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

עולם חדש בראשות יורם אדרי

אדרי יורם1
 

פרץ יאיר יעיש2
 

פנחסוב ולרי3
 

מורדיסון מיכאל4
 

בביי יום טוב5
 

פריצ'יסלוב ילנה6
 

בנישתי איציק יצחק7
 

אשרי יעקב8
 

אימנילוב ישראל9
 

יוסף מיכל שושנה10
 

טל אלדר11
 

ארנבורג נטליה12
 

חנוכייב רמבום13
 

בנימינוב אמיל14
 

יאשייב מריאנה15
 

בנימין אמיל16
 

נתיב איווקין יגאל17
 

רגואן רועי18
 

גורסקי יוליה19
 

כהן ניב20
 

ראובן עמי21
 

חזן יומי22
 

צימט דניאל23
 

שבתאי שושנה24
 

קורקוס אדי25
 

אשרי צפורה26
 

סליטן יעקב27
 

זהב חנה28
 

שבתאי אביב29
 

קלו יהודה30
 

סימן טוב עמרם31
 

ליברמן אלעזר32
 

שוורץ נעמה33
 

שבתאי יצחק34
 

קלו נתיב35
 

אשרי יוסף36
 

בר זוהר שרון37
 

גולד גלי38
 

זהב דוד39
 

זיו יצחק40
 

  רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת כל ישראל אחים לשוויון חברתי. 

סמואל קלדס (שהוצב במקום ה-33 ברשימה), התפטר ביום 21.02.2021, בפני יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית, השופט עוזי פוגלמן. 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, המועמדים שטראוס נתן נתי, ליפשיץ גל,

אלקיים כץ שירה איריס, פאשה רוחמה, צרפתי גולד עמליה מלי, אשרי משה, ברק קלו שרי, אשרי מרים ו-בן
יצחק רונן שהוצבו במקומות ה-20, 27, 31, 35, 38, 39,46, 48 ו-49 (בהתאמה) לא נכללו ברשימה

שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.
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