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רשימות המועמדים לכנסת העשרים ושלוש
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 ושלוש כפי שאושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–23, ובהתאם להחלטות בית המשפט העליון בע"ב 

922/20 רשימת "משפט צדק" נ' ועדת הבחירות לכנסת ה–23 )2020 2 9(:

בראשות אורלי לוי  –העבודה(; גשר  –מפלגת העבודה הישראלית )להלן  מטעם המפלגות:

 גשר(; מרצ –להלן אבקסיס )

  אמת אות הרשימה:
  מרצ –גשר  –העבודה כינוי הרשימה: 

 

 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

ארמונד  1
 עמיר

לוי  אורלי 2 העבודה פרץ
 אבקסיס

 גשר

 מרצ זנדברג תמר 4 מרצ הורוביץ ניצן 3

 העבודה מיכאלי מירב 6 העבודה שמולי יצחק 5

 מרצ גיל און אילן 8 מרצ גולן יאיר 7

עמר  9
 ישראל

 העבודה סויד דהאן רויטל 10 העבודה בר לב

 גשר רזניק חגי 12 מרצ פריג' עיסאווי 11

 מרצ רז מוסי 14 העבודה חרמוני ערן 13

 העבודה סעד סאלח 16 מרצ מואטי אמילי חיה 15

-אלמקייס כרמן 17
 עמוס

 מרצ רוזין מיכל 18 גשר

 העבודה בר יחיאל 20 מרצ לסקי שוץ גבריאלה 19

 מרצ ברוך רון מהרטה 22 העבודה בר גיל גברי 21

 העבודה ח'לאילה אחסאן 24 מרצ שגיא יניב 23

 מרצ אופנהיימר יריב 26 העבודה ריטוב עמיר 25

פיאסצקי  קטי 27
 מורג

 העבודה צ'רנוביצקי מיכל 28 מרצ

 מרצ ניר ענת 30 העבודה אבו ריאש פרחאן 29

זילברמן  עמי אלן 32 מרצ ורטון לורה 31
 שחר

 גשר

 מרצ חיון נסים דב 34 העבודה בן עמי לילי 33

הרסגור  עילאי 35
 הנדין

 העבודה טיים יצחק 36 מרצ

לילך ליאור  37
 תום

 מרצ רזניק תומר 38 גשר דבס

 העבודה סברדלוב ולדימיר 40 מרצ טריינין רני 39

-אליס 42 העבודה זיו ישראל 41
 פלורנטינה

 העבודה גולדמן

 העבודה פינס תומר משה 44 מרצ בר-אלמוג איתי 43

 מרצ ביהרי גילעד 46 העבודה ביילין גיל 45

 העבודה לדרר אילן 48 מרצ שמאי מיכל 47

אלירן  50 העבודה ח'ניפס אמיר 49
 אלאן

 מרצ ביחובסקי
    __________

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

17/02/2013:38



3913 ילקוט הפרסומים 8698, כ"ב בשבט התש"ף, 2020 2 17 

 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

אברהמי  שרה 51
 סולומון

 העבודה אעלימי נזאר 52 העבודה

דרומי  תום 54 העבודה טרודי סלמאן 53
 חכים

 מרצ

ויויאנה  55
 לאה

 העבודה דסקל שלום 56 מרצ וולפסון

 מרצ ויגדורצ'יק ורוניקה 58 העבודה דומבק ניר 57

 העבודה לנדסמן דוד 60 מרצ זבנר עפר 59

איתמר  61
 אילן

 העבודה אורן מרים 62 העבודה וגנר

אסתר  63
 חגית

 העבודה ארן יעל 64 מרצ עופרן

זמירה  66 העבודה מזרחי שמואל 65
 שרה

 מרצ שגב

 העבודה קבלו פנחס פיני 68 מרצ סלאלחה סאלח 67

 העבודה טל ולטמן עדינה 70 מרצ צרפתי דניאל 69

 העבודה שחף יצחק 72 מרצ מורציאנו יוסף 71

רוקח  סימי 74 העבודה גאנם פהים 73
 אוחיון

 מרצ

 העבודה אביטן רוז'ה זוהר 76 מרצ אביטל קולט 75

-אבידור גלית פסיה 78 העבודה פינטו אילנה 77
 הופמן

 העבודה

עבד  79
 אלחלים

 גשר כץ יהודה 80 מרצ זועבי

 מרצ ליבק אלכסנדר 82 העבודה מנדה יהודית 81

 העבודה גריפאת קאסם 84 מרצ וינטראוב רונית 83

 מרצ בדיר עאיד 86 העבודה סגל מעוזיה 85

 העבודה הרמן מיכאל 88 מרצ סרור פדל 87

צביה  90 העבודה ונונו יוסף 89
 סלביה

 מרצ ביזאוי

 העבודה חשאי יהודה 92 מרצ קלדרון נסים 91

 העבודה בן מנחם אלי אליהו 94 מרצ שטרנהל זיוה 93

זקהיים  אסתר 95
 גראוס

 העבודה גולדפרב אלכסנדר 96 מרצ

דרור איש  97
 שלום

 העבודה מירום חגי 98 מרצ מורג

 העבודה מצנע עמרם 100 מרצ צוקר דוד 99

 העבודה לובלסקי מאשה 102 מרצ צבן יאיר זלמן 101

 מרצ וילן אבשלום 104 העבודה שיטרית שמעון 103

 מרצ מאור ענת 106 העבודה כהן רענן 105
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

 מרצ דיין רות 108 העבודה דיין יעל 107

 העבודה פז-פינס אופיר 110 העבודה כבל איתן 109

 העבודה בר עם עוזי 112 מרצ פארס חוסין 111

 העבודה שחל משה 114 מרצ סרטני אמירה 113

מיכאל  116 מרצ ביילין יוסף 115
 מיכה

 העבודה חריש

 העבודה ידלין אהרון 118 מרצ כהן רן 117

 העבודה הלל שלמה 120 מרצ אורון חיים 119

 
 

דגל התורה(; הסתדרות אגודת  –דגל התורה )להלן  –אגודת החרדים  :ותמטעם המפלג
 אגודת ישראל( –ישראל בארץ ישראל )להלן 

  ג אות הרשימה:
 דגל התורה  – יהדות התורה והשבת אגודת ישראלכינוי הרשימה: 

 

 שם משפחה שם פרטי 
השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית
השתייכות 

