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  תוצאות הבחירות לכסת

  א. רשימות המועמדים
  4284התשפ"א, עמ' , 9476שומות, ילקוט הפרסומים מס' לפי הפרסום בר

  כיוי הרשימה  הרשימה אותיות
  מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי  אמת  .1
  ימיה בראשות פתלי בט  ב  .2

  דגל התורה ‒יהדות התורה והשבת אגודת ישראל   ג  .3
  הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד)  ודעם  .4
  הישראלים  ז  .5

  עצמאים, חקלאים, כפרים ‒צומת   זץ  .6
  הציוות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'  ט  .7

  גימלאים ‒המפץ החברתי   י  .8
  הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה  יז  .9

10.  הגת רב חובל ב. שליאן  יברית השותפות לאיחוד לאומי בה  
  כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ'  יף  .11
  מפלגת הגוש הת"כי  יק  .12
  מהיגות חברתית  יר  .13
  הלב היהודי בראשות אלי יוסף  כ  .14

  מפלגת העם הישראלית ‒אי ואתה   כך  .15
  כחול לבן בראשות בי גץ  כן  .16
  ישראל ביתו בראשות אביגדור ליברמן  ל  .17
  הליכוד בההגת בימין תיהו לראשות הממשלה  מחל  .18

  השמאל של ישראל ‒מרצ   מרצ  .19

20.     קידום מעמד הפרט ‒קמ"ה  
  עולם חדש בראשות יורם אדרי  י  .21

  בראשות עו"ד מוש חוג'ה ‒"אחו"   ר  .22
  הרשימה הערבית המאוחדת  עם  .23
  יש עתיד בראשות יאיר לפיד  פה  .24
  הפיראטים  ףז  .25
  עצמו עצמאים וליברלים  צי  .26
  מען (יחד) לעידן חדש  צכ  .27
  חץ  צף  .28

  כלכלה ירוקה מדיה אחת ‒דעם   ץ  .29
  וסולי וולף הבלתי אפשרי, אפשריועם קולמן, לירון עופרי   ק  .30
  מפלגת שמע בראשות פתלי גולדמן  קי  .31
סדר חדש לשיוי שיטת הבחירות והממשל בישראל בראשות עו"ד אביטל אופק  קך  .32
  בראשות ד"ר לריסה עמיר טרימבובלר משפט צדק  קץ  .33

  רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבי ‒רפא   ר  .34
35.  ויהתקווה   רלשי  

  בראשות הרב חיים אמסלם ‒מפלגת עם שלם   רף  .36
  התאחדות הספרדים שומרי תורה תועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל  שס  .37
  תקווה חדשה בההגת גדעון סער לראשות הממשלה  ת  .38

  בוטלו בשל התפטרות כל המועמדים : 

  רק   ירות, שיוויון ועבות הדדית שסימה ח -רשימת דמוקרטית 
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  6,578,084  מספר בעלי זכות לבחור  ב.

  4,436,365  הצביעו

  26,313  קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה

  4,410,052  מספר הקולות הכשרים

  

  ג. מסרו קולות כשרים לרשימות המועמדים : 
  268,767  אמת  .1

  273,836  ב  .2

  248,391  ג  .3

  212,583  ודעם  .4

  395  ז  .5

  663  זץ  .6

  225,641  ט  .7

  811  י  .8

  34,883  יז  .9

10.  408  י  

  196  יף  .11

  429  יק  .12

  256  יר  .13

  443  כ  .14

  1,291  כך  .15

  292,257  כן  .16

  248,370  ל  .17

  1,066,892  מחל  .18

  202,218  מרצ  .19

20.    486  

    429י  .21

    220ר  .22

  167,064  עם  .23

  614,112  פה  .24

  1,309  ףז  .25

  441  צי  .26

  253  צכ  .27

  226  צף  .28

  385  ץ  .29

  463  ק  .30

  395  קי  .31

  514  קך  .32

  729  קץ  .33

  17,346  ר  .34



    
  4 עמוד

  

