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بنيامين نتنياهو

ولد يوم 21/10/ 1949
متزوج وله ثالثة أوالد، ويسكن في القدس وقيسارية

لقب أول في التصميم المعماري
لقب ثاٍن في إدارة األعمال

رئيس حزب “الليكود”، وقائمته النتخابات أيلول 2019.

وصل بنيامين نتنياهو إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 1988، 
وانتخب في كل االنتخابات التالية، حتى استقالته بعد انتخابات 1999، إثر 

خسارته االنتخاب المباشر لرئاسة الوزراء أمام ايهود باراك. وقبل ذلك، كان 
قد خاض في العام 1996 أول انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، وفاز على 

منافسه شمعون بيريس بفارق يقل عن 1%.
عاد نتنياهو إلى الكنيست ضمن كتلة الليكود برئاسة أريئيل شارون في انتخابات 2003. وبعد االنشقاق الكبير الذي بادر له شارون 

في نهاية 2005 عاد نتنياهو ليرأس حزب الليكود منذ انتخابات 2006، وكل االنتخابات الالحقة. 
بدأ نتنياهو ظهوره السياسي دبلوماسيا في سفارة إسرائيل في واشنطن، من العام 1982 إلى العام 1984، ثم سفيرا إلسرائيل في 

األمم المتحدة، من العام 1984 إلى العام 1988.
فور انتخابه عضو كنيست في انتخابات 1988 تولى منصب نائب وزير الخارجية، الذي كان في حينه دافيد ليفي، ونشبت الكثير من 
الخالفات بين االثنين، واشتدت الخالفات بينهما حينما تنافسا على رئاسة الليكود في العام 1993، في أعقاب اعتزال يتسحاق شامير 

السياسة. تولى نتنياهو رئاسة الحكومة من العام 1996 إلى 1999، ومن العام 2009 إلى 2013، ومن 2013 إلى 2015. وفي 
حكومة أريئيل شارون 2003- 2005 تولى حقيبة المالية.

تمسك نتنياهو طيلة الوقت بسياسة صقرية، على المستويين السياسي ممثال بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وأيضا في السياسة 
االقتصادية.

بعد انتخابات آذار 2015، شّكل نتنياهو حكومته الرابعة، التي استندت في عامها األول على أغلبية هّشة من 61 نائبا من أصل 120 
نائبا. وكان ائتالف يرتكز كليا على اليمين االستيطاني. 

رأى نتنياهو نفسه في هذه الحكومة بأنه في ِحٍل من كل القيود السياسية، وزاد عليها انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الواليات المتحدة، 
فأطلق يده لكل المشاريع العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان. وفي فترة 4 سنوات، سّن الكنيست 35 قانونا رسميا، منها 

قوانين عنصرية، وقمعية لحرية التعبير والعمل السياسي، وأخرى في إطار الضم الزاحف للضفة، وتثبيت ضم القدس، إلى جانب 
قوانين تهدف إلى قمع حركات التضامن العالمية، ومراكز حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تالحق االحتالل وممارساته. 

وإلى جانب كل هذا، شرع في تثبيت عشرات البؤر االستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات دائمة.
فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل أغلبية لحكومته في انتخابات نيسان 2019، واستمر في رئاسة الحزب وقائمته النتخابات أيلول 

2019، التي فشل بعدها في تشكيل الحكومة، حتى حل الكنيست.
في نهاية العام 2019، خاض انتخابات على رئاسة الحزب، وحصل على أغلبية %72، مقابل منافسه غدعون ساعر.

في نهاية شهر تشرين الثاني 2019، صدر قرار نهائي عن المستشار القانوني للحكومة، بصفته المدعي العام األعلى، بتقديم ثالث 
لوائح اتهام ضد نتنياهو، بقضايا فساد، واحدة منها تتعلق بتلقي الرشوة. حاول الحصول على حصانة برلمانية وفشل.
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يسرائيل كاتس

ولد يوم 21/9/1955
متزوج وله ولدان ويسكن في قرية “كفار أحيم” قريبة من الساحل الجنوبي

لقب جامعي أول

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة الـ 2 في قائمة الحزب.

وصل يسرائيل كاتس إلى الكنيست ألول مّرة في العام 1998، وقبل ثمانية أشهر من 
انتخابات 1999 المبكرة، في أعقاب استقالة أحد النواب، وجرى انتخابه في كافة االنتخابات 

الالحقة.
تولى في حكومة أريئيل شارون 2003- 2006 حقيبة الزراعة، إال أنه كان من ضمن 

مجموعة نواب الليكود المتمردين على رئيس الحزب أريئيل شارون، لطرحه خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة.
وتولى في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013 حقيبة المواصالت. وبقي يحمل هذه الحقيبة أيضا في الحكومة التالية لنتنياهو من 

العام 2013 إلى العام 2015.
وواصل كاتس حمل حقيبة المواصالت في حكومة نتنياهو الرابعة 2015- 2019، إلى جانب حقيبة شؤون االستخبارات. وبعد حل 

الكنيست تمهيدا النتخابات 2019، أسند له نتنياهو في شهر شباط 2019 حقيبة الخارجية بالوكالة.
وهو أحد األسماء التي ترشح نفسها لتولي رئاسة الليكود في حال اضطر نتنياهو لالستقالة من منصبه كرئيس للحزب.