 מפלגתית
אגודת  ליצמן יעקב 1

 ישראל
 דגל התורה גפני משה רפאל 2

אגודת  פרוש מאיר 3
 ישראל

ישראל מאיר  4
 אורי

 דגל התורה מקלב

יואל  5
 יעקב

אגודת  טסלר
 ישראל

 דגל התורה אשר יעקב 6

ישראל  7
 יצחק

אגודת  אייכלר
 ישראל

 דגל התורה פינדרוס יצחק זאב 8

– אליהו 9
 ליב

אגודת  חסיד
 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

 דגל התורה בוימל אריה צבי 16

יחיאל  17
 אריה

אגודת  וינגרטן
 ישראל

 דגל התורה רובינשטיין אברהם 18

אגודת  דייטש יוסי 19
 ישראל

 דגל התורה גוטרמן יעקב אשר 20

חיים  21
 מאיר

אגודת  ויזל
 ישראל

 דגל התורה רביץ יצחק 22

אגודת  ווינברגר יהושע 23
 ישראל

 דגל התורה שפירא מנחם מנדל 24

אגודת  רושגולד צבי 25
 ישראל

 דגל התורה מורגנשטרן משה דוד 26

דוד  27
 יהודה

אגודת  גרינוולד
 ישראל

 דגל התורה גולדנטל שלמה יהודה 28

אגודת  אשר דב 29
 ישראל

 דגל התורה ראוכברגר אליעזר צבי 30

אגודת  בריסק מרדכי 31
 ישראל

 דגל התורה דייטש אברהם בן ציון 32
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 שם משפחה שם פרטי 
השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית
השתייכות 

 מפלגתית
אברהם  33

 אלכסנדר
 זיסקינד

אגודת  ברסלר
 ישראל

 דגל התורה אלפר מרדכי מיכאל 34

אהרן  35
פנחס 
 אליהו

אגודת  דונט
 ישראל

 דגל התורה קלרמן ישראלשמעון  36

שמואל  37
 יהודה

אגודת  גוטסמן
 ישראל

 דגל התורה גולומב ישראל יצחק 38

אגודת  קליין מנחם 39
 ישראל

 דגל התורה פרידמן ישראל משה 40

אגודת  אברמוביץ פרץ 41
 ישראל

 דגל התורה בדוש פנחס שלום 42

שלמה  43
 זכריה

אגודת  קוסטליץ
 ישראל

 התורהדגל  יברוב יהודה 44

אגודת  דייטש שלמה 45
 ישראל

 דגל התורה בלוי מרדכי זאב 46

אגודת  טירהויז אהרן 47
 ישראל

 דגל התורה מרקוביץ שבתי 48

אגודת  גולדברג שמעון 50 דגל התורה סירוקה פנחס דוד 49
 ישראל

אגודת  טירר שמואל שמלקה 52 דגל התורה ברנר יצחק דב 51
 ישראל

אגודת  קליין יצחק אהרן 54 דגל התורה זלץ דוד 53
 ישראל

אגודת  אוביץ עקיבא 56 דגל התורה מלמד מיכאל 55
 ישראל

אגודת  ויזל אפרים פישל 58 דגל התורה יפה מאיר 57
 ישראל

ישראל  59
 מאיר

אגודת  רינגל מאיר 60 דגל התורה סברדלוב
 ישראל

אברהם  61
 פנחס

אגודת  רוטנר דוד נחמן 62 דגל התורה שטרן
 ישראל

שלמה  63
 אפרים

אגודת  גרליץ מיכאל דוב 64 דגל התורה פולק
 ישראל

אגודת  שוק שמואל 66 דגל התורה גולדברג מרדכי 65
 ישראל

יוסף  67
 שאול

אגודת  קרויזר שמעון 68 דגל התורה שטרית
 ישראל

ישראל  69
 מרדכי

אגודת  ויכלדר חיים ברוך 70 דגל התורה סילברסטין
 ישראל

אליהו  71
 יוסף

אגודת  בקנרוט יחזקאל שרגא 72 דגל התורה ברונר
 ישראל

חיים  73
 יצחק

אגודת  כהן ישראל חיים 74 דגל התורה אפשטיין
 ישראל

אגודת  מילר ישראל 76 דגל התורה הומינר שלמה 75
 ישראל

אגודת  שפיצר דוד 78 דגל התורה אלקיים עופר 77
 ישראל
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 שם משפחה שם פרטי 
השתייכות 

 שם משפחה שם פרטי  מפלגתית
השתייכות 

 מפלגתית
יהודה  79

 אריה
אגודת  שכטר אליהו 80 דגל התורה פולק

 ישראל

בנימין  81
 טוביה

אגודת  נוימן יקותיאל זלמן 82 דגל התורה לוונשטיין
 ישראל

שלמה  83
 צבי

אגודת  שיינין גדליהו 84 דגל התורה מונטג
 ישראל

אגודת  רובינשטיין אליעזר דוד 86 דגל התורה עזרא עופר 85
 ישראל

אגודת  לברון משה 88 דגל התורה לביא ניסן 87
 ישראל

אריה  89
 יהודה

אגודת  גנץ יעקב יוסף 90 דגל התורה זיסמן
 ישראל

אגודת  רוזן יהודה אריה 92 דגל התורה פרומר אלחנן 91
 ישראל

אגודת  זורגר יעקב חיים 94 דגל התורה מילר דוד 93
 ישראל

אגודת  פרנקל ישראל 96 דגל התורה וייס אפרים 95
 ישראל

אגודת  אוברלנדר משה 98 דגל התורה וייס נתן 97
 ישראל

ישעיה אשר  100 דגל התורה שטרן שלמה 99
 זליג

אגודת  חנון
 ישראל

אגודת  הורביץ יצחק 102 דגל התורה מושקוביץ יונה 101
 ישראל

מנחם שמעון  104 דגל התורה פרנק משה 103
 שלמה

אגודת  ברנשטיין
 ישראל

אגודת  קלוגמן מנחם 106 דגל התורה ארנטרוי אלחנן 105
 ישראל

אגודת  גפני אליהו 108 דגל התורה מן משה 107
 ישראל

אברהם  109
 יצחק

אגודת  לנדאו יחזקאל שאול 110 דגל התורה מישקובסקי
 ישראל

אגודת  רוט יהודה 112 דגל התורה שורץ מנחם 111
 ישראל

אגודת  מנדל יהושע 114 דגל התורה ויזבינסקי יעקב 113
 ישראל

אגודת  שורץ אברהם 116 התורהדגל  חדד שמעון 115
 ישראל

אליהו  117
 מרדכי

אגודת  זייברט חנוך 118 דגל התורה קרליץ
 ישראל

     דגל התורה סורוצקין אליעזר 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/02/2013:38



3917 ילקוט הפרסומים 8698, כ"ב בשבט התש"ף, 2020 2 17 

חד"ש(; רשימת האיחוד  –המפלגה הקומוניסטית הישראלית )להלן  מטעם המפלגות:
תע"ל(; אלתג'מוע  –רע"מ(; התנועה הערבית להתחדשות )להלן  –הערבי )להלן 

 בל"ד( –אלווטני אלדמוקרטי )להלן 
  ודעם :אות הרשימה

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

 
 שם פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

 
 שם פרטי

שם 
 משפחה

השתייכות 
 מפלגתית

 בל"ד שחאדה אנטאנס 2 חד"ש עודה איימן 1

 רע"מ עבאס מנסור 4 תע"ל טיבי אחמד 3

תומא  עאידה 5
 סלימאן

 רע"מ 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"מ 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"מ

