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 לכנסתועדת הבחירות המרכזית 
 

 32-בבחירות לכנסת ה רשימת האותיות ה"תפוסות" ו"הפנויות"
 

כינוי הרשימה שיש לה זכות עדיפות על  האות 
 22-האות, כפי שהתמודדה בבחירות לכנסת ה

צירוף 
האותיות של 

 הרשימה

 הערות

ת עמיר פרץ ואורלי לוי גשר בראשו –העבודה  א  .1
 אבקסיס

  אמת

 –ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי  ב   .2
 הימין החדש –האיחוד הלאומי 

האיחוד  טב
-הלאומי
הבית 

היהודי; 
 הימין החדש

אגודת  ג דגל התורה - יהדות התורה והשבת אגודת ישראל ג  .3
ישראל; דגל 

 התורה

חד"ש;  עםדו ''ל, בל''ד, תעםהרשימה המשותפת חד''ש, רע'' ד  .4
רע"מ; בל"ד; 

 תע"ל
  הפ כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד ה  .5

חד"ש;  םדעו הרשימה המשותפת חד''ש, רע''ם, תע''ל, בל''ד ו  .6
רע"מ; בל"ד; 

 תע"ל

   אות פנויה ז  .7

  מחל בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד  ח  .8

 –שקד הבית היהודי ימינה בראשות איילת  ט  .9
 הימין החדש –האיחוד הלאומי 

האיחוד  טב
-הלאומי
הבית 

היהודי; 
 הימין החדש

   אות פנויה י  .10

   אות פנויה כ  .11

 בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד  ל  .12
 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 מחל
 ל

  

 בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד  מ  .13
 המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק

גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי  –העבודה 
 אבקסיס

 מחל
 צמר

 אמת

 

   אות פנויה נ  .14

תנועתו של מרן  התאחדות הספרדים שומרי תורה ס  .15
 הרב עובדיה יוסף זצ"ל

  שס

חד"ש;  ודעם , תע''ל, בל''דהרשימה המשותפת חד''ש, רע''ם ע  .16
רע"מ; בל"ד; 

 תע"ל

  פה כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד פ  .17

  מרצ המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק צ  .18

   אות פנויה ק  .19

  מרצ המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק ר  .20

ל מרן תנועתו ש התאחדות הספרדים שומרי תורה ש  .21
 הרב עובדיה יוסף זצ"ל

  שס

גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי  –העבודה  ת  .22
 אבקסיס

  אמת
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כינוי הרשימה שיש לה זכות עדיפות על  האות 
 22-האות, כפי שהתמודדה בבחירות לכנסת ה

צירוף 
האותיות של 

 הרשימה

 הערות

   אות פנויה ך  .23

חד"ש;  עםוד הרשימה המשותפת חד''ש, רע''ם, תע''ל, בל''ד ם  .24
רע"מ; בל"ד; 

 תע"ל

   אות פנויה ן  .25

   אות פנויה ף  .26

   אות פנויה ץ  .27

 
 ויות הןהאותיות הפנ

 ף, ץך, ן, נ, ק,  כ, ז, י,
 


