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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע קבעה:
במועד שנקבע לכך בחוק הוגשו ואושרו 39  רשימות מועמדים. רשימות המועמדים פורסמו ברשומות,  א.  
 ילקוט הפרסומים מס' 9476, התשפ"א, עמ' 4248. לאחר הפרסום ברשומות בוטלה רשימת "דמוקרטית -

חירות, שוויון וערבות הדדית", בשל התפטרות כל המועמדים מטעמה.

לצורך חלוקת המנדטים התקשרו ביניהן רשימות מועמדים אלה: ב.  

הודעה על כך פורסמה ברשומות, ילקוט הפרסומים מס' 9478, התשפ"א, עמ' 4284.

המספרים,  וסוכמו  האזוריות,  הבחירות  ועדות  ושל  הקלפי  ועדות  של  הפרוטוקולים  שנבדקו  לאחר  ג. 
קבעה ועדת הבחירות המרכזית כי על פי האמור בסעיפים 81, 82, ו-83 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח 

משולב[, התשכ"ט - 1969, תוצאות הבחירות הן: 

6,578,084 1.  מספר בעלי הזכות לבחור   
4,436,365 2.  מספר המצביעים   

26,313 3.  מספר הקולות שנמצאו פסולים   
 4,410,052 4.  מספר הקולות שנמצאו כשרים    

אות הרשימה כינוי הרשימה

מחל
ט

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
עם הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

כן
יז

כחול לבן בראשות בני גנץ
עם הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה

ת
ב

תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה
עם ימינה בראשות נפתלי בנט

ל
פה

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
עם יש עתיד בראשות יאיר לפיד

אמת
מרצ

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי
עם מרצ - השמאל של ישראל

שס

ג

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל

עם יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה



הרשימה
מספר

הקולות
מספר

המנדטים

268,7677מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאליאמת
273,8367ימינה בראשות נפתלי בנטב
248,3917יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורהג

212,5836הרשימה המשותפת )חד"ש, תע"ל, בל"ד(ודעם
395הישראליםז

663צומת – עצמאים, חקלאים, כפריםזץ
225,6416הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'ט
811המפץ החברתי - גימלאיםי

34,883הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכהיז
408ברית השותפות לאיחוד לאומי בהנהגת רב חובל ב. שליאןינ
196כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ'יף
429מפלגת הגוש התנ"כייק
256מנהיגות חברתיתיר
443הלב היהודי בראשות אלי יוסףכ

1,291אני ואתה – מפלגת העם הישראליתכך
292,2578כחול לבן בראשות בני גנץכן
248,3707ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןל

1,066,89230הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל
202,2186מרצ – השמאל של ישראלמרצ

486קמ"ה – קידום מעמד הפרטנ
429עולם חדש בראשות יורם אדריני
220"אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג'הנר
167,0644הרשימה הערבית המאוחדתעם
614,11217יש עתיד בראשות יאיר לפידפה
1,309הפיראטיםףז
441עצמנו עצמאים וליברליםצי
253מען )יחד( לעידן חדשצכ
226חץצף
385דעם – כלכלה ירוקה מדינה אחתץ
463נועם קולמן, לירון עופרי וסולי וולף הבלתי אפשרי, אפשריק

395מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמןקי
514סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות והממשל בישראל בראשות עו"ד אביטל אופקקך
729משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר טרימבובלרקץ

17,346רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבניר
1,189התקווה לשינוירנ
592מפלגת עם שלם – בראשות הרב חיים אמסלםרף

316,0089התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לשס
209,1616תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלהת

4,410,052120סך כל הקולות הכשרים והמנדטים

ד. מספר הקולות הכשרים שקיבלה כל רשימת מועמדים ומספר המנדטים שזכתה בהם:



נבחרו לחברי הכנסת העשרים וארבע: ה.  

   — מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי     מרשימת   אמת
קריב גלעדמואטי אמילי חיהבר לב עמר ישראלמיכאלי מירב

מראענה אבתיסאםשפע רםרייטן מרום אפרת

   — ימינה בראשות נפתלי בנט     מרשימת   ב
כהנא מתןדוידי אלוןשקד אילתבנט נפתלי

קארה אביר )אברהם( אורבך נירשיקלי עמיחי

   — יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה     מרשימת   ג
פרוש מאירמקלב ישראל מאיר אורי ליצמן יעקבגפני משה רפאל 

פינדרוס יצחק זאבאייכלר ישראל יצחקאשר יעקב

   — הרשימה המשותפת )חד"ש, תע"ל, בל"ד(     מרשימת   ודעם
תומא סלימאן עאידהאבו שחאדה סמיטיבי אחמדעודה איימן

כסיף עופרסעדיה אוסאמה

   — הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'     מרשימת   ט
רוטמן שמחה דןבן גביר איתמרוולדיגר מיכל מריםסמוטריץ בצלאל יואל

מעוז אביגדורסטרוק אורית מלכה

   — כחול לבן בראשות בני גנץ     מרשימת   כן
ביטון מיכאל מרדכיטרופר יחיאל משהתמנו פנינה )פנחש(גנץ בנימין

רון בן משה יעלגינזבורג איתןשוסטר אלון נתןפרקש-הכהן אורית

   — ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן     מרשימת   ל
אבידר אליסובה יבגניפורר עודדליברמן אביגדור

קושניר אלכסנדרעמאר חמדמלינובסקי קונין יוליה

   — הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה     מרשימת   מחל
רגב מריםכץ ישראלאדלשטיין יולי יואלנתניהו בנימין

גמליאל דמרי גילהברקת נירגלנט יואבלוין יריב גדעון
כהן אליהוכץ חייםדיסטל גליתדיכטר אברהם משה

אמסלם דודשטייניץ יובלאקוניס אופירהנגבי צחי
עטייה חוהכץ אופיראוחנה אמיריברקן דסטה

קרעי שלמהברק קרןביטן דודקיש יואב
סופר אופירשיטרית קטריןלוי אבקסיס אורליזוהר מכלוף
בדרה גולן פלורה מאימולא פטין

   — מרצ - השמאל של ישראל     מרשימת   מרצ
רינאוי-זועבי ג'ידאגולן יאירזנדברג תמרהורוביץ ניצן
רז מוסיפריג' עיסאווי



פרטי החישוב של חלוקת המנדטים מצויים בנספח לזכרון דברים זה. ו. 
זכרון דברים זה נערך בשלושה עותקים. אחד מהם יימסר לשר הפנים, השני ליושב-ראש הכנסת העשרים  ז. 
משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  84)א(  בסעיף  הקבוע  פי  על  המדינה.  לגנזך  והשלישי  וארבע 
התשכ"ט-1969, תפרסם ועדת הבחירות המרכזית ברשומות הודעה בחתימת ידו של יושב–ראש הוועדה 

על תוצאות הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

ולראיה באנו על החתום:

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע  

סגני יושב הראש  

חברי הוועדה   

המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  

באת–כח שר הביטחון נציגת ראש המטה הכללי  

 

נכתב ונחתם בירושלים, היום, י"ז בניסן התשפ"א )30 במרץ 2021(.

   — הרשימה הערבית המאוחדת     מרשימת   עם
אלחרומי סעידטאהא וולידגנאים מאזןעבאס מנסור

   — יש עתיד בראשות יאיר לפיד     מרשימת   פה
אלהרר הרטשטיין קאריןכהן מאירברביבאי אורנהלפיד יאיר
לוי מיקישטרן אלעזררזבוזוב יואלכהן מירב

טופורובסקי בועזסגלוביץ יואבבן ברק רםבן ארי מירב
כץ רוןבליאק ולדימירלהב הרצנו יוראירול עדן

שפק נירה

שס
   

מרשימת
     

   — התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל

מלכיאלי מיכאל משהבן צור יואבמרגי יעקבדרעי אריה מכלוף
אבוטבול משהאזולאי ינוןארבל משהביטון חיים

בוסו אוריאל מנחם

   — תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה     מרשימת   ת
הנדל יועזאלקין זאבשאשא ביטון יפעתסער גדעון משה
בגין זאב בנימיןהשכל שרן מרים


