 100

ישעיה  101
 אשר זליג

אגודת  חנון
 ישראל

 דגל התורה מושקוביץ יונה 102

אגודת  הורביץ יצחק 103
 ישראל

 דגל התורה פרנק משה  104

מנחם  105
שמעון 
 שלמה

אגודת  ברנשטיין
 ישראל

 דגל התורה ארנטרוי אלחנן 106

אגודת  ןקלוגמ מנחם  107
 ישראל

 דגל התורה מן משה 108

אגודת  גפני אליהו 109
 ישראל

אברהם  110
 יצחק

 דגל התורה מישקובסקי

יחזקאל  111
 שאול

אגודת  לנדאו
 ישראל

 דגל התורה שורץ מנחם 112

אגודת  רוט יהודה 113
 ישראל

 דגל התורה ויזבינסקי יעקב 114

אגודת  מנדל יהושע 115
 ישראל

 גל התורהד חדד שמעון 116

אגודת  שורץ אברהם 117
 ישראל

אליהו  118
 מרדכי

 דגל התורה קרליץ

אגודת  זייברט חנוך 119
 ישראל

 דגל התורה  סורוצקין אליעזר  120
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 רע"ם); - (להלן הערבי האיחוד רשימת ;חד"ש) - (להלן הישראלית הקומוניסטית המפלגה המפלגות: מטעם
 בל"ד) - (להלן אלדמוקרטי אלווטני אלתג'מוע ;"ל)תע - (להלן להתחדשות הערבית התנועה
  דעםו הרשימה: אותיות

  בל"ד תע"ל, רע"ם, חד"ש, המשותפת הרשימה הרשימה: כינוי
 

  

 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

  מפלגתית

שם 
 שם משפחה פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 בל"ד שחאדה אנטאנס 2 חד"ש עודה איימן 1
  רע"ם עבאס מנסור 4 לתע" טיבי אחמד  3

 
תומא  עאידה 5

 סלימאן
 רע"ם טאהא ווליד 6 חד"ש

 בל"ד יזבק היבה 8 חד"ש כסיף עופר 7
 חד"ש ג'בארין יוסף 10 תע"ל סעדיה אוסאמה 9

 חד"ש עסאקלה ג'אבר 12 רע"ם אלחרומי סעיד 11
אבו  סמי 13

 שחאדה
 תע"ל סאלח סונדוס 14 בל"ד

ח'טיב  אימאן  15
 יאסין

 חד"ש עטאונה יוסף 16 רע"ם

 בל"ד מונייר סאןר 18 תע"ל יונס ואאל 17
 רע"ם דבסן עלי 20 חד"ש לוי נועה 19
-יאבו דבא פידא 22 בל"ד קעדאן וליד 21

 נערה
 חד"ש

 חד"ש אבו ריא ספואת 24 תע"ל חסונה חאלד 23
 בל"ד נוי אורלי 26 רע"ם סואעד מוחמד 25
 תע"ל ןחוסיי מאהר 28 חד"ש ראבי דרוויש 27
 חד"ש ואכד עומר 30 רע"ם מחאמיד מוחמד 29
אבו  ראויה 31

 רביעה
זידאן  שאדי 32 בל"ד

 שווירי
 חד"ש

שאדי  33
 באסל

 חד"ש סאלם קאסם 34 תע"ל עבאס

 בל"ד גטאס ראיד 36 רע"ם כתנאני עלי 35
 תע"ל דראושה אחמד 38 חד"ש חמודה מוניר 37
 בל"ד טנוס נחלה 40 רע"ם חוסין מרני 39
 חד"ש עיראקי סאמח 42  חד"ש עואודה שוכרי 41
 חד"ש בדר נוהא 44 תע"ל קשקוש מוחמד 43
 בל"ד גטאס סוהילה 46 רע"ם פריג מנאל 45
קמינר  תאיר קורל 47

 גולדפיינר
 תע"ל זחאלקה האיתם 48 חד"ש

 חד"ש דביט בוסינה 50 רע"ם חג'אזי אשרף  49
 תע"ל פאעור ראניה 52 חד"ש סטולר מור שושן 51
סרסור  אסיל 54 חד"ש חריכה ערין 53

 קרעין
 רע"ם

              

DoCenter Id:801-02-2019-000679, received on -08/09/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8420, ב' באלול התשע"ט, 2019 9 2  14472

 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 
  מפלגתית 

שם 
 שם משפחה פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 בל"ד דלאל סילאן 56 בל"ד חדאד מוראד 55
 תע"ל אל קצאצי קאיד 58 חד"ש פלד אורן דוד 57
צלאח אל  59

 דין
דין  60 רע"ם כריים

 אברהם
 חד"ש ששכרוףי

חאג'  אחמד 62 בל"ד מחאמיד ריאד 61
 מוחמד

 חד"ש

גד  64 תע"ל גאבר מיי 63
 ג'האד

 חד"ש סעד

 בל"ד מטר עדנאן 66 רע"ם הניה אחסאן 65
 תע"ל עכרי מאהר 68 חד"ש דוידי אפרים 67
אבו  לבאד 69

 עפאש
 חד"ש גונן בנימין 70 רע"ם

  "שחד כנאעני תאופיק 72 בל"ד  תיתי חאלד  71
 

 חד"ש גטאס נג'יבה 74 תע"ל חסארמה מוסטפא 73
צמל  לאה  76 רע"ם גנאים ויסאם 75

 ורשבסקי
 בל"ד

 תע"ל סכראן נאיף 78 חד"ש כנאנה אסעד 77
עבדול  79

 רחמן
 חד"ש דוח'אן מסעב 80 רע"ם אבן ברי

 חד"ש ושאחי מוסטפא 82 דבל" דקה פתחי 81
 "שחד אבו יונס סמר 84 תע"ל אחמד כמאל 83
ג'בארין  תגריד 86 רע"ם אלגרגאוי אסמאעיל 85

 ראסג'
 בל"ד

 תע"ל חג'אזי נאיף 88 חד"ש יאסין סאמי 87
סלימאן   90 רע"ם  גאבר  יזיד 89

 אמיר
 חד"ש בדראן

 חד"ש עביד פוז 92 בל"ד אזברגה ג'מעה 91
 חד"ש בדארנה ערפאת 94 תע"ל עווידה זיאד 93
סיאף עבד  95

