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ה-25 לכנסת הבחירות

הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת הליכוד

ליברלית לאומית תנועה הליכוד, מפלגת מטעם הוגשה המועמדים רשימת

פרסום: 15.09.2022תאריך

עדכון: 13.10.2022תאריך

בנימין נתניהו גדעון1. יריב לוין אליהו2. כהן .3

יואב גלנט דוד4. אמסלם אמיר5. אוחנה .6

יואב קיש ניר7. ברקת מרים8. רגב .9

מכלוף זוהר משה10. אברהם דיכטר ישראל11. כץ .12

שלמה קרעי עמיחי13. שיקלי יוסף14. בן דני דנון .15

עידית סילמן דוד16. ביטן יואל17. יולי אדלשטיין .18

אליהו רביבו גלית19. אטבריאן דיסטל ניסים20. ואטורי .21

שלום דנינו חיים22. כץ אופיר23. אקוניס .24

רויטל גוטליב דב25. חנוך מילביצקי בעז26. ביסמוט .27

משה סעדה אליהו28. דלל גילה29. דמרי גמליאל .30

אופיר כץ מאי31. פלורה גולן בדרה יעקב32. אליהו דן אילוז .33

אריאל קלנר חוה34. עטייה עמית35. הלוי .36

צגנש צגה מלקו אושר37. שקלים קטרין38. שיטרית .39

משה פסל ששי40. ששון גואטה אברהם41. אביחי בוארון .42

יוסף פוקס עפיף43. עבד שבתאי44. קטש .45

צחי הנגבי ארז46. תדמור קרן47. ברק .48

יהודה גלעד שרון אורלי49. אבקסיס לוי עוזי50. דיין .51

דורית אוחנה זלמן52. משה פייגלין עמיחי53. דוד שרן .54

ליאור לסרי ליאור55. קצב חיה56. מנע .57

שי גלילי הילה58. אוסנת מארק יחזקאל59. עיני .60

דור חרלפ שלמה61. אברהם פוקס גרשון62. מסיקה .63
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66. טל יהונתן ברוך65. מולא פטין64. קרא איוב

69. כהן אדי68. מועלם פליסיה פייגל67. יברקן דסטה 

72. קורן נורית71. פלוסקוב טלי70. שון לוי הדס

75. דרעי ללי74. אפליצ'וק בוריס73. כרמי בוזגלו רן

78. פרחאת עטא77. וידר יעקב76. חסן-נחום פלר

81. מור דודו80. תאיה דימה79. עוז סיני ארניה סוזי

84. שטרית יוחאי83. אלברט משה82. הדר אביגדור

87. אוחנה מאיר שמעון86. נתח ברוך85. קיסטר יוסף

90. חדד אלון89. רייף מיכאל88. מתנה יפרח

93. דניאלי יצחק92. אוחנה מאיר91. בר גיל יעקב

96. לסקר מרציאנו גוליאט95. לנקרי ציון94. מלמד יונתן גמליאל

99. אלוש גבי גבריאל98. איגלר צבי97. טימור אסתר 

102. נפרסטק נוף עקיבא101. נאור נפתלי100. בלומנטל נעמי

105. מעוז טובה104. בן יוסף זאב103. מסרי מרים

108. מתתיהו כוכבה107. בן דרור זיוה106. שפיגל חדוה

111. קליינר מיכאל110. איגלר דליה109. חבר אמנון

114. ויניצקי אלחנן113. שמיר חיה112. מוטיאי דוד

117. שמרגד יעל116. בוכניק אריאל115. החרמוני בת שבע

120. נסים משה בנימין119. אחימאיר יוסף דב118. פינברג צפורה

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.10.2022


