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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת ה23-
לפי חוק-יסוד :הכנסת וחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף  11לחוק-יסוד :הכנסת 1וסעיף (84א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט-
 ,21969נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת העשרים ושלוש:
 .1מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל רשימת מועמדים:
אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר הקולות

אמת

העבודה – גשר – מרצ

מפלגת העבודה

267,480

ג

יהדות התורה והשבת אגודת

אגודת החרדים

ישראל – דגל התורה

– דגל התורה;
הסתדרות אגודת

הישראלית; גשר
– בראשות
אורלי לוי
אבקסיס; מרצ
274,437

ישראל בארץ
ישראל
ודעם

הרשימה המשותפת חד''ש,

המפלגה

רע''מ ,תע''ל ,בל''ד

הקומוניסטית
הישראלית;

581,507

רשימת האיחוד
הערבי; התנועה
הערבית
להתחדשות;
אלתג'מוע
אלווטני
אלדמוקרטי

1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ; 69התשנ"ו ,עמ' . 100
ס"ח התשכ"ט ,עמ' . 103

4 896
10/03/20
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר הקולות

ז

עוצמה ליברלית – כלכלית

שחר כלכלי חדש

3,781

בראשות גלעד אלפר
פעולה לישראל –
המפלגה למימוש

זך

פעולה לישראל

טב

ימינה הימין החדש – הבית

אח"י – ארץ

היהודי האיחוד הלאומי

חברה יהדות,
צל"ש – ציונות

210

זכויות יוצאי
ארצות ערב,
האיסלאם
ואיראן
240,689

ליברליות
ושיוויון;
האיחוד הלאומי
– תקומה; הבית
היהודי ,מיסודה
של המפד"ל –
המפלגה הדתית
לאומית המזרחי
הפועל המזרחי
בארץ ישראל
י

החזון בראשות ציון אלון

החזון

308

יז

אדום לבן – ח'ירבת דוראן

אדום לבן –

342

בראשות עמי פינשטיין מחכים
למשיח? משיח כבר כאן...

הבלתי משוחדים
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר הקולות

ינ

איחוד הברית והשותפות

איחוד בני

677

יף

כבוד האדם ,בראשות עו"ד

הברית –
(איתיחאד
אבנאא אלעהד)
בראשות רב
חובל בשארה
שליאן
כבוד האדם

222

ארקדי פוגץ'
יק

מפלגת הגוש התנ"כי

מפלגת גה"ת –

389

גוש התנ"כי
יר

מנהיגות חברתית

מורשת אבות

271

כ

הלב היהודי בראשות אלי יוסף

כולנו חברים – נ

516

כן

אני ואתה – מפלגת העם
הישראלית

ל

ישראל ביתנו בראשות אביגדור

נח
אני ואתה
מפלגת העם

812

הישראלית
ישראל ביתנו

263,365

ליברמן
מחל

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו

הליכוד – תנועה

לראשות הממשלה

לאומית
ליברלית; כולנו

1,352,449

בראשות משה
כחלון
נ

קול הנשים

קול הנשים

2,773

נז

הכח להשפיע למען הציבור

כח להשפיע

667

לחיות בכבוד
קמ"ה – קידום מעמד הפרט

ני

4 898
10/03/20

קמ"ה – קידום
מעמד הפרט

350
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר הקולות

נץ

עוצמה יהודית בראשות איתמר

חזית יהודית

19,402

בן גביר

לאומית

מתקדמת (בשיתוף עם תנועת
הדרור העברי)

מפלגה מתקדמת
ליברלית

נ נק

622

דמוקרטית
פה

כחול לבן בראשות בני גנץ

ףז

הפיראטים לדמוקרטיה לחצו

יש עתיד –
בראשות יאיר

1,220,381

לפיד;
חוסן ישראל;
תל"ם – תנועה
לאומית
ממלכתית
בהנהגת משה
(בוגי) יעלון
הפיראטים

1,473

כאן
ץ

דעם – כלכלה ירוקה מדינה

ארגון הפעולה

אחת

הדמוקרטי –

612

דע"ם
ישראליסט זכויותינו בקולנו

ק

זכויותינו בקולנו

980

לחיות טוב יותר
קי

שמע בראשות נפתלי גולדמן

שמע

442

קך

סדר חדש לשינוי שיטת
הבחירות בראשות עו"ד אביטל

סדר חדש לשינוי
שיטת הבחירות

677

אופק

בישראל

משפט צדק בראשות ד''ר לריסה

משפט צדק

קץ

1,375

עמיר
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר הקולות

שס

התאחדות הספרדים שומרי

ש"ס –

352,853

תורה תנועתו של מרן הרב

התאחדות

עובדיה יוסף זצ"ל

הספרדים
העולמית שומרי
תורה
________
4,590,062

סך כל הקולות הכשרים
 .2מספר הקולות שנמצאו פסולים25,073 :