 רבלרסו
אבו 

 ריאש
 רע"ם אשווי סאמי 96 רע"ם

אבו  עבדאללה 97
 מערוף

 תע"ל עבדאללה גסאן 98 חד"ש

 חד"ש ג'ראיסי ראמז 100 בל"ד שנהב יהודה 99
 חד"ש גוז'נסקי תמר 102 בל"ד טאהא ואסל 101
 חד"ש מח'ול עסאם 104 תע"ל עדוי מאזן 103
 בל"ד חוש טאטור דועא 106 רע"ם פריג צפוות 105
עבד אל  מואנס 108 ד"שח דהאמשה מנסור 107

 חלים
 תע"ל

 חד"ש עאמר עאדל 110 רע"ם גנאים מסעוד 109
-דב 112 בל"ד זועבי חנין 111

 בוריס
 חד"ש חנין

 חד"ש אגבאריה  עפו 114 תע"ל ותד מוחמד 113
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 
  מפלגתית 

שם 
 שם משפחה פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 תע"ל חידר עלי  116 רע"ם רצרצו אברהים 115
 בל"ד זחאלקה ג'מאל  118 חד"ש נפאע מוחמד  117
עבד  119

 אלמאלכ
 חד"ש ברכה מוחמד  120 רע"ם דהאמשה

  
 

 נח נ - חברים כולנו :ההמפלג מטעם
 ז הרשימה: אות

  בישראל העסקים של קולם כלכלית עוצמה הרשימה: כינוי
 

  

  משפחהשם  שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
1 
3 

 אמיר 
 תדהר נחמן

 דורות
 קליין

  2 
4 

 יוליה 
 בת חן 

  שנקר
 הרשקו מרגלית

  

   רייזל  דורון 6   אדרי  שמעון 5

         בן שלמה  אשר 7

  
 

           

  
 הדמוקראטורה וערכי הציונות להגשמת מפלגה - דמוקראטורה :ההמפלג מטעם

 זכ הרשימה: אותיות
  טורההדמוקרא מפלגת הרשימה: כינוי

 

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
1 
3 

  דורון 
 ניסן

 חכימי
 לוי

  2 
4 

 אריאל  
 ברוריה 

  סיני
 לוי

  

   חכימי  לירון חנה 6   חכימי כהן  עדי תהילה 5

7 
9 

  דוד 
 רונית

 חכימי
 לוי

  8 
 

 מרים 
 

  חכימי
 

  
  
 

  יהודית ישראלית תנועה - זהות המפלגות: מטעם
  זן :הרשימה יותאות

  פייגלין משה בהנהגת יהודית ישראלית תנועה - זהות הרשימה: כינוי
 

  

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 אלפר גלעד 2 פייגלין משה זלמן 1
 מוטר ארקדי 4 דרור רונית 3
 גורדון שלמה 6 מינס רפאל 5
 אנטוב  אסיה 8 שפיץ דוד יוסף 7
 גרינצייג חגי 10 כהנא ניצה 9

 בן עמי חגי 12 אבן חן טובה גיטל 11
 אלמן אלכסנדר 14 חלמיש נדב 13
 סקט שמואל 15
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 מתחדשת לציונות התנועה - צומת המפלגה: מטעם

  זץ הרשימה: אותיות
  וחקלאות התיישבות - צומת הרשימה: כינוי

 
 

  

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
   גלם רחל 2   גרין המש 1

   שמאי שלמה 4   צפרירי מאיר 3

   לוינקופף יוסף מאיר 6   רייף גיא 5

   גלם שגיא נסים 8   הליבני אלי 7

  
 

  
  

 - המפד"ל של מיסודה היהודי, הבית ;צל"ש) - (להלן ושוויון ליברליות ציונות - צל"ש המפלגות: מטעם
 - הלאומי האיחוד ;היהודי) הבית - (להלן ישראל בארץ חיהמזר הפועל המזרחי לאומית הדתית המפלגה

 הלאומי) האיחוד - (להלן תקומה
  טב הרשימה: אותיות

   החדש הימין - הלאומי האיחוד - היהודי הבית שקד איילת בראשות ימינה הרשימה: כינוי
 

 

  

 

שם 
 שם משפחה פרטי

השתייכות 
  מפלגתית

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

הבית  פרץ רפאל 2 צל"ש שקד אילת 1
 היהודי

בצלאל  3
 יואל

האיחוד  סמוטריץ
 הלאומי

 צל"ש בנט נפתלי 4

הבית  יוגב מרדכי 5
 היהודי

האיחוד  סופר אופיר 6
 הלאומי

הבית  סילמן עידית 8  צל"ש כהנא מתן 7
 היהודי

אורית  10 צל"ש ססובר רוני 9
 מלכה

האיחוד  סטרוק
 הלאומי

שי  11
 קיצח

מועלם  תישולמ 12 צל"ש מימון
 רפאלי

 צל"ש

הבית  בן דהן אלי 13
 היהודי

האיחוד  כהן יוסי 14
 הלאומי

דוד  16 צל"ש פינטו קדוש שירלי 15
 נחום

 צל"ש בן ציון

יום טוב  17
 חי

האיחוד  בן אליהו עמיחי 18 צל"ש כלפון
 הלאומי

מרים  20 צל"ש פלד משה 19
 חרות

הבית  אברג'ל
 היהודי

ציפקין  נתע 21
 אביבי

האיחוד  זרביב נעמה 22 צל"ש
 הלאומי

DoCenter Id:801-02-2019-000679, received on -08/09/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



14475 ילקוט הפרסומים 8420, ב' באלול התשע"ט, 2019 9 2 

 
שם 

 שם משפחה פרטי
השתייכות 
  מפלגתית 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

יהושע  24 צל"ש סלטן ג'רמי 23
 שלמה

הבית  זוהר
 היהודי

פנחס  26 צל"ש שוורץ יואל 25
 יעקב

האיחוד  מיוחס
  הלאומי

 
הבית  דובוב יונתן 27

 היהודי
הושעיה  28

 יפת
האיחוד  הררי

 הלאומי
הבית  אסעד אייל 29

 היהודי
הבית  מגנזי יצחק 30

 היהודי
הבית  דרור אילנה 31

 היהודי
הבית  מרציאנו חיים 32

 היהודי
צבי  33

אריה 
 הנרי

הבית  בליץ
 היהודי

הבית  סעד יעל 34
 היהודי

אריה -גור ראובן 35
 האובנשטוק

הבית 
 היהודי

 צל"ש גנץ זהבה 36

הבית  כהן משה 37
 היהודי

הבית  לוזון מאיר 38
 היהודי

הבית  הכהן אלישיב 39
 היהודי

הבית  סלומינסקי ניסן 40
 היהודי

חיים  41
 מאיר

הבית  דרוקמן
 היהודי

 
   