 בל"ד מונייר רסאן 18 תע"ל חוסיין מאהר 17

 רע"מ דבסן עלי 20 חד"ש לוי נועה 19

 בל"ד קעדאן וליד 22 חד"ש בכרי מוחמד 21

-אבו דבאי פידא 23
 נערה

 תע"ל זחאלקה האיתם 24 חד"ש

 רע"מ סואעד מוחמד 26 חד"ש אבו ריא ספואת 25

 חד"ש ראבי דרוויש 28 בל"ד נוי אורלי 27

 רע"מ מחאמיד מוחמד 30 תע"ל מלחם ג'יהאן 29

 בל"ד אזברגה ג'מעה 32 חד"ש ואכד עומר 31

זידאן  שאדי 33
 שווירי

 תע"ל עבדאללה גסאן 34 חד"ש

 בל"ד גטאס ראיד 36 רע"מ ריאן אבראהים 35

 תע"ל דלאשה אחמד 38 חד"ש חמודה מוניר 37

 בל"ד טנוס נחלה 40 רע"מ חוסין נימר 39

 חד"ש עיראקי סאמח 42 חד"ש סאלם קאסם 41

 חד"ש בדר נוהא 44 תע"ל עבאס שאדי באסל 43

 בל"ד חמדאן אילהאם 46 רע"מ חסן אסמאעיל 45

 תע"ל עווידה זיאד 48 חד"ש שדות דרור אולגה 47

 חד"ש דביט בוסינה 50 רע"מ חג'אזי אשרף 49

 תע"ל אבו אחמד ואפי 52 חד"ש סטולר מור שושן 51

סרסור  אסיל 54 חד"ש חריכה ערין 53
 קרעין

 רע"מ

 בל"ד דלאל סילאן 56 בל"ד חדאד מוראד 55
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 שם פרטי 
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית

 תע"ל אל קצאצי קאיד 58 חד"ש פלד אורן דוד 57

דין  60 רע"מ כריים צלאח אל דין 59
 אברהם

 חד"ש יששכרוף

 חד"ש חמרשי בלאל 62 בל"ד דראושה עטיה 61

 חד"ש ושאחי מוסטפא 64 תע"ל גאבר מיי 63

 בל"ד מטר עדנאן 66 רע"מ הניה אחסאן 65

 תע"ל עיסא סאיד 68 חד"ש ברכה ניסן נסים 67

 חד"ש גונן בנימין 70 רע"מ אבו עפאש לבאד 69

 חד"ש כנאעני תאופיק 72 בל"ד תיתי חאלד 71

 חד"ש גטאס נג'יבה 74 תע"ל סלאמה עבד אל באסט 73

צמל  לאה 76 רע"מ גנאים ויסאם 75
 ורשבסקי

 בל"ד

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

 חד"ש דוח'אן מסעב 80 רע"מ אבן ברי עבדול רחמן 79

 חד"ש כרכבי זוהיר 82 בל"ד דקה פתחי 81

 חד"ש אבו יונס סמר 84 תע"ל קיס עבד אל באסט 83

 בל"ד קיס מחאסן 86 רע"מ אלגרגאוי אסמאעיל 85

 תע"ל יוספיה זוהיר 88 חד"ש יאסין סאמי 87

סלימאן  90 רע"מ גאבר יזיד 89
 אמיר

 חד"ש בדראן

 חד"ש עביד פוז 92 בל"ד אלתיהא חאלד 91

 חד"ש בדארנה ערפאת 94 תע"ל ותד מוחמד 93

סיאף עבד  95
 רבלרסול

 רע"מ אשווי סאמי 96 רע"מ אבו ריאש

 תע"ל מלחם סוהיל 98 חד"ש אבו מערוף עבדאללה 97

 חד"ש ג'ראיסי ראמז 100 בל"ד שנהב יהודה 99

חוש  דועא 101
 טאטור

 חד"ש גוז'נסקי תמר 102 בל"ד

 חד"ש מח'ול עסאם 104 תע"ל עדוי מאזן 103

 בל"ד מחאמיד ריאד 106 רע"מ אבו עראר טלב 105

עבד אל  מואנס 108 חד"ש דהאמשה מנסור 107
 חלים

 תע"ל

 חד"ש עאמר עאדל 110 רע"מ גנאים מסעוד 109

 חד"ש חנין בוריס-דב 112 בל"ד טאהא ואסל 111

 חד"ש אגבאריה עפו 114 תע"ל דראושה עבד אלוהאב 113

 תע"ל חידר עלי 116 רע"מ צרצור אברהים 115

 בל"ד זחאלקה ג'מאל 118 חד"ש נפאע מוחמד 117

 חד"ש ברכה מוחמד 120 רע"מ דהאמשה עבד אלמאלכ 119
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 שחר כלכלי חדש מטעם המפלגה:
  ז :אות הרשימה

 ת בראשות גלעד אלפרכלכלי –עוצמה ליברלית : כינוי הרשימה
 

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 דורות אמיר 2 אלפר גלעד 1
 אדרי שמעון 4 פרץ יניב 3
 ג'יבלי נווה 6 בועז נדב 5
 לופה גיל 8 ברקוביץ חגי 7

 
 

המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב, האיסלאם  –פעולה לישראל  מטעם המפלגה:
 ואיראן

  זך :אות הרשימה
  פעולה לישראל: כינוי הרשימה

 
 שם משפחה שם פרטי  משפחהשם  שם פרטי 
 ששון אהרון 2 נאוי דוד 1
 כהן מרדכי 4 שוקר יובל 3

 
 התנועה לציונות מתחדשת –צומת  מטעם המפלגה:

  זץ אות הרשימה:
  צומת התנועה לציונות מתחדשתכינוי הרשימה: 

 
 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 דיין שי 2 גרין משה 1
 לוינקופף מאיר יוסף 4 אבוקרט יצחק 3
 לזר גיל פנחס 6 מחלוף רבקה 5
 נבון גוטשה 8 טייר משה 7
 הליבני אלי 10 שעשוע חן-אבי 9

 
 

 ציונות ליברליות ושיוויון –ש "צל ,(י"אח – להלן) ארץ חברה יהדות –י "חא :ותמטעם המפלג
מיסודה של , הבית היהודי(; האיחוד הלאומי –להלן) תקומה –האיחוד הלאומי  (;ש"צל –להלן )

הבית  – להלן)המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל  –ל "המפד
(היהודי  

  טב:אות הרשימה 
  הבית היהודי האיחוד הלאומי –הימין החדש  ימינה: כינוי הרשימה 

 

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 פרץ רפאל 2 צל"ש בנט נפתלי 1
הבית 

 היהודי

בצלאל  4 צל"ש שקד אילת 3
 יואל

האיחוד  סמוטריץ
 הלאומי

האיחוד  סופר אופיר 6 צל"ש כהנא מתן 5
 הלאומי

שרה גילה  8 צל"ש סילמן עידית 7
 גליה

 אח"י דור-בק
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 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