يتبنى مواقف يمينية استيطانية متشددة.
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يولي إدلشتاين

ولد يوم 5/8/1958 في أوكرانيا 
هاجر إلى إسرائيل في العام 1987

متزوج وله ولدان 
يسكن في نتانيا

رئيس الكنيست في واليتي 19 و20 و21 )القصيرة(

نائب من حزب “الليكود”، وحلت في المرتبة الـ 3 في قائمة الحزب.

وصل إدلشتاين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 1996، ضمن قائمة حزب “يسرائيل بعلياه” التي كانت أول حزب 
للمهاجرين الجدد الذي يخوض االنتخابات البرلمانية في ذلك العام، مستفيدا من موجة الهجرة الضخمة في التسعينيات. 

وقد أسس نتان شيرانسكي الحزب، وانتخب إدلشتاين مجددا ضمن الحزب ذاته في العامين 1999 و2003، إال أن الحزب حصل 
في العام 2003 على مقعدين فقط، فاختار االندماج بحزب الليكود، برئاسة أريئيل شارون، الذي حصل في تلك االنتخابات على 

28 مقعدا، وباتت الكتلة بعد االندماج تضم 40 نائبا. وكان في تلك الدورة، من ضمن مجموعة نواب الليكود المتمردين على رئيس 
الحزب أريئيل شارون، لطرحه خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة.

ترشح إدلشتاين النتخابات 2006، ضمن قائمة الليكود، إال أن تدريجه جاء متأخرا، بينما الليكود حصل في تلك االنتخابات على 12 
مقعدا، بفعل االنشقاق، وعاد إدلشتاين إلى الكنيست بعد عام من تلك االنتخابات في أعقاب استقالة أحد النواب، وأعيد انتخابه في كل 

االنتخابات الالحقة.
بعد انتخابات 2013 جرى انتخابه لرئاسة الكنيست، بترشيح من بنيامين نتنياهو، الذي خطط ونجح في منع بقاء الرئيس السابق 

رؤوفين رفلين، ونجح األخير الحقا في الوصول لرئاسة الدولة. وبقي إدلشتاين في منصبه رئيسا للكنيست في الوالية الـ 20، 
 .)2019 -2015(

كما انتخب رئيسا للكنيست في الجلسة األولى للوالية الـ 21 التي تم حلها بعد 50 يوما على انتخابات نيسان 2019، واستمر في 
منصبه بعد انتخابات أيلول 2019.

تبنى إدلشتاين منذ اليوم األول لوصوله إلى الكنيست، مواقف يمينية متشددة، رافضة لحل الصراع، وهو متدين من التيار الديني 
الصهيوني، إضافة إلى كونه مستوطنا.

كان يسكن في مستوطنة “نافيه دانييل” في منطقة بيت لحم، ولكن بعد وفاة زوجته، وزواجه من امرأة ثانية انتقل للعيش في نتانيا. 
ولد لعائلة مسيحية ووالده كاهن، ولكنه اختار اليهودية وتهّود.
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غلعاد إردان

ولد يوم 30/9/1970
متزوج وله 3 أوالد، ويسكن في عسقالن.

لقب أول في الحقوق
لقب ثاٍن في العلوم السياسية.

نائب من حزب »الليكود«، وحلت في المرتبة الـ 4 في قائمة الحزب.

وصل إردان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2003، وكان في تلك الدورة 
التي امتدت حتى العام 2006، من كتلة نواب الليكود المتمردة على رئيس الحزب 

أريئيل شارون، لطرحه خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة. وكان إردان قد عمل في التسعينيات، مساعدا برلمانيا ألريئيل شارون.
وانتخب إردان ضمن قائمة حزبه الليكود في جميع االنتخابات التي تلت.

تولى في حكومة نتنياهو 2009- 2013 حقيبة البيئة، وفي حكومة نتنياهو التالية 2013- 2015 تولى ثالث حقائب متتالية، األولى 
المسؤولية عن الجبهة الداخلية، وهي وزارة أعيدت لوزارة األمن، ثم تولى وزارة االتصاالت، وقبل التوجه إلى االنتخابات المبكرة، 

التي جرت في مطلع 2015، تولى حقيبة الداخلية.
وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019 تولى إردان حقيبة »األمن الداخلي«، ومعها ما يسمى »التهديدات اإلستراتيجية«.

إردان يُعد من الجناح األشد تطرفا في الليكود.
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غدعون ساعر

مواليد 9/ 12/ 1966
متزوج من الصحافية غيئوال إيفن )الزوجة الثانية(

يسكن في تل أبيب
لقب أول في العلوم السياسية

لقب ثاٍن في الحقوق

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة الـ 5 في قائمة الحزب.