  
  

 

 אבות מורשת המפלגה: מטעם
 י הרשימה: אות

  חברתית מנהיגות הרשימה: כינוי
 

  

  פחהשם מש שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
   כחלון שקד 2   זנבר-יר אילן משיחא 1

   שפירא תומר 4   רוטנברג טליה 3

  
  

 

 משוחדים הבלתי - לבן אדום המפלגה: מטעם
 יז הרשימה: אותיות

 ומקופחים ערבים לאתיופים, שוויון לקנביס, לגליזציה - לבן אדום הרשימה: כינוי
 

  

  השם משפח שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
   פינשטיין עמי 2   זאודה אבאי 1

   מור עידן 4   אלקרינאוי  סמי 3

   ג'בר עיסא 6   לויכטר ליאורה 5

    רימון   שמעון   8   אבו אל ג'יעאן יעקב 7
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  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
   כוכבי  דן 10   פסטרנק  חנן 9

  כהנא  כרמית 12   ברנדויין  יצחק  11
  

 

   דגו  אדבבאי דניאל 14   מימון  עידן ישראל  13

   רוטברד  קלמן 16   פפו  ארז  15

   לוין  יהושע 18   גרינברג  נחמיה יצחק  17

   קלר ברוך  יריב 20   לביא  יצחק  19

   מלכוב  דניאל 22   ג'בר  איבראהים  21

   קנון  רן 24   מדמוני  איתן  23

   שמיר  אורי  26   טוויטו  ראובן בן  25

   ויינשטיין  רועי  28   זילברמן  מןשלמה זל  27

   ביאלה  אוריאל  30   יוקלס  יונה  29

   שפיצר  רביב  32   אדלר  שלמה אריה  31

   מקונן  אסנקאו  34   בן משה  אברהם  33

          מדר  יגאל  35

  
  

 

  שליאן בשארה חובל רב בראשות אלעהד) אבנאא (איתיחאד - הברית בני איחוד המפלגה: מטעם
  ינ הרשימה: אותיות

  ליתהליבר הנוצרית התנועה הרשימה: כינוי
 

  

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
   קפלן אולגה 2   שליאן בשארה 1

   טנוס ח'ליל 4   עאסי פהים 3

   ביללוב יעקב 6   שחאדה בניאמין 5

   באבא עיסא 8   שמעוני דוד 7

           שג'ראוי האני 9

  
  
  

 

 כבוד האדם :המפלגה מטעם
 יף הרשימה: אותיות

  האדם כבוד הרשימה: כינוי
 

  

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

   ניאזוב רחמין 2   פוגץ ארקדי 1

    אמירוב גבריאל 4    צ'נקוב דמיטרי 3

    באבייב אלכסי 6    פוגץ' יבגני 5

    דוצנקו אנז'ליקה 8    אלפרין אלכסנדר 7

    מנחימוב יונון 10    אבייבב רושל 9

         בבייב  יוסף  11
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 התנ"כי גוש - גה"ת מפלגת המפלגה: מטעם

 יק הרשימה: אותיות
  התנ"כי הגוש מפלגת הרשימה: כינוי

 

  

  שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
  חוא חנא 2 ליפקין דניס 1

  פרידמן דוד 4 סונינו דוד 3

    בקר קלאס   6  נדר-בר במיכאל יעק 5

   לדניוב יאנה  8  ריבקין  מקסים  7

  
  

 

  
 לזוז המפלגה: מטעם

 כ  הרשימה: אות
  בארצנו נורמלי עם - נעם הרשימה: כינוי

 

  

 שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
  רבינוביץ אלדד ישעיהו 2   אריה דרור 1
  פורת אבנר 4    כנען יגאל 3
  אלפונטה אילן 6    שחר אריאל 5
  סבח יצחק 8    בן חמו יעקב 7
    נוביק יעקב 9

   

  
  

 

  
 אלשעביה אלוחדה - העממית האחדות המפלגה: מטעם

  כי הרשימה: אותיות
 גאנם אסעד פרופ' בראשות אלשעביה אלחודה - העממית האחדות הרשימה: כינוי

 

  

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

    סהיבאן סמי 2    אבראהים מיחס 1

    ח'מאיסי עאדל 4    בדיר עאדל 3

   כבהה סוהאד 6   אזברגה עבד אל כרים 5

   גאנם אסעד 8   זנגריה ג'מאל 7

   עואד תאמר 10   אבו תאיה וליד 9

         יחיה  מוחמד 11
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 שם פרטי 
שם 

 שם פרטי   משפחה
שם 

  משפחה

    ביטון אדוה 2    בן גביר איתמר 1

יצחק  3
 שמעון

  וסרלאוף
  

  קופרשמיט מאיר דוד  4
  

    עמר יעקב 6    קרויזר יצחק 5

שמשון  7
 רפאל

  מוריס
  8 

  אביטבול יוסי
  

9 
  בן חיון מאיר חנן

חנמאל  10  
 שיראי

  דורפמן
  

     פריזיס מרדכי 12    אהרוני שמעון 11

13 
  סטורץ זכריה

עמנואל  14  
 פנחס

  גרסטל
  

יאיר  15
 מרדכי

  קהתי
  16 

  ג'ושוע בנימין יוסף
  

    גרינבלט משה 18    רבין יוסף מאיר 17

    רצון ישראל 20    נסים בנימין 19

21 
  מרקס פייגא חוה

יהונתן  22  
 אוריאל

   לר

    רקוב אליעזר 24    סקיזיבוטופ דניאל 23

    אסבאג מיכאל 26    אלעזרה אילן 25

  
 

   
  ביתנו ישראל המפלגה: מטעם

  ל הרשימה: אות
  ליברמן אביגדור בראשות ביתנו ישראל הרשימה: כינוי

 

 שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
 פורר עודד 2   ליברמן אביגדור 1
 אבידר אלי 4   סובה יבגני 3
 עמאר חמד 6   מלינובסקי קונין יוליה 5
 איפראימוב מרק 8   קושניר אלכסנדר 7
 יאלוב-ברדץ' אלינה 10   מגן תלם לימור 9

 פרידמן אלכסנדר 12   חלול שאדי 11
 אלון שחר 14   דוידיאן דור 13
  רפוביץ אוליביה 16   קרטיש אילנה 15
 ברזילי-ידיד הילה איריס 18   שינדלר בוריס 17
 שניידר אמיר 20    קוליחמן אלוירה 19
  ביסמנובסקי  שולמית ג'וליט 22   ברנט  יורי  21
  בסין  מרק 24   בויאנגו  סתו 23
        כהנא  אפרים ברוך 25