  

  

35.  1,189  ר  

  592  רף  .36

  316,008  שס  .37

  209,161  ת  .38

  
  4,410,052 ס"ה קולות כשרים

    

  .143,327 - (שלושה ורבע אחוזים) ממספר הקולות הכשרים 3.25%ד. 
  ואין משתתפות 3.25%רשימות המועמדים שקיבלו קולות כשרים פחות מ 

  בחלוקת המדטים:  

  מספר הקולות  אות הרשימה

  395  ז
  663  זץ

  811  י
  34,883  יז
408  י  
  196  יף
  429  יק
  256  יר
  443  כ

  1,291  כך
  486  

    429י
    220ר
  1,309  ףז
  441  צי
  253  צכ
  226  צף

  385  ץ
  463  ק

  395  קי
  514  קך
  729  קץ

  17,346  ר
1,189  ר  
  592  רף

  64,752  ס"ה קולות 
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מספר הקולות הכשרים שקיבלו הרשימות 

  :המשתתפות בחלוקת המדטים 

  4,410,052  המספר הכולל של הקולות הכשרים

  פחות מספר הקולות הכשרים שקיבלו הרשימות 
  המדטים שאין משתתפות בחלוקת

64,752  

  4,345,300  ס"ה הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקה
  

 

  המספר הכולל של הקולות הכשרים של   )1( ה.
  הרשימות המשתתפות בחלוקת המדטים

4,345,300  

  ----------   )4(ד)(81יותר ממחציתם של הקולות הכשרים לפי סעיף   )2(

  120  מספר המדטים לחלוקה  )3(

  36,210   =)  4,345,300:  120המודד הוא (   )4(

    

  חלוקת המדטים: ו. .

  רשימהל מספר המדטים קולות כשרים המודד  רשימהקולות כשרים ל מסרו

  מדטים  7  )268,767:    36,210(  אמת .1

  מדטים  7  )273,836:    36,210(  ב .2

  מדטים  6  )248,391:    36,210(  ג .3

  מדטים  5  )212,583:    36,210(  ודעם .4

  מדטים  6  )225,641:    36,210(  ט .5

  מדטים  8  )292,257:    36,210(  כן .6

  מדטים  6  )248,370:    36,210(  ל .7

  מדטים  29  )1,066,892:    36,210(  מחל .8

  מדטים  5  )202,218:    36,210(  מרצ .9

  מדטים  4  )167,064:    36,210(  עם .10

  מדטים  16  )614,112:    36,210(  פה .11

  מדטים  8  )316,008:    36,210(  שס .12

  מדטים  5  )209,161:    36,210(  ת .13

  מדטים  112                   ס"ה חולקו

  מדטים  8              =) 112 -מדטים  120ותרו לחלוקה ( 
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  התקשרויות בין רשימות מועמדים :  ז.
 4284התשפ"א, עמ' , 9478ברשומות, ילקוט הפרסומים מס' לפי הפרסום 

  רשימות אמת + מרצ התקשרו בייהן:  .1
  קול 202,218רשימה מרצ קיבלה 
  קול 268,767רשימה אמת קיבלה 

מדטים  12 ;קול 470,985הרשימות אמת + מרצ קיבלו יחד 

  רשימות ג + שס התקשרו בייהן:  .2
  קול 316,008רשימה שס קיבלה 

  קול 248,391רשימה ג קיבלה 
  מדטים  14 ;קול 564,399הרשימות ג + שס קיבלו יחד 

  רשימות ל + פה התקשרו בייהן:  .3
  קול 614,112רשימה פה קיבלה 

  קול 248,370רשימה ל קיבלה 
  מדטים  22 ;קול 862,482הרשימות ל + פה קיבלו יחד 

  רשימות מחל + ט התקשרו בייהן:  .4
  קול 225,641קיבלה רשימה ט 

   קול 1,066,892 רשימה מחל קיבלה 
  מדטים  35 קול; 1,292,533הרשימות מחל + ט קיבלו יחד 

