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17-רשימות המועמדים לכנסת ה

אתר הרשימה

רשימות 
 -המועמדים 

תפריט

, מפלגות
, סיעות, רשימות
ותנועות

הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה
 

 
 

 
בנימין נתניהו1
ציון סילבן שלום2
משה כחלון3
גלעד מנשה ארדן4
גדעון סער5
מיקי מיכאל איתן6
ראובן רובי ריבלין7
דני נוה8
יובל שטייניץ9

לימור אהבה לבנת10
נתן אנטולי שרנסקי11
ישראל כץ12
חיים כץ13
עוזי לנדאו14
יולי יואל אדלשטיין15
דניאל בנלולו16
לאה נס17
נעמי בלומנטל18
איתן סולמי19
גבריאל אביטל20
יעקב בן גור21
דוד מימון22
סמיר קאידבה23
קרן ברק24
דני בן יוסף דנון25
ציון פיניאן26
דוד אבן צור27
אנדריי אוזן28
מלכה פינטו29
שמואל סלבין30
חסדאי אליעזר31
אהוד יצחק יתום32
מיכאל רצון33
אילת גלילי34
שגיב אסולין35
דוד לוי36
דוד מנע37
גילה גמליאל38
איוב קרא39
אלי מויאל40

כרמל שאמה41
דוד ביטן42
יריב גדעון לוין43
רוני שטרן44
אליהו דדון45
יחיאל ישע חזן46
מיכאל אלדד פואה47
שאול אדם48
מישאל מישל בן עמי49
יוסף ברבי50
אריה יהודה אזואלוס51
שמעון גפסו52
גיא חנן יפרח53
מיכאל גורלובסקי54
גדליה בושרי55
הרצל טובלי56
הילה מארק57
סוזן עמור58
אילן תמם59
אסיה וובנובוי אנטוב60
מאיר הפלר61
יעקב טוויל62
רמי אלוש63
גומעה אזברגה64
דרורה גאלואי65
שלומי אטיאס66
עאטף קרינאוי67
שי גלילי68
גיל חדד69
עופר קליך70
יעקב אבו אל גיעאן71
סאבו סקר72
אריאל בוכניק73
מדינה אלוני74
יעקב משה ברגמן75
יניב קנרש76
ברוך נתח77
צפריר סלמון78
שמואל סמואל79
מואיז שם טוב80

אליהו שיטרית81
חדוה שפיגל82
מאיר שצברג83
דוד עמיחי שרן סינגר84
יום טוב כהן85
רפאל קדוש86
שלום שלמה87
נתן רוזנר88
יוסף שבו89
חיים ביבס90
מחלוף בנקסוס91
משה ברלוי92
זאב גייזל93
לימור דרש94
אליהו דהאן95
דוד טטרסקי96
אברהם טרר97
יחזקאל יגנה98
מרים פיירברג אכר99

יוסף מלר100
אורי פרג101
מתניה יצחק102
יעקב לוי103
יהונתן ליפקין104
כרמלה ירון105
דני מורביה106
מתתיהו דרובלס107
ורד מולכו טול108
גבי גבריאל קדוש109
חיה שמיר110
משה דולגין111
מנחם ידיד112
אברהם אפל113
עקיבא נפרסטק נוף114
יוסף דב אחימאיר115
יחיאל קדישאי116
נחמיה דורון-חמי117
אליעזר זנדברג118
דב שילנסקי119
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