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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

שקד איילת3אריאל הכהן אורי יהודה2בנט נפתלי1

מגל ינון אלישע6סולומינסקי ניסן5בן דהן אלי4

מועלם רפאלי שולמית9סמוטריץ בצלאל יואל8יוגב מרדכי7

רונצקי אבי12אורבך ניר11וורצמן אברהם10

שובל רונן15רוט ענת14סטרוק אורית מלכה13

סלומון משה18אייל נחמן17בוארון אביחי אברהם16

כהן אשר21אליאש שרה20שילת יהודית19

רפל נחמיה24כהן יצחק אמיתי23רקלין שמעון מאיר22

שוורץ זאב27פוקס יוסף26חאסכייה אנט25

דילמוני יגאל30דנינו משה דורון29זרגרי יצחק28

בנק אורי33אזולאי אברהם32לוז חנה רנה31

גיבור חגית36חסון רוני35שפירא חמוטל34

אור שמעון39קיל רז38בן-דוד עמרם37

גולדשטיין משה42מיכאליס חיים41סעד יעל40

סולר יעקב45בלומנטל שי44כהן אורטל43

מזוז אליהו48וולדיגר מרים מיכל47אלמגור שלום46

סלטן ג'רמי51הרוש יוסף חיים50יוניאן אלון49

חסון גסוב54שחור אורי יהודה53מיוחס סמדר חיה52

מרוסט ילנה לאה57לנגפלד עמיחי יהושע56גור אריה האובנשטוק ראובן55

פלח עדי60ברוקנר טוביה59ווייס צבי58

מגנאגי יוסף63חיון דוד62טייך זומר שרון61

אפריאט נועה66בר חי אביעד65אהרוני איתי64

בשן בוקשפן ישעיהו69יעקב אסתר68ישורון יערה67

אקדם נטלי72לוי שמואל71חודיפי דביר70

הראל ירון75ינאי רותם74מאירוביץ שמואל73

פרנקו יוסף78ווקנין יוסי77ולך שלומית76

טל נעמה פסיה81שרמן נעם זכריה80רון יעל79

מלכה גדי יצחק גדליהו84הכהן אלישיב83סולימן אברהם82

סושרד עודד יהודה87חובב אלישע86כהן רינה85

רואס שרון90בר חד אברהם משה בומה89שטימלר שלום88

טואיל אופיר שמעון93קקון רותם92כהן משה91

גרנק איתי96קלדרון מיכל שולמית95טבק אביחי94

מרציאנו גיא דוד99סימן טוב מיכאל בועז98גליקמן פז שמואל97
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100
גינסבורי שגב אילנית

101
ויס נעם

102
גואלמן אבינעם

רביב נועה נחמה105וסרמן יחיאל מאיר104ביינהורן דורון יצחק103

דרוקמן חיים מאיר108נתן שי107ארביב בן-ציון גדליהו106

רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית
המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל ומטעם מפלגת האיחוד הלאומי - תקומה

אורי אורבך ז"ל, שהיה במקום 6 ברשימה, נפטר ביום 16.2.2015 
אנסבכר יאיר, שהיה במקום 40 ברשימה, התפטר ביום 11.2.2015
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