 .3מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

מספר המנדטים

אמת

העבודה – גשר – מרצ

מפלגת העבודה

7

ג

יהדות התורה והשבת אגודת

אגודת החרדים

ישראל – דגל התורה

– דגל התורה;
הסתדרות אגודת

הישראלית; גשר
– בראשות
אורלי לוי
אבקסיס; מרצ
7

ישראל בארץ
ישראל

4 900
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

ודעם

הרשימה המשותפת חד''ש,

המפלגה

רע''מ ,תע''ל ,בל''ד

הקומוניסטית
הישראלית;

מספר המנדטים
15

רשימת האיחוד
הערבי; התנועה
הערבית
להתחדשות;
אלתג'מוע
אלווטני
אלדמוקרטי
ז

עוצמה ליברלית – כלכלית
בראשות גלעד אלפר

שחר כלכלי חדש

זך

פעולה לישראל

פעולה לישראל –

טב

ימינה הימין החדש – הבית

אח"י – ארץ

היהודי האיחוד הלאומי

חברה יהדות,

המפלגה למימוש
זכויות יוצאי
ארצות ערב,
האיסלאם
ואיראן
6

צל"ש – ציונות
ליברליות
ושיוויון;
האיחוד הלאומי
– תקומה; הבית
היהודי ,מיסודה
של המפד"ל –
המפלגה הדתית
לאומית המזרחי
הפועל המזרחי
בארץ ישראל
החזון בראשות ציון אלון

י
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

יז

אדום לבן – ח'ירבת דוראן

אדום לבן –

בראשות עמי פינשטיין מחכים
למשיח? משיח כבר כאן...

הבלתי משוחדים

ינ

איחוד הברית והשותפות

איחוד בני

יף

כבוד האדם ,בראשות עו"ד

מספר המנדטים

הברית –
(איתיחאד
אבנאא אלעהד)
בראשות רב
חובל בשארה
שליאן
כבוד האדם

ארקדי פוגץ'
יק

מפלגת הגוש התנ"כי

מפלגת גה"ת –
גוש התנ"כי

יר

מנהיגות חברתית

מורשת אבות

כ

הלב היהודי בראשות אלי יוסף

כולנו חברים – נ

כן

אני ואתה – מפלגת העם

אני ואתה

הישראלית

מפלגת העם

נח

הישראלית
ל

ישראל ביתנו בראשות אביגדור
ליברמן

ישראל ביתנו

7

מחל

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו

הליכוד – תנועה

36

לראשות הממשלה

לאומית
ליברלית; כולנו
בראשות משה
כחלון

נ

קול הנשים

קול הנשים

נז

הכח להשפיע למען הציבור

כח להשפיע

לחיות בכבוד

4 902
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

ני

קמ"ה – קידום מעמד הפרט

קמ"ה – קידום

נץ

עוצמה יהודית בראשות איתמר
בן גביר

חזית יהודית
לאומית

נק

מתקדמת (בשיתוף עם תנועת

מפלגה מתקדמת

הדרור העברי)

ליברלית
דמוקרטית

פה

כחול לבן בראשות בני גנץ

יש עתיד –

ףז

הפיראטים לדמוקרטיה לחצו

מספר המנדטים

מעמד הפרט

33

בראשות יאיר
לפיד;
חוסן ישראל;
תל"ם – תנועה
לאומית
ממלכתית
בהנהגת משה
(בוגי) יעלון
הפיראטים

כאן
ארגון הפעולה
הדמוקרטי –

ץ

דעם – כלכלה ירוקה מדינה
אחת

ק

ישראליסט זכויותינו בקולנו
לחיות טוב יותר

זכויותינו בקולנו

קי

שמע בראשות נפתלי גולדמן

שמע

קך

סדר חדש לשינוי שיטת

סדר חדש לשינוי

הבחירות בראשות עו"ד אביטל

שיטת הבחירות

אופק

בישראל

משפט צדק בראשות ד''ר לריסה

משפט צדק

דע"ם

קץ

עמיר
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אותיות הרשימה

כינוי הרשימה

מטעם מפלגות

שס

התאחדות הספרדים שומרי

ש"ס –

תורה תנועתו של מרן הרב

התאחדות

עובדיה יוסף זצ"ל

הספרדים

מספר המנדטים
9

העולמית שומרי
תורה
________
120

סך כל המנדטים
 .4שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת העשרים ושלוש:
(א) מרשימת אמת – העבודה – גשר – מרצ:
 1ארמונד עמיר פרץ  2אורלי לוי אבקסיס  3ניצן הורוביץ
 6מרב מיכאלי

