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הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

אדלשטיין יולי יואל3ארדן גלעד מנשה2נתניהו בנימין1

שלום ציון סילבן משה6רגב מרים5כץ ישראל4

דנון דני בן יוסף9אלקין זאב8יעלון משה7

הנגבי צחי12בגין זאב בנימין11לוין יריב גדעון10

אקוניס אופיר15גמליאל דמרי גילה14שטייניץ יובל13

לוי ז'קי אלי18כץ חיים17ביטן דוד16

אמסלם דוד21חוטובלי צפורה20קיש יואב19

קרא איוב24ברקו ענת23זוהר מיקי מכלוף22

נגוסה אברהם27דיכטר אברהם משה26בוקר נאוה25

חזן אורן אסף30מזוז ירון29קורן נורית28

גליק יהודה יהושע33אוחנה אמיר32השכל שרן מרים31

עידן פנחס36אגמון זיו35מארק הילה34

שטרנברג-וייטמן אמיר יגאל39שטרן שבח38רצון מיכאל37

נאור נפתלי42גלילי אילת41מולא פטין40

ליפו אריה נתנאל45שטגמן אילה44הייב חסן43

מזרחי סילבה48פינטו ג'קי47שראל נתן שמעון46

בשארי גדי גדליה51שטרן רוני50חדד גיל49

בוכניק אריאל54דוידי יאיר53ארגמן טלי טליה52

שטרית שמעון57קדוש גבריאל56בוסקילה מישל55

פרידריך חיים זאב60מימון הרווה59זמיר כפיר אלעד58

עיני יחזקאל63טולידנו מימון62כהן צדוק61

דיקשטיין יצחק66קהת סיני שאול65אליעזר סילס64

פיניאן ציון69זנזורי רפאל68קטאשוילי רפאל67

אבנרי נתנאל שלמה72לובוביקוב מיכאל71חיימוביץ ליאור70

אבנר מרדכי75כרמל עידו אלימלך74סונינו איתמר73

רביבו יאיר78אלחיאני דוד77ניסים (יחיא) ירון76

רודריג אליעזר יהושע81אברמוב ארנון80ביטון בנימין79

יגנה יחזקאל84אלברט משה83אבן צור דוד82

סיסו אלון משה87דהן מאיר נסים86ברזלאי ארנון85

אלתר עוז(אייזיק)90שורץ גבריאל89נבואני ח'יר88

בן-אבו סוזן93טירי יפת92חיים דוד שמואל91

מעוז טובה96חלבי מאיר95סבג שושנה94

אהרמן הלל99ברוקר ברוך98פרץ רפאל97
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100
ליפקין חיים צבי

101
גלבוע דב

102
ורדימון ראודור

שפיגל חדוה105חן יצחק104לסקר גוליאט103

צוויפלר שלמה108צבי דוד107שמיר חיה106

בנקסוס מכלוף111בוצר אהרן110גירגס רפי ראובן109

איגלר דליה114חיימוביץ איזו113פרישר פסקואל- אוסקר112

בנד יהודית117דולגין משה116מתתיהו כוכבה115

נסים משה בנימין118

רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית
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