 

 לאומית יהודית חזית המפלגה: מטעם
  כף הרשימה: אותיות

 גביר בן איתמר אשותבר יהודית עוצמה הרשימה: כינוי
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 - (להלן כחלון משה בראשות כולנו ;הליכוד) - (להלן ליברלית לאומית תנועה - הליכוד המפלגות: מטעם
  ולנו)כ

  מחל הרשימה: אותיות
  הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת הליכוד הרשימה: כינוי

 

  

 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
  מפלגתית

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

יולי  2 הליכוד  נתניהו בנימין 1
 יואל

 הליכוד  אדלשטיין

גלעד  4 הליכוד  כץ ישראל 3
 מנשה

 ליכודה  ארדן

גדעון  6 הליכוד  כחלון משה 5
 משה

 הליכוד  סער

יריב  8 הליכוד  רגב מרים 7
 גדעון

 הליכוד  לוין

 הליכוד  ברקת ניר 10 הליכוד  גלנט יואב 9
גמליאל  גילה 11

 דמרי
אברהם  12 הליכוד 

 משה
 הליכוד  דיכטר

 הליכוד  כץ חיים 14 הליכוד  אלקין זאב 13
 הליכוד  הנגבי צחי 16 הליכוד  כהן אליהו 15
 הליכוד  שטייניץ יובל 18 הליכוד  אקוניס אופיר 17
 הליכוד  אמסלם דוד 20 הליכוד  חוטובלי צפורה 19
 הליכוד  כץ אופיר 22 הליכוד  אוחנה אמיר 21
 הליכוד   קיש יואב 24 הליכוד   עטייה חוה 23
 הליכוד   ברק קרן 26 הליכוד   ביטן דוד 25
 הליכוד   זוהר מכלוף 28 הליכוד   קרעי שלמה 27
שאשא  יפעת 29

 ביטון
שרן  30 כולנו 

 מרים
 הליכוד  השכל

 הליכוד  שיטרית קטרין 32 הליכוד  שיר סגמן מיכל 31
פלורה  34 הליכוד  מולא פטין 33

 מאי
בדרה 

 גולן
 הליכוד 

 הליכוד   דיין עוזי 36 הליכוד  פלוסקוב טלי 35
אוסנת  38 הליכוד  קלנר אריאל 37

 הילה
 הליכוד  מארק

 הליכוד   ואטורי ניסים 40 הליכוד   הלוי עמית 39
 הליכוד   קרא איוב 42 הליכוד  שטרן שבח 41
יהודה  44 הליכוד  יוגב מטי 43

 יהושע
 הליכוד  גליק

 הליכוד   פליישמן זאב 46 הליכוד   קורן נורית 45
 הליכוד   ברקו ענת 48 הליכוד   דיכטר אביטל 47
הירשמן  ירנ 49

 רוב
  הליכוד  מזוז ירון 50 הליכוד 
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שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
  מפלגתית

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

            

 הליכוד   בוקר נאוה 52 הליכוד   נגוסה אברהם 51
 הליכוד   פסל משה 54 הליכוד   מוזס היידי 53
 יכודהל   בן סדון יעקב 56 הליכוד   מלכא אלעד 55
 הליכוד   טל זהר 58 הליכוד   דנינו שלום 57
-פייר 60 הליכוד  שטגמן אילה 59

 הרצל
 כולנו  לביא

מועלם  נועם 61
 יוסף

נעם  62 הליכוד 
 אריאל

 הליכוד  סלע

 הליכוד   יונה אלעד 64 הליכוד   תאיה דימה 63
בגשאו  66 הליכוד  פרחאת עטא 65

 דוד
 הליכוד  אבבה

 כולנו   סבג יצחק 68 יכודהל   נהון צופיה 67
 הליכוד   נבואני אוסאמה 70 הליכוד   בוביקובול מכאל 69
 הליכוד   וידר יעקב 72 הליכוד   קאידבה סמיר 71
 הליכוד   אזברגה גומעה 74 הליכוד   הייב חסן 73
 הליכוד   נאור נפתלי 76 הליכוד  ח'טיב פיסל 75
 כולנו  ספדי מנדי 78 הליכוד   גויטע ויקטור 77
ווניו  80 הליכוד  פרידלמן הינדה 79

 גלעד
 הליכוד  מהרט

 הליכוד  חלבי ראפע 82 הליכוד  פינטו ג'קי 81
-כהן פרננד 84 הליכוד  אילגייב גריגורי 83

 טנוג'י
 הליכוד 

-יוסף 86 הליכוד  הלוי שושנה 85
 איל

 הליכוד  בן פנחס

 הליכוד   גלבוע דב 88 הליכוד  עשהאל שמעון 87
 הליכוד   מעוז טובה 90 הליכוד   בן יוסף זאב 89
 הליכוד   לאו יפה 92 הליכוד   שטרית יוחאי 91
 הליכוד   רייף מיכאל 94 הליכוד   מזוז הילה 93
 הליכוד   קטש שבתאי 96 הליכוד   בר גיל יעקב 95
גבי  97

 גבריאל
 הליכוד  מסרי מרים 98 הליכוד  אלוש

 הליכוד   פינברג צפורה 100 הליכוד  הירש גל 99
ליהוי  102 הליכוד  טימור אסתר 101

 אלי
 הליכוד  ביטון

 הליכוד   בוכניק אריאל 104 הליכוד   שמרגד יעל 103
נפרסטק  עקיבא 105

 נוף
 הליכוד  מוטיאי דוד 106 הליכוד 

בת  107
 שבע

 הליכוד  ויניצקי אלחנן 108 הליכוד  החרמוני

 הליכוד   בן דרור זיוה 110 הליכוד   שפיגל חדוה 109
  הליכוד   איגלר דליה 112 הליכוד  מתתיהו כוכבה 111
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שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

  מפלגתית
שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
 הליכוד   שמיר חיה 114 הליכוד   איגלר צבי 113
 הליכוד   בלומנטל נעמי 116 הליכוד   קליינר מיכאל 115
יוסף  117

 דב
 הליכוד  גלזר מרים 118 הליכוד  אחימאיר

משה  119
  בנימין

         נסים

  
  

  
מפלגת  ;התנועה הירוקה) -(להלן  המפלגה הסביבתית חברתית -מפלגת התנועה הירוקה  ;מרצ :ותהמפלג מטעם