  רשימות ת + ב התקשרו בייהן:  .5
  קול 273,836רשימה ב קיבלה 
  קול 209,161רשימה ת קיבלה 

  מדטים  12 ;קול 482,997הרשימות ת + ב קיבלו יחד 
  

  

  (א) לא תקפות ההתקשרויות שלהלן הואיל ולפחות אחת 82בהתאם לסעיף 

 (א) : 81הרשימות המתקשרות לא עברה את החסימה האמורה בסעיף 

   ץכחול לבן בראשות בי ג -כן 

  עם

  הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה –יז 
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  המדטים הותרים 8חלוקת ח. 
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לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים לפי גודל "מודד רשימה" ט. 
  שזכו:

  מספר המדטים  מודד הרשימה  אות הרשימה

  IV  1. אמת + מרצ 1

  VIII ,I  2  . ג + שס 2

  VII  1  . ודעם 3

  V ,II  2  . ל + פה 4

  VI  1  . מחל + ט 5

  III  1  . ת + ב 6

  
  מדטים 8ס"ה 

  

    

שימה רלפי מודד  61-רשימת המועמדים ........................ קיבלה את המדט הי. 
 ה ................. משום שלא קיבלה יותר ממחצית כל הקולות הכשרים, בהתאם

  ) לחוק.4(ד)(81לאמור בסעיף 
  
  
  

המדטים כמפורט מטה:  120בהתאם לזה חולקו כל יא. 

  רשימה
מספר המדטים 

  לרשימה

  מדטים 13  אמת + מרצ  .1

  מדטים 16  ג + שס  .2

  מדטים   6  ודעם  .3

  מדטים   8  כן  .4

  מדטים 24  ל + פה  .5

  מדטים 36  מחל + ט  .6

  מדטים   4  עם  .7

  מדטים 13  ת + ב  .8

  
  מדטים 120 סה"כ
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חלוקת המדטים בין הרשימות הקשורות בייהן  יב.

  קולות כשרים.  268,767קיבלה  אמת רשימת המועמדים (1)  (א)
 קולות כשרים. 202,218קיבלה  מרצ רשימת המועמדים

 מדטים 13שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד   (2)

  המודד  (3)
  470,985 מס' הקולות הכשרים

36,229 =   
  13 מס' המדטים

  
(4) 

   מגיעים  אמת לרשימת
  קול 268,767

  מדטים 7=   
  המודד 36,229

    מגיעים מרצ  לרשימת
  קול 202,218

  מדטים 5=   
  המודד 36,229

  
 1 :מדטים שותרו לחלוקה (5)

 חלוקת המדטים שותרו לחלוקה :  (6)

  אות 
  הרשימה

  מספר המדטים לחלוקה
  מודד רשימה ראשון  )5לפי פסקה (

 7  אמת
 מס' הקולות  268,767

33,595 =   
טים מס' המד   1 + 7

  

 5 מרצ
 מס' הקולות  202,218

33,703 =   
טים מס' המד   1 + 5

  
 

  לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים שהתקשרו בייהן לפי גודל  (7)
 "מודד הרשימה" שזכו:

  מדטים  מודד רשימה  אות הרשימה

 0 33,595  אמת

 1 33,703 מרצ
 

 מדטים בין הרשימות שהתקשרו בייהן כמפורט מטה:  13בהתאם לזה חולקו  (8)

  מדטים 7 אמת   רשימה

 מדטים 6  מרצ  רשימה

  
  מדטים 13 ס"ה
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  חלוקת המדטים בין הרשימות הקשורות בייהן   יב.