 
 שם משפחה שם פרטי

השתייכות 
 מפלגתית

אורית  10 צל"ש פינטו קדוש שירלי 9
 מלכה

האיחוד  סטרוק
 הלאומי

 צל"ש מועלם רפאלי שולמית 12 היהודיהבית  יוגב מרדכי 11

 צל"ש מימון שי יצחק 14 האיחוד הלאומי כהן יוסי 13

 צל"ש ססובר רוני 16 הבית היהודי בן דהן אלי 15

     צל"ש כלפון יום טוב חי 17

 
 

 החזון מטעם המפלגה:
  י :אות הרשימה

 החזון בראשות ציון אלון: כינוי הרשימה
 

 שם משפחה פרטישם   שם משפחה שם פרטי 
 לוי אירינה 2 אלון ציון 1

 חרית איליה 4 חחביאשוילי מרינה 3

 גולדברג אהרון 6 קריחלי ליאנה 5

 ירדני אביגדור 8 חן אבי 7

 
 

 הבלתי משוחדים –אדום לבן  מטעם המפלגה:
  יז אות הרשימה:

מחכים למשיח?  ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין – אדום לבןכינוי הרשימה: 
 משיח כבר כאן...

 
 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 גבר עיסא 2 פינשטיין עמי 1
 קפרא אפרים 4 רימון שמעון 3
 מלכוב דניאל 6 כוכבי דן 5
    ג'בר איבראהים 7

 
 

)איתיחאד אבנאא אלעהד( בראשות רב חובל  –איחוד בני הברית  מטעם המפלגה:
 בשארה שליאן

  ינ :הרשימהאות 
 איחוד הברית והשותפותכינוי הרשימה: 

 
 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 אבו כף ע'אזי 2 שליאן בשארה 1

 אלאסד יוסף 4 אלאקרע סאלם 3

 שליאן אמיר 6 שלוסמן שמעון 5

 דחדל מופיד 8 נסייר מוריס 7
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 כבוד האדם מטעם המפלגה:
  יף :אות הרשימה

  בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' ,כבוד האדםכינוי הרשימה: 
 

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 ניאזוב רחמין 2 פוגץ ארקדי 1

 אמירוב גבריאל 4 לודאיב שלמה 3

 סולומון ג'ק 6 פוגץ' יבגני 5

 מינצברג נפתלי צבי 8 צ'נקוב דמיטרי 7

 באבייב אלכסי 10 וסליובסקי ולדימיר 9

 קוליסניצ'נקו פיוטר 12 דוצנקו אנז'ליקה 11

 זכריה משה 14 סיגינור דוד 13

 
 

 גוש התנ"כי –מפלגת גה"ת  מטעם המפלגה:
  יק אות הרשימה:

  מפלגת הגוש התנ"כיכינוי הרשימה: 
 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה פרטי שם 
 חוא חנא 2 ליפקין דניס 1

 פרידמן דוד 4 נדר-בר מיכאל יעקב 3

 ריבקין מקסים 6 בן שלמה אשר 5

 ליפקין רחל 8 לדניוב יאנה 7

 
 

 מורשת אבות מטעם המפלגה:
  יר אות הרשימה:

  מנהיגות חברתיתכינוי הרשימה: 
 
 

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

 ברקוביץ אהוד 4 רוטנברג טליה 3

 בונפיס משה 6 בונאנו שחר 5

 פסח אליוסף יהודה 8 בן טובים רועי 7

 
 
 
 

 נ נח – כולנו חברים מטעם המפלגה:
  כ אות הרשימה:

 י בראשות אלי יוסףהלב היהודכינוי הרשימה: 
 

 
 
 
 
 

 משפחהשם  שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 פליסהואור-ישראל אסתר 2 יוסף אלי 1

 קולקר אריה ישראל 4 הרשקוביץ הילה 3

 רופר הראל יעקב 6 פויער קרן אירן 5

 קלייטמן רועי אברהם 8 עתאלי אוריאל פרדג' 7
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 אני ואתה מפלגת העם הישראלית מטעם המפלגה:
  כן :אות הרשימה

  מפלגת העם הישראלית –אני ואתה : כינוי הרשימה
 

 שם משפחה שם פרטי  שם משפחה שם פרטי 
 דוד חצור מרגלית 2 גלעדי אלון 1

 חגבי עדית 4 וילנר אמנון 3

 אוזבי זהבה 6 אמירוב סולומון 5

 פרלמוטר משה 8 שרעבי יהודה 7

 איוושב יבגניה 10 מנצר ג'פרי מייקל 9

    משומר עדני ראובן 11

 
 

 ישראל ביתנו מטעם המפלגה:
  ל: אות הרשימה

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן: כינוי הרשימה
 

 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

 ברזילי-ידיד הילה איריס 16 רפוביץ אוליביה 15

 ביסמנובסקי שולמית ג'וליט 18 קוליחמן אלוירה 17

 אל על נטלי 20 בויאנגו סתו 19

 אטינגר איליה 22 פרלמן בוריס 21

 רולבורד גנאדי 24 ויינשטייןשנקל  סטלה 23

    בסין מרק 25

 
 

הליכוד(; כולנו בראשות  –)להלן  תנועה לאומית ליברלית –הליכוד  מטעם המפלגה:
 כולנו(  – משה כחלון )להלן

  מחל :אות הרשימה
  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהכינוי הרשימה: 

  

 שם פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
 הליכוד אדלשטיין יולי יואל 2 הליכוד נתניהו בנימין 1

גלעד  4 הליכוד כץ ישראל 3
 מנשה

 הליכוד ארדן

גדעון  5
 משה

 הליכוד רגב מרים 6 הליכוד סער

יריב  7
 גדעון

 הליכוד גלנט יואב 8 הליכוד לוין

גמליאל  גילה 10 הליכוד ברקת ניר 9
 דמרי

 הליכוד
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 שם פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
אברהם  11

 משה
 הליכוד אלקין זאב 12 הליכוד דיכטר

 הליכוד כהן אליהו 14 הליכוד כץ חיים 13

 הליכוד אקוניס אופיר 16 הליכוד הנגבי צחי 15

 הליכוד חוטובלי צפורה 18 הליכוד שטייניץ יובל 17

 הליכוד יברקן דסטה 20 הליכוד אמסלם דוד 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

 הליכוד השכל שרן מרים 30 כולנו

 הליכוד שיטרית קטרין 32 הליכוד שיר סגמן מיכל 31

פלורה  34 הליכוד מולא פטין 33
 מאי

 הליכוד בדרה גולן

 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

 הליכוד מזוז ירון 50 הליכוד הירשמן רוב ניר 49

 הליכוד בוקר נאוה 52 הליכוד נגוסה אברהם 51

 הליכוד מלכא אלעד 54 הליכוד מוזס היידי 53

 הליכוד דנינו שלום 56 הליכוד בן סדון יעקב 55

 הליכוד שטגמן אילה 58 הליכוד טל זהר 57

-פייר 59
 הרצל

מועלם  נועם 60 כולנו לביא
 יוסף

 הליכוד

נעם  61
 אריאל

 הליכוד תאיה דימה 62 הליכוד סלע

 הליכוד פרחאת עטא 64 הליכוד יונה אלעד 63

בגשאו  65
 דוד

 הליכוד נהון צופיה 66 הליכוד אבבה

 הליכוד נבואני אוסאמה 68 הליכוד לובוביקוב מכאל 67

 הליכוד הייב חסן 70 הליכוד וידר יעקב 69
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 שם פרטי
שם 