  העצמאות) -(להלן  העצמאות
  מרצ הרשימה: אותיות

   וברק שפיר הורביץ, בהנהגת הדמוקרטי המחנה הרשימה: כינוי
  
 

 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

            

התנועה   שפיר סתיו 2 מרצ  הורוביץ ניצן 1
  הירוקה

 מרצ  זנדברג תמר 4  העצמאות  גולן יאיר 3
 מרצ  פריג' עיסאווי 6 מרצ  גיל און אילן 5
התנועה   כהן פארן יעל 8  העצמאות  ביטון יפעת 7

  הירוקה
  העצמאות  ברק אהוד 10  העצמאות  רוטמן נעה 9

התנועה   קריב גלעד 11
  הירוקה

 מרצ  רז מוסי 12

  העצמאות  פינק יאיר 14 מרצ  רוזין מיכל 13
סמדר  15

 הילה
התנועה   אבו סויד זינב 16  העצמאות  שמואלי

  הירוקה
התנועה   ערמון מלכה סוזט 17

  הירוקה
 העצמאות  בוסקילה אברהם 18

לסקי  גבריאלה 19
  שוץ

 מרצ  סלאלחה עלי 20 מרצ

 העצמאות  ריכטר יעקב 22 מרצ  ברוך רון מהרטה 21
כהן  ניצן 23

  )כהנא(
התנועה 

  הירוקה
 מרצ  שגיא יניב 24

 מרצ  אופנהיימר יריב 26 העצמאות  מזאריב קייס 25
התנועה   עציון ערן 27

  הירוקה
פיאסצקי  קטי 28

 מורג
 מרצ

-אלמוג איתי 29
 בר

 העצמאות  דיקמן יאיר 30 העצמאות

 העצמאות  ביהרי גילעד 32 מרצ  ניר ענת 31
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
התנועה   לין דקל 34 מרצ  ורטון לורה 33

  הירוקה
התנועה   בן עמי דרור 36 מרצ  חיון נסים דב 35

  הירוקה
הרסגור  עילאי 37

  הנדין
 מרצ  רזניק תומר 38 מרצ

אלירן  40 מרצ  אגוזי שי 39
 אלאן

 מרצ  ביחובסקי

 מרצ  און-בר גלעד 42 מרצ  בכר סוזן לינדה 41
אבו  מאזן 43

  סיאם
 מרצ  ברגמן אייל 44 מרצ

 מרצ  גולן גילד גליה 46 מרצ  ברעם גיורא 45
 מרצ  גרינצווייג אמילי 48 מרצ  גורפינקל שגית 47
דרומי  תום 50 מרצ  דובסון דניה 49

  חכים
 מרצ

ויויאנה  51
 לאה

 מרצ  ויגדורצ'יק ורוניקה 52 מרצ  וולפסון

 מרצ  זבנר עפר 54 מרצ  וותד וליד 53
איתי  55

 לאונרד
  זידנברג

 מרצ  חאמד אומימה 56 מרצ

להב  רוני 57
  וידרה

לוריא  אייל 58 מרצ
  פרדס

 מרצ

 מרצ  מילברג שלי 60 מרצ  למדן עידן 59
 מרצ  רערע שוש 62 מרצ  נוימרק נועה 61
עבד  63

 אלחלים
 מרצ  רגב מיכאל 64 מרצ  זועבי

רוקח  סימי 65
  אוחיון

שגיא  שירה 66 מרצ
  גרוכר

 מרצ

 מרצ  מזרחי עדן 68 מרצ  שכטר עומר 67
 מרצ  ליבר דורון 70 מרצ צרפתי דניאל 69
 מרצ  הרוש אילנית 72 מרצ  וינטראוב רונית 71
שרה  74 מרצ  מטאנס אליאס 73

 מרים
 צמר  גרינצווייג

 מרצ  בדיר עאיד 76 מרצ  סלוצקי דבורה דבי 75
 מרצ  סלימאן פואד 78 מרצ  דיאמנט עדית 77
 מרצ  בנדל אהוד 80 מרצ  שגב זמירה שרה 79
תבור  81

 שמואל
אסתר  82 מרצ  להט

 חגית
 מרצ  עופרן

שפירא  רבקה 84 מרצ  פרג עפר 83
  רוזנברג

 מרצ

עבדול  85
 האדי

 מרצ  תימור ליאת 86 מרצ  ח'רוב

סטרקובס שרה 87
 קי שילון

 מרצ ציון נעמי 88 מרצ
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

 מרצ  רם גיורא 90 מרצ  ליבק אלכסנדר 89
זקהיים  אסתר 91

  גראוס
 מרצ  שביט דן 92 מרצ

צביה  94 מרצ  סתת נועה 93
 סלביה

 מרצ  ביזאוי

 מרצ  סילברמן סוזן אמי 96 צמר גולדנברג רחל חלי 95
 מרצ  ולדן רפאל 98 מרצ  ולדן צביה 97
 מרצ  שריד ישי 100 מרצ  רזניק רות חדוה 99

 מרצ  דיין רות 102 מרצ  עוז נילי 101
 מרצ  חיט חיים 104 מרצ  טריינין רני 103
 מרצ שוחט מיכל 106 מרצ דורי לטיף 105
דרור איש  107

 שלום
נגוסאי  108 מרצ מורג

 שלמה
 מרצ ולהמ

 מרצ אביטל קולט 110 מרצ מאור ענת 109
 מרצ סרטני אמירה 112 מרצ  פארס חוסין 111
 מרצ וילן אבשלום 114 מרצ צוקר דוד 113
שרה  116 מרצ גבארה חוסניה 115

 נעמי
 מרצ חזן

 מרצ  ביילין יוסף 118 מרצ כהן רן 117
 מרצ אורון חיים 120 מרצ  גלאון זהבה 119

  
  

 
 דמוקרטית ליברלית מתקדמת מפלגה :המפלגה מטעם

  נ הרשימה: אות
  מתקדמת הרשימה: כינוי

  
 

  

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
  ודודוביץ' יאנה 2  רדקו אולג 1
3 

  דזנשבילי מייק
דוד  4

 אנדרי
  בל חסן

 מיארס  ג'ונתן  6  וויטולובסקי ויקטור 5
 

  
 ושוויון כבוד - ואומוסא כראמה המפלגה: מטעם

 נך הרשימה: אותיות
 ושוויון כבוד הרשימה: כינוי

 

  

  שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 

    חיאדרה מרעי 2  אלסייד מחמד 1

    אסמאעיל ערפאת 4  מג'דוב מיסם 3

    אבו כף ע'אזי 6  אבו ראס עיסאם 5

    אבו צהיבאן גאבר 8  אסדי רפעאת 7
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  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
 אדמסו אללי 1

 
   קורינלדי מיכאל 2

 קבדה ג'מבר אורי 3
 

   זורנו שמעון מאיר 4

   אדרי אריאל 5
   

  

  
  

 

 הפיראטים :המפלגה מטעם
  ףז הרשימה: אותיות

 שייט אותו והכל סירה באותה כולנו כי - הפיראטים הרשימה: כינוי
  

 

 שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
  מלטין לידיה 2   כוזר ויסגרבר נועם 1
  רובין לילך 4    בירון דן 3
  בן צור אפרת 6    פלנקר חסקלברג דניאל 5
  ספקטור היליה 8    יראופ רותם משה 7
  סטו ריינהרד 10    ברילר גיא דוד 9

  ליאון  רועי 12     גולדשטיין קיט לורנס 11
  גוטריימן  ליאור 14   ליברמן  ליאוניד 13
  קדם  לאה 16   יוסבשוילי  ארין 15
  שם טוב  יעקבאוהד  18   מוסקונה מוסק  ניסים 17
  רוזן  קרול 20   אנקר  איתי עדי 19
  קדר  ניר 22   ויסגרברכוזר   יוסף 21
  רוזן  שלי 24   בן דוד  אורן 23
  מלמיד  דוד 26   לוקרד  דוד רפאל 25

 
  

 
 לאומית תנועה - תל"ם ;ישראל חוסן  ;עתיד) יש - (להלן לפיד יאיר בראשות - עתיד יש המפלגות: מטעם

  תל"ם) - (להלן יעלון (בוגי) משה בהנהגת ממלכתית
  פה הרשימה: אותיות

  לפיד ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול מה:הרשי כינוי
 

  

שם  
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
  מפלגתית

  שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

 יש עתיד לפיד יאיר 2 חוסן ישראל גנץ בנימין 1
חוסן  אשכנזי גבריאל 4 תל"ם יעלון משה 3

 ישראל

              

              

              

 חברתי לשוויון אחים ישראל כל המפלגה: מטעם
 נץ הרשימה: אותיות

  חברתי לשוויון אחים ישראל כל הרשימה: כינוי
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שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
שתייכות ה

  מפלגתית
  שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
אברהם  5

 דניאל
 יש עתיד כהן מאיר 6 חוסן ישראל ניסנקורן

מיקי  7
 מיכל

 יש עתיד שלח עפר 8 חוסן ישראל חיימוביץ

 יש עתיד ברביבאי אורנה 10 תל"ם הנדל יועז 9
מיכאל  11

 מרדכי
יחיאל  12 חוסן ישראל ביטון

 משה
 חוסן טרופר

 ישראל

 תל"ם האוזר צבי 14 יש עתיד גרמן יעל 13
-פרקש אורית 15

 הכהן
אלהרר  קארין 16 חוסן ישראל

 הרטשטיין
 יש עתיד

 יש עתיד רזבוזוב יואל 18 חוסן ישראל כהן מירב 17
חוסן  שי יזהר ניצן 20 חוסן ישראל זמיר אסף 19

 ישראל

 יש עתיד לוי מיקי 22 יש עתיד שטרן אלעזר 21
ומר ע 23

 שינה
פנינה  24 חוסן ישראל ינקלביץ

 )(פנחש
 יש עתיד תמנו

כמאל  ע'דיר 25
 מריח

 יש עתיד בן ברק רם 26 חוסן ישראל

אלון  27
 נתן

 יש עתיד סגלוביץ יואב 28 חוסן ישראל שוסטר

 יש עתיד טופורובסקי בועז 30 חוסן ישראל שפע רם 29
חוסן  גינזבורג איתן 32 תל"ם פרומן אורלי 31

 שראלי

 יש עתיד רול עדן 34 תל"ם יברקן דסטה 33

 תל"ם מטלון משה מוץ 36 יש עתיד להב הרצנו יוראי 35

תהלה  38 חוסן ישראל קאבלה עינב 37
 נעמה

 יש עתיד פרידמן

חוסן  וזאן הילה 40 חוסן ישראל אילן יצחק 39
 ישראל

משה  42 יש עתיד בליאק ולדימיר 41
 יהודה

 יש עתיד פז-טור

וסרמן  ותר 43
 לנדה

 יש עתיד כנפו ענת 44 חוסן ישראל

אלון  45
 ישראל

 תל"ם וונש מיכל 46 חוסן ישראל טל

יאיר  48 יש עתיד ביטון דבורה 47
 שמואל

חוסן  פרג'ון
 ישראל

יפעת  49
 שרון

חוסן  וקסלר צח עידית 50 יש עתיד בן שושן
 ישראל

חוסן  גונן קרן 52 יש עתיד פינקלשטיין עופרה 51
 אלישר

 מוניקה 54 יש עתיד שירי  נאור 53
 יעל

חוסן  כהן-לב
 ישראל

 תל"ם גפני רנה 56 יש עתיד חיים עוז 55
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שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

  מפלגתית
  שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
אילן  57

 שבתי
 יש עתיד בזק ענבר 58 חוסן ישראל פקטור

 ש עתידי שפק נירה 60 חוסן ישראל שדמי ענת 59

 יש עתיד יובל רונית 62 חוסן ישראל מזרחי מרדכי 61
חוסן  שטינר אברי 64 תל"ם סולן-שהם נאוה 63

 ישראל
חוסן  שלו אור 66 יש עתיד מוזר  ראובן 65

 ישראל
חוסן  טובור יוסי-יוסף 68 יש עתיד הנדקנופף שרית 67

 ישראל
חוסן  אופיר גלי 70 יש עתיד בן טל לירון 69

 ישראל
חוסן  ססי שמעון 72 יש עתיד שמאילוב נוח 71

 ישראל

 יש עתיד  מזרסקי טניה 74 תל"ם  כספי נעמי 73
דניאל  75

 שמואל
 יש עתיד דוידוביץ ערן 76 חוסן ישראל אבידור

 יש עתיד סינאי חלי 78 חוסן ישראל יונה עוזי 77

 יש עתיד מישורי ירון 80 חוסן ישראל פסטרנק שרה 79

 יש עתיד שבת דוד 82 חוסן ישראל ןברגר כה צביה 81

 יש עתיד  בנפשי שקד 84 תל"ם אור ביטון אורן 83

 יש עתיד ביקבולטוב אלינה 86 חוסן ישראל פיגארו קובי 85

 יש עתיד פריבר שלומית 88 חוסן ישראל דרור אסנת 87

 יש עתיד יהושע נילי 90 חוסן ישראל שושני אמיר 89

 יש עתיד גורין מיכאל 92 חוסן ישראל ברקוביץ דוד 91
ברית -בן ענבל 94 תל"ם קוז'ינוב אנדרי 93