  קולות כשרים.  248,391קיבלה  גרשימת המועמדים  (1) )א(
 קולות כשרים. 316,008קיבלה שס  רשימת המועמדים

 מדטים 16שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד   (2)

  המודד  (3)
  564,399 מס' הקולות הכשרים

35,274 =   
  16 מס' המדטים

  
(4) 

   מגיעים   גלרשימת 
  קול 248,391

  מדטים 7=   
  המודד 35,274

    מגיעים שס  לרשימת
  קול 316,008

  מדטים 8=   
  המודד 35,274

  
 1 :מדטים שותרו לחלוקה (5)

 חלוקת המדטים שותרו לחלוקה :  (6)

  אות 
  הרשימה

  מספר המדטים לחלוקה
  מודד רשימה ראשון  )5לפי פסקה (

 7  ג
 מס' הקולות  248,391

31,048 =   
טים מס' המד   1 + 7

  

 8 שס
 מס' הקולות  316,008

35,112 =   
טים מס' המד   1 + 8

  
 

  לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים שהתקשרו בייהן לפי גודל  (7)
 "מודד הרשימה" שזכו:

  מדטים  מודד רשימה  אות הרשימה

 0 31,048  ג

 1 35,112 שס
 

 מדטים בין הרשימות שהתקשרו בייהן כמפורט מטה:  16בהתאם לזה חולקו  (8)

  מדטים 7 ג   רשימה

 מדטים 9 שס   רשימה

  
  מדטים 16 ס"ה

  



    
  12 עמוד

  

  

  

  חלוקת המדטים בין הרשימות הקשורות בייהן   יב.

  קולות כשרים.  248,370קיבלה  לרשימת המועמדים  (1) )א(
 קולות כשרים. 614,112קיבלה פה  רשימת המועמדים

 מדטים 24שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד   (2)

  המודד  (3)
  862,482 מס' הקולות הכשרים

35,936 =   
  24 מס' המדטים

  
(4) 

   מגיעים    ללרשימת 
  קול 248,370

  מדטים 6=   
  המודד 35,936

     מגיעיםפה  לרשימת
  קול 614,112

  מדטים 17=   
  המודד 35,936

  
 1 :מדטים שותרו לחלוקה (5)

 חלוקת המדטים שותרו לחלוקה :  (6)

  אות 
  הרשימה

  לחלוקהמספר המדטים 
  מודד רשימה ראשון  )5לפי פסקה (

 6  ל
 מס' הקולות  248,370

35,481 =   
טים מס' המד   1 + 6

  

 17 פה
 מס' הקולות  614,112

34,117 =   
טים מס' המד    1 + 17

  
 

  לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים שהתקשרו בייהן לפי גודל (7)
 "מודד הרשימה" שזכו:

  מדטים  מודד רשימה  אות הרשימה

 1 35,481  ל

 0 34,117 פה
 

 מדטים בין הרשימות שהתקשרו בייהן כמפורט מטה:  24בהתאם לזה חולקו  (8)

  מדטים 7 ל   רשימה

 מדטים 17 פה   רשימה

  
  מדטים 24 ס"ה
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  חלוקת המדטים בין הרשימות הקשורות בייהן   יב.

  קולות כשרים.  1,066,892קיבלה מחל  המועמדיםרשימת  (1) )א(
 קולות כשרים. 225,641קיבלה  טרשימת המועמדים 

 מדטים 36שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד   (2)

  המודד  (3)
  1,292,533 מס' הקולות הכשרים

35,903 =   
  36 מס' המדטים

  
(4) 

   מגיעים  מחל תלרשימ
  קול 1,066,892

  מדטים 29=   
  המודד 35,903

    מגיעים   טלרשימת 
  קול 225,641

  מדטים 6=   
  המודד 35,903

  
 1 :מדטים שותרו לחלוקה (5)

 חלוקת המדטים שותרו לחלוקה :  (6)

  אות 
  הרשימה

  מספר המדטים לחלוקה
  מודד רשימה ראשון  )5לפי פסקה (

 29  מחל
מס' הקולות  1,066,892

35,563 =   
 טים מס' המד    1 + 29

  

 6 ט
 מס' הקולות  225,641

32,234=   
טים מס' המד   1 + 6

  
 

  לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים שהתקשרו בייהן לפי גודל  (7)
 "מודד הרשימה" שזכו:

  מדטים  מודד רשימה  אות הרשימה

 1 35,563  מחל

 0 32,234 ט
 

 מדטים בין הרשימות שהתקשרו בייהן כמפורט מטה:  36בהתאם לזה חולקו  (8)

  מדטים 30 מחל   רשימה

 מדטים 6 ט   רשימה

  
  מדטים 36 ס"ה

  



    
  14 עמוד

  

  

  

  חלוקת המדטים בין הרשימות הקשורות בייהן   יב.