 משפחה
השתייכות 

 שם פרטי  מפלגתית
שם 

 משפחה
השתייכות 

 מפלגתית
 הליכוד מזוז הילה 72 הליכוד אזברגה גומעה 71

 כולנו גויטע ויקטור 74 הליכוד נאור נפתלי 73

 הליכוד מהרט ווניו גלעד 76 הליכוד פרידלמן הינדה 75

 הליכוד חלבי ראפע 78 הליכוד פינטו ג'קי 77

 הליכוד טנוג'י-כהן פרננד 80 הליכוד אילגייב גריגורי 79

 הליכוד בן פנחס איל-יוסף 82 הליכוד הלוי שושנה 81

 הליכוד גלבוע דב 84 הליכוד עשהאל שמעון 83

 הליכוד אדרי משה 86 הליכוד בן יוסף זאב 85

 הליכוד לאו יפה 88 הליכוד שטרית יוחאי 87

לסקר  גוליאט 89
 מרציאנו

 הליכוד קאשי רועי 90 הליכוד

 הליכוד קיסטר יוסף 92 הליכוד נתח ברוך 91

מרים  93
 )מיקי(

 הליכוד בוקר רפי 94 הליכוד מזר

 הליכוד בר גיל יעקב 96 הליכוד רייף מיכאל 95

גבי  98 הליכוד קטש שבתאי 97
 גבריאל

 הליכוד אלוש

 הליכוד הירש גל 100 הליכוד מסרי מרים 99

 הליכוד פינברג צפורה 102 הליכוד מעוז טובה 101

 הליכוד ביטון ליהוי אלי 104 הליכוד טימור אסתר 103

 הליכוד בוכניק אריאל 106 הליכוד שמרגד יעל 105

 הליכוד החרמוני בת שבע 108 הליכוד מוטיאי דוד 107

 הליכוד שפיגל חדוה 110 הליכוד ויניצקי אלחנן 109

 הליכוד מתתיהו כוכבה 112 הליכוד בן דרור זיוה 111

 הליכוד איגלר צבי 114 הליכוד איגלר דליה 113

 הליכוד קליינר מיכאל 116 הליכוד שמיר חיה 115

 הליכוד אחימאיר יוסף דב 118 הליכוד בלומנטל נעמי 117

משה  120 הליכוד גלזר מרים 119
 בנימין

 הליכוד נסים

 
 קול הנשים מטעם המפלגה:

  נ אות הרשימה:
 הנשיםקול כינוי הרשימה: 

   
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 רופא אופיר שרון אסתר 2 שאול מזל 1

 סטוקמן אילנה הופ 4 טייה יגרדו אורית 3

 כהן ז'נט 6 אומיאל פדידה אפרת 5

 קהת יעל 8 אבלאסי חנאן 7
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 סימן טוב חנה-דניאלה 10 עמר טליה 9

 יצחק רינת 12 דקל מור 11

 גיבור חגית 14 ארנון כנרת 13

 קהוג'י גולית 16 שצ'רבקוב אנסטסיה 15

 דסטה יעל 18 אלבאום גילה 17

 שקד לוי נעמה 20 שטלריד שני 19

 פוגל ליאת 22 ויינשטיין שרון רבקה 21

 ורדי-שובל עירית 24 ארנרייך רינת 23

 מולה שאול איריס 26 לוי לימור 25

 סכסכ גמילה 28 זילברמן ליאת 27

 יוטבת מיכל 30 זיו אורית 29

 קנטי לירון 32 כצמן חנה 31

 בלנק אורה 34 אל לולו דינה 33

 לוי בובה 36 סולומון מירב אסתר 35

 פיירשטיין טלי 38 אסיף טליה לשם 37

 סלע שרה שרי 40 גניש דפנה לאה 39

 משהיוף סיגל 42 סלע מיכל 41

 בר טוב-גרץ אריאלה 44 רדו חנה 43

 בן דוד אלנתן נטאלי 46 בן נשר קרן 45

 נוה מור 48 מירטנבאום דנה 47

 בהם טביב אסתר 50 קובץ נגה 49

 וכילה רים 52 שלומי רסלר רעות 51

 כהן בתיה 54 טבג'ה אמבת אילנה 53

 מזעקי רות 56 חיון אורה 55

 בר גיאן אופיר 58 שילה יערה 57

 סנדיפורד גולן אלכס 60 קלאפיש אורית 59

 בקר פמלה מיכל 62 תרוגמן חן 61

 אמיר בלהה גילה יעל 64 כהן אורית 63

 כהן פרס אליזבט סו 66 ויסמן שרית 65

 בגדדי אהרון שני אלה 68 שמש אורית 67

 רפאלי רונית 70 חבא חגית 69

 קלר אביבה 72 דניאל ניקול 71

 יעקובוביץ קרן 74 גרינברג-וייס שרון לין 73

 ארז ליאור 76 תורג'מן יעל 75

 עטר זהבה 78 בר דגנית 77

 סדרינס קרן 80 שמש חיה-תום 79

 הרמן כהן דקלה 82 פרנס נאוה 81

 שמאי דנה 84 גטהון וובעלם 83
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 אור יהב נויה 86 גטהון יהודית 85

 נפתלי נורית 88 שטיין אצ'ימילש אפרת 87

 יעיש לילך 90 קיסר 'ג'ורג דניאל אן 89

 גטהון טייה יעל 92 פסקין רונית מיכל 91

 עבדי זיוה 94 יעקבי יענה 93

 קוהלת לי 96 מנצור ליאור אודט 95

 הרצוג אסתר 98 שקד-לירן רונית 97

 
 

 כח להשפיע מטעם המפלגה:
  נז אות הרשימה:

  לחיות בכבוד ציבורכח להשפיע למען ההכינוי הרשימה: 
  

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 טופצ'יאשוילי מיכאל 2 דוק יוחאי יחיא 1

 בן יששכר אסתר 4 תורג'מן שלמה 3

 קיקוזשוילי גבריאל 6 אטיאס איתן 5

 שטראוס נתן נתי 8 דאבוש יהושע 7

 קאפח יהונתן 10 אריאל כרמית 9

 ביטון שלמה 12 שחף נחום 11

 איוב וליאם 13
   

 
 קידום מעמד הפרט –קמ"ה  מטעם המפלגה:

  ני אות הרשימה:
 קידום מעמד הפרט – קמ"הכינוי הרשימה: 

  
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 בירן דורית ליאת 2 צוברה מרדכי 1

