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 4656019סימוכין:

 
 23-ההודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 ~ 9.12.19מעודכן ליום ~ 
 

 1969-לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
, נמסרת בזה הודעה על הרכבה של 1969-)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט23בהתאם לסעיף 

 , כדלקמן:ושלושהמרכזית לכנסת העשרים ועדת הבחירות 
 

 , שופט בית המשפט העליוןכב' השופט ניל הנדל יושב ראש:
 , שופט בית המשפט העליוןכב' השופט עוזי פוגלמן ממלא מקומו:

 
 סיעת כחול לבן 
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 אבי ניסנקורן"כ ח  גיל סגל מר .1
 צבי האוזרח"כ  נטע אטיאסגב'  .2
 מאיר כהןח"כ  שפרית כהן חיוגב'  .3
 עינב קאבלהגב'  שמעון בראוןמר  .4
 אסף גולדפרבמר  שוקרון מרדכימר  .5
 קורמוס מנחם רוןמר  אגאי יחזקאלמר  .6
 חגי טבתמר  יארארק ערן רנאטו מר .7
 צרפתי יצחקמר  רינברגמ זאב ערן מר .8

 
  

 משלה סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות המ
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 עליזה ליזט בראשיגב'  דוד ביטןח"כ  .1
 אלידור כהןמר  אופיר כץח"כ  .2
 דורון אטיאסמר  אלי כהן קגןמר  .3
 חי-אלירן שמואלמר  מצא שמעון יעקבמר  .4
 אלעד זמיר כפירמר  חיים רוזנבוייםיוסף שלום  מר .5
 דודו לניאדומר  יעקב דקלמר  .6
 יובל יפתמר  יגאל הררימר  .7
 נאוה מורד גב' חנה בן זקןגב'  .8

 
  

 סיעת הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 פאדי אבו יונסמר  ויאם שביטהמר  .1
 ואליד אל הואשלהמר  יוסף פדילהמר  .2
 ריאד מחאמיד  מר עלי גסארמר  .3
 עלי סרוג'י מר אוסאמה סעדי ח"כ .4

 

 
 סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 ישראל סלי בךמר  משה ארבלח"כ  .1
 אביעד אושרימר  מנשה לוימר  .2

 
 

mailto:SlevI@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 המנהלת הכלליתלשכת    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  2מתוך  2עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 chirot.gov.ilwww.be  الموقعאתר האינטרנט 

 סיעת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 אלכס קושניר ח"כ עודד פורר ח"כ .1
 מרק קופצ'יק גב' רומן גרביץ' מר .2

 
  

 דגל התורה –סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 
 מקום-ממלאי חבר הוועדה 
 מנחם מושקוביץ-אברהם  מר אברהם ובר מר .1
 יעקב אהרון רוזן מר אברהם דב יוסטמןמר  .2

 
  

 גשר-סיעת העבודה 
 מקום-מלאימ חברי הוועדה 
 יאיר אוחנה מר סמי שלמה שושן מר .1
 ריצ'רד פרס מר עומרי שגבמר  .2

 
  

  האיחוד הלאומי –סיעת הבית היהודי 
 מקום-ממלאי חברי הוועדה

 הושעיה יפת הררימר  שי נתןמר  .1

 
 סיעת הימין החדש 
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 אריאל סלע מר .1

 
 

 
 

 יהמחנה הדמוקרטסיעת  
 מקום-ממלאי חברי הוועדה 
 רונית חייקיןגב'  .1
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