ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
המנהלת הכללית

סימוכין4656019 :

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-
~ מעודכן ליום ~ 9.12.19
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,1969-נמסרת בזה הודעה על הרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושלוש ,כדלקמן:
יושב ראש :כב' השופט ניל הנדל ,שופט בית המשפט העליון
ממלא מקומו :כב' השופט עוזי פוגלמן ,שופט בית המשפט העליון

סיעת כחול לבן

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

חברי הוועדה

מר גיל סגל
גב' נטע אטיאס
גב' שפרית כהן חיו
מר שמעון בראון
מר מרדכי שוקרון
מר אגאי יחזקאל
מר רנאטו ערן יארארק
מר ערן זאב מרינברג

ממלאי-מקום

ח"כ אבי ניסנקורן
ח"כ צבי האוזר
ח"כ מאיר כהן
גב' עינב קאבלה
מר אסף גולדפרב
מר רון מנחם קורמוס
מר חגי טבת
מר יצחק צרפתי

סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

חברי הוועדה

ח"כ דוד ביטן
ח"כ אופיר כץ
מר אלי כהן קגן
מר יעקב שמעון מצא
מר שלום יוסף חיים רוזנבויים
מר יעקב דקל
מר יגאל הררי
גב' חנה בן זקן

ממלאי-מקום

גב' עליזה ליזט בראשי
מר אלידור כהן
מר דורון אטיאס
מר אלירן שמואל-חי
מר כפיר אלעד זמיר
מר דודו לניאדו
מר יובל יפת
גב' נאוה מורד

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

.1
.2
.3
.4

חברי הוועדה

ממלאי-מקום

מר ויאם שביטה
מר יוסף פדילה
מר עלי גסאר
ח"כ אוסאמה סעדי

מר פאדי אבו יונס
מר ואליד אל הואשלה
מר ריאד מחאמיד
מר עלי סרוג'י

סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

.1
.2

חברי הוועדה

ממלאי-מקום

ח"כ משה ארבל
מר מנשה לוי

מר ישראל סלי בך
מר אביעד אושרי
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
סיעת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
חברי הוועדה

.1
.2

ח"כ עודד פורר
מר רומן גרביץ'

לשכת המנהלת הכללית
ממלאי-מקום
ח"כ אלכס קושניר
גב' מרק קופצ'יק

סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה

.1
.2

ממלאי-מקום

חבר הוועדה

מר אברהם -מנחם מושקוביץ
מר יעקב אהרון רוזן

מר אברהם ובר
מר אברהם דב יוסטמן

סיעת העבודה -גשר

.1
.2

ממלאי-מקום

חברי הוועדה

מר יאיר אוחנה
מר ריצ'רד פרס

מר סמי שלמה שושן
מר עומרי שגב

סיעת הבית היהודי – האיחוד הלאומי

.1

חברי הוועדה

מר שי נתן

מר הושעיה יפת הררי

סיעת הימין החדש

.1

ממלאי-מקום

חברי הוועדה

מר אריאל סלע

סיעת המחנה הדמוקרטי

.1

ממלאי-מקום

ממלאי-מקום

חברי הוועדה

גב' רונית חייקין
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