 אלישע יהודית 4 לחיאני שרית 3

 רפד אילה צפנת 6 בר נועה 5

 גרשון שושנה 8 אמבש אילנה 7

 
  חזית יהודית לאומית מטעם המפלגה:

  נץ :אות הרשימה
 בראשות איתמר בן גבירעוצמה יהודית כינוי הרשימה: 

  
 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 וסרלאוף יצחק שמעון 2 בן גביר איתמר 1

 קרויזר יצחק 4 ביטון אדוה 3

 מוריס שמשון רפאל 6 עמר יעקב 5

 זיתונה תירן 8 בן זיקרי משה 7

 אהרוני שמעון 10 בן חיון מאיר חנן 9

 אליהו צחי יצחק 12 אביטבול יוסי 11
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 מלכא גיא 14 אוליאל אדיר 13

 רקוב אליעזר 16 אוחנה דרור מאיר 15

    דברת ישי שמואל 17

 
 מפלגה מתקדמת ליברלית דמוקרטית מטעם המפלגה:

  נק אות הרשימה:
  מתקדמת )בשיתוף עם תנועת הדרור העברי(כינוי הרשימה: 

  
 שם משפחה שם פרטי

 
 משפחהשם  שם פרטי

 כחלון ציון-בן 2 בל חסן דוד אנדרי 1
 רדקו אולג 4 בלחסן יאיר 3
 רזניק נתן 6 שרובסקי מיכאל 5
 בבג'איב אשר 8 בובוט קורין אהובה 7
 ודודוביץ' יאנה 10 בל חסן יהונדב 9

 וויטולובסקי ויקטור 12 דריאגין ויאצ'סלב 11
 
 

 הפיראטים מטעם המפלגה:
  ףז אות הרשימה :

  הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאןכינוי הרשימה : 
  

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי
 בירון דן 2 כוזר ויסגרבר נועם 1

 גולדשטיין קיט לורנס 4 שם טוב אוהד יעקב 3

 גרדשטיין שרון 6 רובין לילך 5

 יוסבשוילי ארין 8 ברילר גיא דוד 7

 מוסקמוסקונה  ניסים 10 אופיר רותם משה 9

 רום מיטל 12 מלטין לידיה 11

 עמיקם אורי 14 יעקב שלומית 13

 רום דוד פרידריך 16 בן צור אפרת 15

 קופפר מיקה 18 לייטוש ראובן גייזא 17

 שוורץ יהונתן 20 ארלנגר ישראל חיים 19

 קינד-גליה דורון 22 קטריבס עדי אירן 21

 
 

יש עתיד(; חוסן ישראל;  –בראשות יאיר לפיד )להלן  –יש עתיד  מטעם המפלגות:
 תל"ם(  –תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה )בוגי( יעלון )להלן  –תל"ם 

  פהאות הרשימה :
  כחול לבן בראשות בני גנץכינוי הרשימה : 

  

 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית

 יש עתיד לפיד יאיר 2 חוסן ישראל  גנץ בנימין 1

 חוסן ישראל אשכנזי גבריאל 4 תל"ם יעלון משה 3

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
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 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית

מיכאל  11
 מרדכי

 חוסן ישראל טרופר יחיאל משה 12 ישראלחוסן  ביטון

 תל"ם האוזר צבי 14 יש עתיד גרמן יעל 13

אלהרר  קארין 16 חוסן ישראל הכהן-פרקש אורית 15
 הרטשטיין

 יש עתיד

 יש עתיד רזבוזוב יואל 18 חוסן ישראל כהן מירב 17

 חוסן ישראל שי יזהר ניצן 20 חוסן ישראל זמיר אסף 19

 יש עתיד לוי מיקי 22 עתידיש  שטרן אלעזר 21

עומר  23
 שינה

 יש עתיד תמנו )פנחש( פנינה 24 חוסן ישראל ינקלביץ

 יש עתיד בן ברק רם 26 חוסן ישראל כמאל מריח ע'דיר 25

 יש עתיד סגלוביץ יואב 28 חוסן ישראל שוסטר אלון נתן 27

 יש עתיד טופורובסקי בועז 30 חוסן ישראל שפע רם 29

 חוסן ישראל גינזבורג איתן 32 תל"ם פרומן אורלי 31

 יש עתיד רול עדן 34 תל"ם קוז'ינוב אנדרי 33

 תל"ם וונש מיכל 36 יש עתיד להב הרצנו יוראי 35

 יש עתיד פרידמן תהלה נעמה 38 חוסן ישראל קאבלה עינב 37

 חוסן רון בן משה יעל 40 חוסן ישראל וזאן הילה 39

 יש עתיד פז-טור משה יהודה 42 יש עתיד בליאק ולדימיר 41

 יש עתיד כנפו ענת 44 חוסן ישראל וסרמן לנדה רות 43

אלון  45
 ישראל

 תל"ם גפני רנה 46 חוסן ישראל טל

 חוסן ישראל פרג'ון יאיר שמואל 48 יש עתיד ביטון דבורה 47

 חוסן ישראל וקסלר צח עידית 50 יש עתיד פינקלשטיין עופרה 49

 חוסן ישראל גונן קרן 52 עתידיש  שירי נאור 51

 חוסן ישראל כהן-לב מוניקה יעל 54 יש עתיד חיים עוז 53

 תל"ם סולן-שהם נאוה 56 יש עתיד בזק ענבר 55

אילן  57
 שבתי

 יש עתיד יובל רונית 58 חוסן ישראל פקטור

 יש עתיד מוזר ראובן 60 חוסן ישראל שדמי ענת 59

 יש עתיד הנדקנופף שרית 62 חוסן ישראל מזרחי מרדכי 61

 חוסן ישראל שטינר אברי 64 תל"ם אדלר מירה 63

 חוסן ישראל שלו אור 66 יש עתיד בן טל לירון 65

 חוסן ישראל טובור יוסי-יוסף 68 יש עתיד שמאילוב נוח 67

 חוסן ישראל אופיר גלי 70 יש עתיד מזרסקי טניה 69

 ישראל חוסן ססי שמעון 72 יש עתיד דוידוביץ ערן 71

 יש עתיד סינאי חלי 74 תל"ם אור ביטון אורן 73

דניאל  75
 שמואל

 יש עתיד מישורי ירון 76 חוסן ישראל אבידור

 יש עתיד שבת דוד 78 חוסן ישראל יונה עוזי 77

 יש עתיד בנפשי שקד 80 חוסן ישראל הלוי שנייד עדי 79

 עתידיש  ביקבולטוב אלינה 82 חוסן ישראל ברגר כהן צביה 81

 יש עתיד פריבר שלומית 84 תל"ם פרידמן יריב משה 83
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 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית
 