  קולות כשרים.  209,161קיבלה  תרשימת המועמדים  (1) )א(
 קולות כשרים. 273,836קיבלה  ברשימת המועמדים 

 מדטים 13שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד   (2)

  המודד  (3)
  482,997 מס' הקולות הכשרים

37,153 =   
  13 מס' המדטים

  
(4) 

   מגיעים   תלרשימת 
  קול 209,161

  מדטים 5=   
  המודד 37,153

    מגיעים   בלרשימת 
  קול 273,836

  מדטים 7=   
  המודד 37,153

  
 1 :מדטים שותרו לחלוקה (5)

 חלוקת המדטים שותרו לחלוקה :  (6)

  אות 
  הרשימה

  מספר המדטים לחלוקה
  מודד רשימה ראשון  )5לפי פסקה (

 5  ת
 מס' הקולות  209,161

34,860 =   
טים מס' המד   1 + 5

  

 7 ב
 מס' הקולות  273,836

34,229 =   
טים מס' המד   1 + 7

  
 

  לפיכך קיבלו מדטים וספים רשימות המועמדים שהתקשרו בייהן לפי גודל  (7)
 "מודד הרשימה" שזכו:

  מדטים  מודד רשימה  אות הרשימה

 1 34,860  ת

  0 34,224 ב
 

 מדטים בין הרשימות שהתקשרו בייהן כמפורט מטה:  13בהתאם לזה חולקו  (8)

  מדטים 6 ת   רשימה

 מדטים 7 ב   רשימה

  
  מדטים 13 ס"ה
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  החלוקה הסופית  יג.
  עשרים וארבע הכסת למדטים  120בהתאם לחישובים דלעיל קבעה החלוקה הסופית של 

  כמפורט מטה:

  מדטים 7     אמת  1

  מדטים 7     ב  2

  מדטים 7     ג  3

  מדטים 6     ודעם  4

  מדטים 6     ט  5

  מדטים 8     כן  6

  מדטים 7     ל  7

  מדטים 30     מחל  8

  מדטים 6     מרצ  9

  מדטים 4     עם  10

  מדטים 17     פה  11

  מדטים 9     שס  12

  מדטים 6     ת  13

  
  מדטים   120 ס"ה 
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  שמות הבחרים יד.   
   ,1969-לכסת [וסח משולב], התשכ"טלחוק הבחירות  81לפי החישובים דלעיל ובהתאם לסעיף 

  , 4284התשפ"א, עמ' , 9476ו ברשומות, ילקוט הפרסומים שפורסמ ועל יסוד רשימות המועמדים
  עשרים וארבע של מדית ישראל האשים ששמותיהם מפורטים להלן:הבחרו לחברי הכסת 

  אמת מרשימת

  מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי

  . בר לב עמר ישראל2  רב. מיכאלי מ1

  . קריב גלעד4  . מואטי אמילי חיה3

  . שפע רם6  אפרת . רייטן מרום5

  . מראעה אבתיסאם7
  

  במרשימת 

  ימיה בראשות פתלי בט

  . שקד אילת2  . בט פתלי1

  . כהא מתן4  . דוידי אלון3

  . אורבך יר6  . שיקלי עמיחי5

  )אברהם(. קארה אביר 7
  

  גמרשימת 

  גל התורהד -יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 

  יעקב. ליצמן 2  . גפי משה רפאל1

  . פרוש מאיר4  . מקלב ישראל מאיר אורי3

  . אייכלר ישראל יצחק6  . אשר יעקב5

    . פידרוס יצחק זאב7

    

