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23 במרס 2021י' בניסן התשפ"א הבחירות לכנסת ה- 24
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי

מיכאלי מירב1
 

בר לב עמר ישראל2
 

מואטי אמילי חיה3
 

קריב גלעד4
 

רייטן מרום אפרת5
 

שפע רם6
 

מראענה אבתיסאם7
 

שי נחמן8
 

לזימי נעמה9
 

ביילין גיל10
 

חרמוני ערן11
 

לסרי נסים12
 

גולדמן אליס-פלורנטינה13
 

נורי שקד מאיה14
 

ח'ניפס אמיר15
 

סברדלוב ולדימיר16
 

ארן יעל17
 

פישר יעל18
 

דרוקמן נופר19
 

הר-זהב חיים20
 

טייה יגרדו אורית21
 

בר גיל גברי22
 

קלימשטיין לוי ברכת ברכה23
 

טיים יצחק24
 

ירושלמי-רם שרי25
 

בנימין אייבי אברהם26
 

טובים אורית27
 

אבו ריאש פרחאן28
 

פריד עודד29
 

יפרח כנרת30
 

בן עטר משה31
 

שהרבני סיידון הדס32
 

בולמש אפרים אליעזר33
 

כץ נאוה34
 

דאר מולחם מלחם35
 

רץ נגה36
 

וייזר שלומי37
 

פריאנטי עדית38
 

דסקל שלום39
 

שם טוב נורית40
 

סרביה מרק41
 

סטופאי שוורץ נירה42
 

בריטמן ניר יצחק43
 

בילקר דן44
 

גדות זרצנסקי ירון45
 

שפירא יובל46
 

נויבירט תיאודור47
 

צדיק יונתן נאג'י48
 

אזולאי דניאל49
 

וגנר איתמר אילן50
 

סביר פביאן51
 

רייך גל52
 

רוזן ניר53
 

רגב יהונתן54
 

אלוביץ טל יחזקאל55
 

מזרחי יעקב56
 

גולני נעה57
 

זיו אור58
 

קורנפלד עפר59
 

רימון עופר60
 

אלפסי סימון61
 

לובלסקי מאשה62
 

פינס-פז אופיר63
 

מצנע עמרם64
 

סולודר עדנה65
 

בר עם עוזי66
 

שוחט אברהם בייגה67
 

שיטרית שמעון68
 

כהן רענן69
 

שחל משה70
 

ידלין אהרון71
 

  רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת העבודה הישראלית .

בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בודקת הוועדה את כשירות כלל המועמדים והרשימות, בהתאם
לסעיפים 5א-7א לחוק-יסוד: הכנסת, לפרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן:

חוק הבחירות), לסעיף 11 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ולפרק ה' לתקנות הבחירות לכנסת,
התשל"ג-1973. בעקבות בדיקות אלו, המועמדת אלקיים רחל שלי שהוצבה במקום ה-43 לא נכללה ברשימה

שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות. בתאריך
8.2.2021 נפטר מועמד מס' 69 ברשימה, יו"ר הכנסת ה-11 ושר בממשלות ישראל, מר שלמה הלל.
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