 שם משפחה שם פרטי
השתייכות 

 מפלגתית

 יש עתיד יהושע נילי 86 חוסן ישראל פיגארו קובי 85

 יש עתיד גורין מיכאל 88 חוסן ישראל דרור אסנת 87

 יש עתיד פדה צור דורון 90 חוסן ישראל שושני אמיר 89

 יש עתיד וינר תומר 92 חוסן ישראל זיו זילברברג מירב 91

אליהו  93
 יצחק

 חוסן ישראל ברית כהן-בן ענבל 94 תל"ם אסולין

אורמן  מילי 96 יש עתיד כהן אסתר 95
 הורוביץ

 חוסן ישראל 

 חוסן ישראל גינזבורג לילך 98 יש עתיד יאמפולסקי בוריס 97

 יש עתיד גור כהן דלית 100 יש עתיד שני אורית 99

 יש עתיד פרידמן יסמין 102 חוסן ישראל נחשון בארי 101

 חוסן ישראל כהן פנחס 104 תל"ם גולדשטיין שלום 103

 חוסן ישראל אורן גבריאל 106 יש עתיד בר מאיר תמר 105

 חוסן ישראל אורן בתיה 108 יש עתיד גוילי זוהר 107

 חוסן ישראל אבוהרון נופר 110 יש עתיד מיליס מיכאל 109

 חוסן ישראל ורניק מרדכי 112 יש עתיד הרפז שי 111

 יש עתיד לנדמן זהבה 114 תל"ם צפורי שלמה 113

 יש עתיד היישריק עליס 116 יש עתיד סלבני כבביה מיכל 115

 חוסן ישראל  ענבר שושנה 118 יש עתיד אלבו מיכל 117

 יש עתיד סומק רוני 120 חוסן ישראל  ברנס פייר 119

 
 

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

  כלכלה ירוקה מדינה אחת –דעם כינוי הרשימה : 
  

 שם משפחה שם פרטי
 

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

 פרידמן צפורה פניה 12 אדיב אסף 11
 אפרת-שורץ בן מיכל 14 להב אדיב הדס 13
 בן אפרת יעקב יוסף 16 בן אפרת רוני 15

 
 

 זכויותינו בקולנו  מטעם המפלגה:
  ק אות הרשימה :

  קולנו לחיות טוב יותרבותינו ויישראליסט זככינוי הרשימה : 
  

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי
 גולדנברג מיקי 2 ספיר קולמן עינת 1
 קולמן נועם אריה 4 דור און יגאל אלון 3
 רייך גאולה 6 גיספן יוסף סעדיה 5
 קציר יונה ליאורה 8 ארזי אלמוג 7
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

 בכר פרץ 10 זלצמן פלג 9
 מוסקוביץ עירית 12 יהב שלומית 11

 
 

 שמע מטעם המפלגה:
  קי :אות הרשימה

 נפתלי גולדמן בראשות שמעכינוי הרשימה: 
   

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 נווה אברהם 2 גולדמן נפתלי ברוך 1

 יצחקוב ענבל 4 יעקב נתנאל 3

 בן שושן יוסף 6 רוז יהודה 5
 נווה מרים 8 חלילי מנחם מנדל 7

 מויאל חיים 10 יעקב אתי 9

 מור מיכאל 12 אלמלח דניאל 11

 
 

 לשינוי שיטת הבחירות בישראל –סדר חדש  מטעם המפלגה:
  קך :אות הרשימה

  טל אופקסדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אבי: כינוי הרשימה
  

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 לנדאו דוד גבריאל 2 אופק אביטל 1

 בוכבינדר גלית 4 זנזורי שלום 3

 קווין פולינה 6 הבה גבריאל 5

 קוטאי לימור נועה 8 לנדאו רונית 7

 לנדאו עדי 10 אופק אלית 9

 ברזני שאול 12 פוטרמילך יועד 11

 גדלין ליאה 14 לוי חמדי איתן 13

 לוי אופיר 16 טשרניחובסקי מיכאל 15

 רוסטוקר ישעיהו 18 בן חמו אלון 17

 
 

 משפט צדק מטעם המפלגה:
  קץ אות הרשימה:

 משפט צדק בראשות ד"ר לריסה עמיר כינוי הרשימה: 
   

 שם משפחה שם פרטי
 

 שם משפחה שם פרטי

 נניקשוילי משה 2 עמיר רננה לריסה 1

 שיינמן אברהם 4 יודין יליזבטה 3

 עמיר גאולה 6 פרץ שאול 5

 שמולביץ חוה 8 ליטווק מיכאל אליוסף 7

 שיינין אלכסנדר 10 וישנבצקי טטיאנה 9

 גוטקין נטליה 12 מילסון נחמה 11

 מעיין דוד 14 קריצ'בסקי אברהם 13
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 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה –ש"ס  :המטעם המפלג
  שס אות הרשימה:

ה יוסף התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיכינוי הרשימה: 
 זצ"ל

  
 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

יעקב  13
 אברהם

 לחיאני נהוראי 14 זכריהו

נתנאל  15
 אפרים

 צדקה יעקב ישראל 16 חיאק

 שאער ליאור 18 מישרקי יונתן 17

 זבולון אלחנן 20 קייקוב משה 19

 ויצמן אברהם 22 מתתיהו טל 21

 ישראלוב גבריאל 24 רואש יוסף 23

רוברט  25
 ראובן

 עובדיה כפיר 26 קייקוב

 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 תורגמן יוסף 33

 נתן בצלאל 36 רואש חיים אלי 35

 עזרן סלומון 38 אלמלח משה 37

 חדאד חגי 40 ועקנין משה 39

 בן שלמה שמעון 42 בוזגלו יניב 41

 נחום נתנאל 44 אסולין צבי 43

 וקנין יחיאל 46 אדמוני יעקב 45

 כרדי עופר 48 כהן עופר 47

 קריאף מרדכי ניר 50 פרץ שמעון חגי 49

 חדד יצחק 52 כהן יצחק דוד 51

 גבאי אלי 54 אלמלח יצחק 53

 בלחסן שלמה 56 אנקונינה אלי 55

 חיים משה 58 שרביט אלירם 57

 אשש מאור מאיר 60 טקטוק דורון שושן 59

 דהאן איתן 62 ברנס מאיר דוד 61
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 שם משפחה שם פרטי

 
 שם משפחה שם פרטי

      

 ביטון עמי 64 אקוע אבנר 63

 דוד בצלאל 66 כהן רפאל 65

 עמרם אבי 68 פרץ שלמה נתנאל 67

 ממליה שלום 70 פרץ יגאל 69

שלמה  72 ציוני דניאל 71
 שלומי

 קקון

 איפרגן יוסף 74 קמוס דוד 73

יהודה  76 יוחנן שלום 75
 אליהו

 ישראלי

 מלכה מאיר 78 חקשורי שי 77

 דנינו יהודה 80 צאלח משה 79

יהודה  82 שבתי יוסף חיים 81
 מנחם

 הררי רפול

 סלטון יוסף 84 סויסה דוד 83

כהן  יצחק 85
 עזריהו

 אזולאי משה-דוד 86

 אלחדד יאיר 88 בן אברהם חיים 87

 קדשים יעקב 90 בן שלמה יעקב 89

 רמתי ישראל עזרי 92 גולן אריאל יקותיאל 91

 אבוחצירא נסים 94 זר שמואל 93

 כהן שלמה 96 פנחסי אליהו 95

 אביטל אברהם 98 ראובן איל 97

מיכאל  100 שקד יוסף חיים 99
 זכאי

 כהן

 אבורמד יעקב 102 לאורי מאור חיים 101

אליהו  104 דהן מאיר 103
 ישראל

 שושן

 כהן נסים 106 אליאסי גדעון 105

שלמה  108 כהן ישראל שמעון 107
 עמרם

 ספדג'

