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2 במרס 2020ו' באדר התש"ף הבחירות לכנסת ה- 23
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

קול הנשים

שאול מזל1
 

רופא אופיר שרון אסתר2
 

טייה יגרדו אורית3
 

סטוקמן אילנה הופ4
 

אומיאל פדידה אפרת5
 

כהן ז'נט6
 

אבלאסי חנאן7
 

קהת יעל8
 

עמר טליה9
 

סימן טוב דניאלה-חנה10
 

דקל מור11
 

יצחק רינת12
 

ארנון כנרת13
 

גיבור חגית14
 

שצ'רבקוב אנסטסיה15
 

קהוג'י גולית16
 

אלבאום גילה17
 

דסטה יעל18
 

שטלריד שני19
 

שקד לוי נעמה20
 

ויינשטיין שרון רבקה21
 

פוגל ליאת22
 

ארנרייך רינת23
 

שובל-ורדי עירית24
 

לוי לימור25
 

מולה שאול איריס26
 

זילברמן ליאת27
 

סכסכ גמילה28
 

זיו אורית29
 

יוטבת מיכל30
 

כצמן חנה31
 

קנטי לירון32
 

אל לולו דינה33
 

בלנק אורה34
 

סולומון מירב אסתר35
 

אסיף טליה לשם36
 

פיירשטיין טלי37
 

גניש דפנה לאה38
 

סלע שרה שרי39
 

סלע מיכל40
 

משהיוף סיגל41
 

רדו חנה42
 

גרץ-בר טוב אריאלה43
 

בן נשר קרן44
 

בן דוד אלנתן נטאלי45
 

מירטנבאום דנה46
 

נוה מור47
 

קובץ נגה48
 

בהם טביב אסתר49
 

שלומי רסלר רעות50
 

וכילה רים51
 

טבג'ה אמבת אילנה52
 

כהן בתיה53
 

חיון אורה54
 

מזעקי רות55
 

שילה יערה56
 

בר גיאן אופיר57
 

קלאפיש אורית58
 

סנדיפורד גולן אלכס59
 

תרוגמן חן60
 

בקר פמלה מיכל61
 

כהן אורית62
 

אמיר בלהה גילה יעל63
 

ויסמן שרית64
 

כהן פרס אליזבט סו65
 

שמש אורית66
 

בגדדי אהרון שני אלה67
 

חבא חגית68
 

רפאלי רונית69
 

דניאל ניקול70
 

קלר אביבה71
 

וייס-גרינברג שרון לין72
 

יעקובוביץ קרן73
 

תורג'מן יעל74
 

ארז ליאור75
 

בר דגנית76
 

עטר זהבה77
 

שמש תום-חיה78
 

סדרינס קרן79
 

פרנס נאוה80
 

הרמן כהן דקלה81
 

גטהון וובעלם82
 

שמאי דנה83
 

גטהון יהודית84
 

נפתלי נוריתשטיין אצ'ימילש אפרתאור יהב נויה
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ג'ורג קיסר דניאל אן88
 

יעיש לילך89
 

פסקין רונית מיכל90
 

גטהון טייה יעל91
 

יעקבי יענה92
 

עבדי זיוה93
 

מנצור ליאור אודט94
 

קוהלת לי95
 

לירן-שקד רונית96
 

הרצוג אסתר97
 

רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת  קול הנשים.

רונית לב ברהולי (שהוצבה במקום ה-100 ברשימה) התפטרה ביום 26.1.2020, בפני שופט בית המשפט
העליון ויושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, כב' השופט נ' הנדל. בובה לוי (שהוצבה במקום
ה-37 ברשימה) התפטרה ביום 10.2.2020, בפני שופט בית המשפט העליון ויושב-ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-23, כב' השופט נ' הנדל. בעת בדיקת הליקויים ברשימת המועמדים שהוגשה לוועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה- 23, בהתאם לסמכותה לפי פרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

התשכ"ט-1969, נמחק שמן של המועמדות אמסלם ירדנה (שהוצבה במקום ה-35 ברשימה), יניב מירב
(שהוצבה במקום ה-87 ברשימה) וסגל קמיליה (שהוצבה במקום ה-93 ברשימה).
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