  ודעם מרשימת
  

  הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד)
   

  טיבי אחמד. 2  עודה איימן. 1

  תומא סלימאן עאידה. 4  אבו שחאדה סמי. 3

  כסיף עופר. 6  סעדיה אוסאמה. 5
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  ט מרשימת

  הציוות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

  . וולדיגר מיכל מרים2  . סמוטריץ בצלאל יואל1

  . רוטמן שמחה דן4  . בן גביר איתמר3

  . מעוז אביגדור6  . סטרוק אורית מלכה5

  

  כן מרשימת

  כחול לבן בראשות בי גץ

  )פחש(. תמו פיה 2  . גץ בימין1

  ביטון מיכאל מרדכי .4  . טרופר יחיאל משה3

  . שוסטר אלון תן6  הכהן אורית-. פרקש5

  . רון בן משה יעל8  . גיזבורג איתן7

  

  ל מרשימת

  ישראל ביתו בראשות אביגדור ליברמן

  . פורר עודד2  . ליברמן אביגדור1

  . אבידר אלי4  . סובה יבגי3

  . עמאר חמד6  . מליובסקי קוין יוליה5

  . קושיר אלכסדר7
  

  

  מחל מרשימת

  הליכוד בההגת בימין תיהו לראשות הממשלה

  . אדלשטיין יולי יואל .  2תיהו בימין1

  . רגב מרים4  . כץ ישראל3

  . גלט יואב6  . לוין יריב גדעון5

  . גמליאל דמרי גילה8  . ברקת יר7

  . דיסטל גלית10  . דיכטר אברהם משה9

  . כהן אליהו12  . כץ חיים11

  . אקויס אופיר14  הגבי צחי. 13

  . אמסלם דוד16  . שטיייץ יובל15

  . אוחה אמיר18  . יברקן דסטה17
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  . עטייה חוה20  . כץ אופיר19

  . ביטן דוד22  . קיש יואב21

  . קרעי שלמה24  . ברק קרן23

  . לוי אבקסיס אורלי26  . זוהר מכלוף25

  . סופר אופיר28  . שיטרית קטרין27

  . בדרה גולן פלורה מאי30  . מולא פטין29

  

  מרצ מרשימת

  השמאל של ישראל -מרצ 

  . זדברג תמר2  . הורוביץ יצן1

  ידאזועבי ג'-. ריאוי4  . גולן יאיר3

  . רז מוסי6  . פריג' עיסאווי5

  

  עם מרשימת

  הרשימה הערבית המאוחדת

  . גאים מאזן2  . עבאס מסור1

  . אלחרומי סעיד4  . טאהא ווליד3

  

  פה מרשימת

  יש עתיד בראשות יאיר לפיד

  . ברביבאי אורה2  . לפיד יאיר1

  . אלהרר הרטשטיין קארין4  . כהן מאיר3

  . רזבוזוב יואל6  . כהן מירב5

  . לוי מיקי8  . שטרן אלעזר7

  . בן ברק רם10  . בן ארי מירב9

  . טופורובסקי בועז12  . סגלוביץ יואב11

  יוראי. להב הרצו 14  . רול עדן13

  . כץ רון16  . בליאק ולדימיר15

  . שפק ירה17
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  שס מרשימת

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תועתו של מרן הרב עובדיה 

  יוסף זצ"ל

  . מרגי יעקב2  . דרעי אריה מכלוף1

  . מלכיאלי מיכאל משה4  . בן צור יואב3

  . ארבל משה6  . ביטון חיים5

  משה. אבוטבול 8  . אזולאי יון7

  . בוסו אוריאל מחם9
  

  

  ת מרשימת

  תקווה חדשה בההגת גדעון סער לראשות הממשלה

  . שאשא ביטון יפעת2  . סער גדעון משה1

  . הדל יועז4  . אלקין זאב3

  . בגין זאב בימין6  . השכל שרן מרים5
  

 