 כהן
חוסן 

 ישראל
אורמן   מילי 96 יש עתיד פדה צור דורון 95

 הורוביץ
חוסן 

 ישראל
חוסן  פאונץ לי מרים 98 יש עתיד וינר תומר 97

 ישראל

 יש עתיד  יאמפולסקי בוריס 100 יש עתיד  כהן אסתר 99

 יש עתיד בלום זהר זיגברד 102 ישראלחוסן  נחשון בארי 101
יריב  103

 משה
חוסן  כהן פנחס 104 תל"ם פרידמן

 ישראל
חוסן  אורן גבריאל 106 יש עתיד שני וריתא 105

 ישראל
חוסן  אורן בתיה 108 יש עתיד גור כהן דלית 107

 ישראל
חוסן  אבוהרון נופר 110 יש עתיד פרידמן יסמין 109

 ישראל
חוסן  אופיר צפריר 112 יש עתיד בר מאיר תמר 111

 ישראל
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שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

  מפלגתית
  שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
אליהו  113

 יצחק
 יש עתיד גוילי זוהר 114 תל"ם אסולין

 יש עתיד  הרפז שי 116 יש עתיד  מיליס מיכאל 115
 חוסן ענבר שושנה 118 יש עתיד יאמין מעיין 117

 ישראל

 יש עתיד סומק רוני 120 חוסן ישראל ברנס פייר 119
 

  

  
  
 

 דע"ם - הדמוקרטי הפעולה ארגון המפלגה: מטעם
 ץ הרשימה: אות

 אחת מדינה ירוקה כלכלה - דעם הרשימה: כינוי
 

         

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
  טייארה ופא 2  גל טמיר יואב 1
  וגנר ארז 4  ועביז חנאן 3
  בן שמחון דניאל 6  נאסר סאמיה 5
  שפיגל גתית 8  מסארווה סהראב 7
  קלגסברון  טלי 10  להב תומר 9

11 
  אדיב  אסף 

צפורה  12
  פניה

  פרידמן

  אפרת-רץ בןשו  מיכל  14  להב אדיב  הדס  13
  בן אפרת  יעקב יוסף  16  בן אפרת  רוני  15

 
  
  

 והארץ העם התורה לשלמות מאוחדת יהודית מפלגה - שלנו ישראל רץא המפלגה: מטעם
 צ הרשימה: אות

   ילאו אבי בראשות צדק הרשימה: כינוי
 

 

 שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
  ספורטא יצחק 2   ילאו אבי אסייה 1
 זמלינסקי יוליה 4    ללום יואב 3
5 

  דסה גיטסו
בנים  6  

 ימין נב
  אקלום

  שטרית  פאני-שרון 8   זרנגר  נאוה 7
  פלד  נסים 10   לימור  דן 9

  גלנץ  עודד 12   בן דוד  אמיר 11
  גת  שי שמעון  14   טל  מוטי אסף  13
  משעל  ארז  16   גלנץ  שיר קלרה  15
  גלנץ  תומר צבי  18   צופן  עופר  17

  
  

DoCenter Id:801-02-2019-000679, received on -08/09/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8420, ב' באלול התשע"ט, 2019 9 2  14488

 
 עולם ברית המפלגה: מטעם

  צן הרשימה: אותיות
 צפון הרשימה: כינוי

 

  

  שם משפחה טישם פר   שם משפחה שם פרטי 
    בן פורת אביתר 2    לב רן עידן 1

    אנידג'ר משה 4    גלר מיכל 3

    זועבי אחמד 6    קורן ורדה 5

    קארו חנה 8    פרץ שמעון 7

  
  

 
 בקולנו זכויותינו המפלגה: מטעם

 ק הרשימה: אות
 לחיים בכבוד - בקולנו זכויותינו הרשימה: כינוי

 

        

 שם משפחה שם פרטי  משפחהשם  שם פרטי 
  רוזן צבי 2  ספיר קולמן עינת 1
  קולמן נועם אריה 4  ישראלי איתם 3
  יהב שלומית 6  רייך גאולה 5
  גמליאל תמר 8  בכר פרץ 7
  אלוביץ עופר 10  מירון רונית 9
  
  
 

 בישראל הבחירות שיטת לשינוי - חדש סדר המפלגה: מטעם
  קך הרשימה: אותיות

  הבחירות שיטת לשינוי - חדש סדר הרשימה: נויכי
 

  

 שם פרטי 
שם 

  שם משפחה שם פרטי  משפחה
1 

  אופק אביטל
דניאל  2

 פנחס
  רוזנר

  

   בוכבינדר גלית 4  ממן הדס 3

   הבה גבריאל 6  לנדאו דוד גבריאל 5

   דנה דוד 8  זנזורי שלום 7

   נחמיאס גאגי שרון 10  שרעבי דרור 9

   שלום-איש יניב 12  גלאם קאל חגייחז 11

   דביר שירי 14  גדלין ליאה 13

   אופק אלית 16  מכלוף אהוד 15

   דדון ביטון טלי 18  סבן דוד 17

   קווין פולינה 20  קוטאי לימור נועה 19

   בן חמו אלון 22  לנדאו עדי 21

    לוי חמדי איתן  24  ברזני שאול 23
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 פרטי שם 
שם 

  שם משפחה שם פרטי  משפחה
   רוסטוקר ישעיהו 26  טל  יניב יצחק 25

   לוי אופיר 28  עוז אונגר  אילנה 27

   טשרניחובסקי מיכאל 30  שהם  זאב איתן 29

ישראל   31
  יחיאל

  צימרמן
   שמרק  מלכה  32

         צעירי  אבשלום  33

  
 

 

 הפרט מעמד קידום - קמ"ה המפלגה: מטעם
 קץ רשימה:ה אותיות

 הפרט מעמד קידום - קמ"ה הרשימה: כינוי
 

  

  שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 
    הרוש פני 2    בר נועה 1

    צרלי רפאל עקיבא 4    גרשון שושנה 3

    שוקר-שרעבי חנניה 6    ארי שמואל 5

         כהן  ציונה 7

  
  

 