 5יצחק שמולי

 4תמר זנדברג

 7יאיר גולן

(ב) מרשימת ג – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  -דגל התורה:
 1יעקב ליצמן

 2משה רפאל גפני

 3מאיר פרוש

 5יואל יעקב טסלר

 6יעקב אשר

 7ישראל יצחק אייכלר

 4ישראל מאיר אורי מקלב

(ג) מרשימת ודעם – הרשימה המשותפת חד"ש ,רע"מ ,תע"ל ,בל"ד:
 1איימן עודה

 2אנטאנס שחאדה

 3אחמד טיבי

 4מנסור עבאס

 5עאידה תומא
סלימאן

 6ווליד טאהא

 7עופר כסיף

 8היבה יזבק

 /9אוסאמה סעדיה

 10יוסף ג'בארין

 11סעיד אלחרומי

 12ג'אבר עסאקלה

 13סמי אבו שחאדה

 14סונדוס סאלח

 15אימאן ח'טיב יאסין

(ד) מרשימת טב – ימינה הימין החדש – הבית היהודי האיחוד הלאומי:
 1נפתלי בנט

 2רפאל פרץ

 5מתן כהנא

 6אופיר סופר

4 904
10/03/20

 3אילת שקד

 4בצלאל יואל סמוטריץ
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(ה) מרשימת ל – ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן:
 1אביגדור ליברמן

 2עודד פורר

 3יבגני סובה

 5יוליה מלינובסקי
קונין

 6חאמד עמאר

 7אלכסנדר קושניר

 4אלי אבידר

(ו) מרשימת מחל – הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה:
 1בנימין נתניהו

 2יולי יואל אדלשטיין  3ישראל כץ

 4גלעד מנשה ארדן

 5גדעון משה סער

 6מרים רגב

 7יריב גדעון לוין

 8יואב גלנט

 9ניר ברקת

 10גילה גמליאל דמרי

 11אברהם משה דיכטר

 12זאב אלקין

 13חיים כץ

 14אליהו כהן

 15צחי הנגבי

 16אופיר אקוניס

 17יובל שטייניץ

 18צפורה חוטובלי

 19דוד אמסלם

 20דסטה יברקן

 21אמיר אוחנה

 22אופיר כץ

 23חוה עטייה

 24יואב קיש

 25דוד ביטן

 26קרן ברק

 27שלמה קרעי

 28מכלוף זוהר

 31מיכל שיר סגמן

 32קטרין שטרית

 35טלי פלוסקוב

 36עוזי דיין

 29יפעת שאשא ביטון  30שרן מרים השכל
 34פלורה מאי בדרה
גולן

 33פטין מולא

(ז) מרשימת פה – כחול לבן בראשות בני גנץ:
 4גבריאל אשכנזי

 1בנימין גנץ

 2יאיר לפיד

 3משה יעלון

 5אברהם דניאל

 6מאיר כהן

 7מיקי מיכל חיימוביץ  8עפר שלח

ניסנקורן
 9יועז הנדל

 10אורנה ברביבאי

 11מיכאל מרדכי ביטון

 12יחיאל משה טרופר

 13יעל גרמן

 14צבי האוזר

 15אורית פרקש-הכהן

 16קארין אלהרר
הרטשטיין

 17מירב כהן

 18יואל רזבוזוב

 19אסף זמיר

 20יזהר ניצן שי
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 21אלעזר שטרן

 22מיקי לוי

 25ע'דיר כמאל מריח  26רם בן ברק
 30בועז טופורובסקי

 29רם שפע

 23עומר שינה ינקלביץ

 24פנינה (פנחש) תמנו

 27אלון נתן שוסטר

 28יואב סגלוביץ

 31אורלי פרומן

 32איתן גינזבורג

 33אנדריי קוז'ינוב
(ח) מרשימת שס – התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל:
 1אריה מכלוף דרעי  2יצחק כהן
 6מיכאל משה
מלכיאלי

 5יואב בן צור

 3משולם נהרי

 4יעקב מרגי

 7משה ארבל

 8ינון אזולאי

 9משה אבוטבול
י" ד באדר התש"ף (  10ב מר ס ) 2020
(חמ  - 3-16ה ) 6

ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
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