 בן חמו שמואל 110 נגר אסף 109

 עומיסי אורי משה 112 ציון יצחק 111

אברהם  114 כהן ריהני בנימין 113
 ברוך

 אברגיל

 תנעמי גלעד 116 חנינה אבישי 115

 כהן משה 118 ביבאבייב גיל 117

 בעדני חיים אהרון 120 לוי משה שלום 119

כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(
)חמ 3-16-ה7(         ניל הנדל

           שופט בית המשפט העליון
          יושב ראש ועדת הבחירות

             המרכזית לכנסת ה–23
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: נוה עמל - אגודה שיתופית לשכון בהרצליה   )1(
בע"מ 

מס' האגודה: 57-001133-8   

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432 

וכבישים  עפר  לעבודות  קואופרטיב  תנופה  האגודה:  שם   )2(
בחדרה בע"מ 

מס' האגודה: 57-000387-1   

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
מרח'  לוין,  צביקה  את  למפרק  ממנה  אני   השיתופיות 

האומן 17, חדרה 

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו 

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו 

י"ז בשבט התש"ף )12 בפברואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון )להלן 
את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  הוועדה(,   -
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 6441, התשע"ב, 

עמ' 5085, בדבר תכנית 108/101/02/4 )להלן - התכנית( 

תוספת
חטיבת קרקע באשקלון, המזוהה כגוש 2880 )לשעבר חלק 

מגוש 1244( -

ח"ח 16, ששטחה 2,227 מ"ר, מגרשים 308, 309; הייעוד: שטח 
לבנייני ציבור;

ח"ח 16, שביל מס' 407; הייעוד: שביל להולכי רגל 

בעיריית  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  אשקלון, 

הרגילות 

כ"ח בתמוז התשע"ט )31 ביולי 2019(

)חמ 3-3(

תומר גלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
 ,4752 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
לתכנית  בהתאם   ,)1999 במאי   13 )מיום   3226 עמ'  התשנ"ט, 

ג/8808 

תוספת
גוש 17037, ח"ח 4 )בדבר חלק ממגרש 103 בהתאם לתשריט 

תכנית 251/0276063 - ג/22197( 

)חמ 3-3(

ט"ו בטבת התש"ף )12 בינואר 2020(
)חמ 3-3(

בנצי יעקב בן ציון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

הגן הטכנולוגי, בניין 9, קומה 2, 202010:00 03 51474655126לפיד - מערכות לד בע"מ
מלחה, ירושלים במשרד הנאמן 

ראסל ד  מאיר, עו''ד

ראסל ד  
מאיר, עו''ד

גרשון ברושי היסוד 5, תל אביב, אור מאינה בע''מ202016:00 03 51179021431ג ג  שיווק נעליים בע"מ

רח' אלונים 10, רמת גן 5251420, 202011:00 03 51321383517חברת מר פרטנרס בע"מ
בביתו של הנאמן - משפחת מירקין

מיכאל 
מירקין 

מורן גזולי הקנה 44, ירושלים, אצל המפרק202010:00 03 51562494822מ צ א אנרגיה בע"מ

רח' בן גוריון 1, בני ברק, אצל עו''ד 202014:00 03 51498931829ויוה מדיה בע"מ
שמואל לביא

עו''ד שמואל 
לביא

דרך עכו 140, קריית ביאליק, אצל 202016:00 04 51336501506ע ל ב ס  בע"מ
עו''ד לניאדו יהושע

עודד לוי

ש ר לב שרות רפואי לבית 
בע"מ

שתולים 26, תל אביב, אצל מנהל 202010:00 03 51477775425
החברה אוחנה שרון

אוחנה שרון

עמוס עציוני-שרותי 
רפואה

לאונרדו דה וינצי 4, חיפה, אצל 202010:00 03 51327584225
מנהל החברה עמוס עציוני

עמוס עציוני

אבי רבינוביץ קריאטיב 
לינקס בע"מ

הרצל 182, רחובות, אצל עו''ד 202009:00 03 51436733323
מרדכי מרגלית

מרדכי 
מרגלית עו''ד

הנגב 72, אריאל, אצל מנהל החברה 202010:00 03 51305540025שין פז בע"מ
בכר יוסף

בכר יוסף

אוסישקין 6, חולון, אצל מנהל 202010:00 03 51312894225שיווק ירקות לוי בע"מ
החברה אבי לוי

אבי לוי

פ ל י  חשבונאות אלפיים 
בע"מ

גדעון בן יואש 38, אשקלון אצל 202010:00 03 51290351925
מנהלת החברה רונית לזר

רונית לזר

דג מטה יהודה 50, בית נקופה, אצל 202010:00 03 51400431625נ  זקן י-ם בע"מ
מנהל החברה אופיר זקן

אופיר זקן

פנחס לבון 15/7 קריית ים, אצל 202010:00 03 51334691625ממד רביעי בע"מ
מנהל החברה לקריץ ארנון 

לקריץ ארנון

א מומנט הנדסת לוחות 
חשמל בע"מ

משק 7, גן שורק, אצל מנהל החברה 202010:00 03 51337011425
סדון אלי אליהו

סדון אלי 
אליהו

דג מטה יהודה 50, בית נקופה אצל 202010:00 03 51373928425נ  זקן קבלני בניין בע"מ
מנהל החברה אופיר זקן

אופיר זקן

אופקים נ פ  אחזקות 
בע"מ

ז'ן ז'ורס 14, חולון, אצל מנהל 202010:00 03 51551671425
החברה נורית פרקנו

נורית פרנקו

קידום הפקות )עידן 2000( 
בע"מ

הקוקיה 48, ראשון לציון אצל מנהל 202010:00 03 51304146725
החברה דהן דוד

דוד דהן

עליזה רוםזריצקי 5, תל אביב, אצל עליזה רום202010:30 03 51588339517גריןבין בע"מ

ס פ  ספיישל פוד - שרותי 
מזון בע"מ

הנמר 9/9, ירושלים, אצל יוסף 202010:00 05 51247405710
אוחנה

יוסי אוחנה

מרכז עזריאלי 5, תל אביב, המגדל 202010:00 03 51345413225בי אי איי אם בע"מ
המרובע, קומה 35, אצל לוכטנשטיין 

לוי ויסמן, עורכי דין

ברק 
לוכטנשטיין 

עו''ד

אהרונוביץ' 12, חולון, אצל לילי 202009:00 03 51380742016עוף שילת בע"מ
סלמן

לילי סלמן

17/02/2013:38