 וביק רון בראשות - החילוני הימין המפלגה: מטעם
  רק הרשימה: אותיות

  החרדית היבכפי נלחמים החילוני הימין - קובי רון הרשימה: כינוי
 

  

 שם פרטי 
שם 

 שם פרטי   משפחה
שם 

 משפחה

  בריינין מרים 2    קובי רון אהרון 1
  דוק יוחאי יחיא 4    ידען ירון 3
  דקל מור 6    מישינקין איגור 5
-חנה 7

  חיה
  כהן  מרים  8    זורנו

  דאבוש  יהושע  10   אבו  שמעון   9
         דובנסקי  זיו 11
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 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 שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

 כהן יצחק 2  דרעי אריה מכלוף 1
 מרגי יעקב 4  נהרי משולם 3
 מלכיאלי מיכאל משה 6  בן צור יואב 5
 אזולאי ינון 8  ארבל משה 7
 בוסו אוריאל מנחם 10  אבוטבול משה 9

  טייב יוסף 12   גזחי ברה ברוך 11
  לחיאני נהוראי 14  זכריהו יעקב אברהם 13
  צדקה יעקב ישראל 16   חיאק נתנאל אפרים 15
 שאער ליאור 18  מישרקי יונתן 17
 אלחרר בנימין 20   קייקוב משה 19
  מתתיהו טל 22   קקון יוסף חיים 21
  ויצמן אברהם 24   זבולון אלחנן 23
  עובדיה כפיר 26  רואש יוסף 25
 ביטון בועז דוד 28   בן ששון ישראל 27
  בן אברהם אבי 30  עוביידי יהודה 29
 מעלמי יעקב 32   מועלם יוסף חיים 31
  שוקר אשר 34   רואש חיים אלי 33
  אלמלח משה 36   נתן בצלאל 35
  עזרן סלומון 38   חדד יגאל דרור 37
  חדאד חגי 40   ועקנין משה 39
  בוזגלו יניב 42   דדון אלי 41
  אסולין צבי 44   תורגמן יוסף 43
  אדמוני יעקב 46   נחום נתנאל 45
  כהן עופר 48   וקנין יחיאל 47
  כהן דן 50   ביטון אברהם 49
  גדסי אלדד פנחס 52   כרדי עופר 51
  קריאף מרדכי ניר 54   פרץ שמעון חגי 53
  אגסי יעקב 56   ןכה יצחק דוד 55
  אלמלח יצחק 58   חדד יצחק 57
  גבאי אלי 60   ממליה שלום 59
  קקון שלמה שלומי 62   ציוני דניאל 61
  אוחיון אפרים 64   כהן תומר 63
  עמרם אבי 66   אנקונינה אלי 65
  טקטוק דורון שושן 68   חקשורי שי 67
  מלכה מאיר 70   אשש מאור מאיר 69
  דהאן איתן 72  ברנס מאיר דוד 71
  פרץ שלמה נתנאל 74   צאלח משה 73
  ישראלי יהודה אליהו 76   עמר מאיר 75
  יזדי ישי אברהם 78   סבאג חיים 77
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 שם משפחה שם פרטי   שם משפחה שם פרטי 

  שבתי יוסף חיים 80   ילין יהונתן 79
  סויסה דוד 82   הררי רפול יהודה מנחם 81
  סןבלח שלמה 84   סלטון יוסף 83
  אזולאי משה-דוד 86   שליט גולן 85
  בלעיש מסעוד אשר 88   פרץ יגאל 87
  אלחדד יאיר 90   בן אברהם חיים 89
  בוקובזה דוד ישראל 92   בן שלמה יעקב 91
  גבריאל שמואל 94   דיין יוסף 93
  נקי אבישי 96   קדשים יעקב 95
  וקנפ יעקב 98   קסביאן יחיאל יוסף 97
 דמגי יוסף הלל 100  גולן אריאל יקותיאל 99

  לוי משה שלום 102  חמד משה 101
  דוידוב אלי 104   רמתי ישראל עזרי 103
  זר שמואל 106   כהן נתנאל 105
  אבוחצירא נסים 108   סבג אברהם 107
  פנחסי אליהו 110   בן חיים יאבאל 109
  טרבלסי יוסף 112   שגיב אייל (יצחק) 111
  דרשן עדי 114   חסן יהושע 113
  ראובן איל 116   כהן שלמה 115
  קמוס  דוד 118    אביטל אברהם 117
  בעדני  חיים אהרון 120    קמוס  דוד 119

  
  
  
  

  
 
  

כ"ז באב התשע"ט )28 באוגוסט 2019(
)חמ 3-16-ה7(

        חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון     

          יושב ראש ועדת הבחירות
             המרכזית לכנסת ה–22
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הודעה בדבר התפטרות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

התפטרות  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969,  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  87)ב(  לסעיף  בהתאם 
מועמדים לכנסת ה–22, כמפורט להלן:

מרים אזולאי עמרם מרשימת 'רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפייה החרדית' התפטרה מרשימת המועמדים ביום   )1(
י"ח באב התשע"ט )19 באוגוסט 2019(;

אורית מלמה מרשימת 'רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפייה החרדית' התפטרה מרשימת המועמדים ביום י"ח   )2(
באב התשע"ט )19 באוגוסט 2019(;

עמור סלימאן מרשימת 'צדק בראשות אבי ילאו' התפטר מרשימת המועמדים ביום י"ח באב התשע"ט )19 באוגוסט   )3(
;)2019

גיל בן יקר מרשימת 'צומת - התיישבות וחקלאות' התפטר מרשימת המועמדים ביום י"ח באב התשע"ט )19 באוגוסט   )4(
;)2019

באב  י"ח  ביום  המועמדים  מרשימת  התפטר  גביר'  בן  איתמר  בראשות  יהודית  'עוצמה  מרשימת  שוורץ  ראובן  יונתן   )5(
התשע"ט )19 באוגוסט 2019(;

מיכאל קורינלדי מרשימת 'כל ישראל אחים לשוויון חברתי' התפטר מרשימת המועמדים ביום כ"ו באב התשע"ט )27   )6(
באוגוסט 2019( 

הודעתי מיום כ"ז באב התשע"ט )29 באוגוסט 2019(, בדבר רשימות המועמדים לכנסת ה–222 תתוקן לפי זה  

א' באלול התשע"ט )1 בספטמבר 2019(
)חמ 3-16-ה7(

          חנן מלצר 
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון     

            יושב ראש ועדת הבחירות
               המרכזית לכנסת ה–22

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1

י"פ התשע"ט, עמ' 14466   2
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