وصل غدعون ساعر إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات مطلع العام 2003، ضمن 
قائمة الليكود برئاسة اريئيل شارون، وبرز فور دخوله إلى الكنيست. كان ساعر في 

تلك الوالية البرلمانية الـ 16، ضمن التيار المتشدد في كتلة “الليكود” التي رفضت خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة. وبقي في 
حزبه، بعد أن انشق شارون عن الليكود في شهر تشرين الثاني 2005، وشّكل حزب “كديما”.

وفي انتخابات العام 2006 للكنيست الـ 17، دخل ساعر إلى الكنيست مجددا، ضمن كتلة حزبه “الليكود” التي حصلت وقتها على 
12 مقعدا، داللة على انهيار الحزب المرحلي في تلك األيام. كما تم انتخابه للكنيست في انتخابات العام 2009، وكان قد حصل على 

موقع متقدم في قائمة “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي شّكل الحكومة، وأسند له وزارة التعليم.
وانتخب ساعر مجددا للكنيست الـ 18 في العام 2013، وحصل على حقيبة الداخلية. ولكن في تلك الوالية البرلمانية التي استمرت 

عامين، ظهر صراع بين نتنياهو وساعر، حينما الحظ نتنياهو أن لساعر توجهات منافسة. وقد وصل األمر إلى حد تضييق نتنياهو 
على عمل زوجة ساعر الجديدة في حينه، غيئوال إيفن. واستقال ساعر من الحكومة والكنيست في أوائل خريف العام 2014، قبل 

أسابيع قليلة من حل الكنيست.
يتمسك ساعر بمواقف يمينية غاية في التشدد، وهو من أنصار ما يسمى “أرض إسرائيل الكاملة”. 

ولم يخض ساعر انتخابات العام 2015، إال أن اسمه بقي يلوح في األجواء السياسية، كمن يتحدى نتنياهو وينافسه. 
وتمهيدا النتخابات نيسان 2019، عاد ساعر لنشاطه، وتنافس على مقعد في القائمة، وحصل على المقعد الرابع المتقدم، رغم ما 

أشيع عن سعي نتنياهو إلى محاصرته. وحافظ على مكانته في القائمة، في انتخابات أيلول 2019.
بعد انتخابات أيلول، وحل الكنيست الـ 22، وفشل تشكيل حكومة، أظهر ساعر “تمردا” على رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ودعا 

الى انتخابات لرئاسة الحزب، جرت في الشهر األخير من العام 2019، ومني بهزيمة شديدة عليه، إذ حصل على %28 فقط، مقابل 
%72 لنتنياهو.
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ميري ريغف

ولدت يوم 26/5/1965
متزوجة ولها ثالثة أوالد، وتسكن في روش هعاين )رأس العين(

لقب أول في التربية الال منهجية
لقب ثاٍن في إدارة األعمال

عميد في الجيش

نائبة من حزب “الليكود”، وحلت في المرتبة الـ 6 في قائمة الحزب.

وصلت ميري ريغف إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2009، وانتخبت في كل االنتخابات الالحقة. وهي من الجناح األشد 
تطرفا في حزب “الليكود” وكتلته البرلمانية.

ميري ريغف، هي من النساء القالئل اللواتي وصلن إلى رتبة “عميد” في الجيش اإلسرائيلي، حيث خدمت فيه على مدى 25 عاما، 
وشغلت عدة مناصب بارزة، وأهمها الناطقة بلسان الجيش، ومن قبل هذا، رئيسة قسم الرقابة العسكرية على وسائل اإلعالم.

منذ يومها األول في الكنيست، أبرزت ريغف خطابها السياسي األشد تطرفا، ونافست أشد المتطرفين من النواب على طرح القوانين 
العنصرية، والعديد من مبادرتها التشريعية، لم تصادق عليها حكومتي نتنياهو في 2009 و2013، نظرا النعكاساتها الخطيرة، 

إضافة إلى أنها أعلنت عن مبادرات تشريعية أخرى، ولكنها بقيت في إطار “إعالن نوايا”. فهي من المبادرات لقانون “دولة القومية 
اليهودية”، وقدمت مبادرة قانون للسماح لليهود بأداء الصالة في الحرم القدسي الشريف. وشاركت في اقتحامات استفزازية للحرم. 

وشاركت في مؤتمرات المستوطنين واليمين المتدين المتطرف، الذي “بحث” في كيفية بناء هيكل سليمان المزعوم، مكان قبة 
الصخرة المشّرفة. 

اشتهرت ريغف بخطاباتها العنيفة ضد النواب العرب، و”اشتهرت” بخطابات وألفاظ نابية تعبر عن مستوى أخالقي متدٍن.
رفع هذا “الرصيد” من العنف الكالمي والتحريضي أسهمها بين منتسبي الليكود، الذين انتخبوها في مكان متقدم في قائمة الحزب 

النتخابات 2015 و2019.
في حكومة نتنياهو 2015- 2019 تولت ريغف وزارة الثقافة، ومنذ يومها األول، بدأت باتخاذ إجراءات لحجب األموال، وتقليص 

أخرى، عن مؤسسات ثقافية عربية، وإسرائيلية ذات توجهات يسارية. وبادرت إلى سن قانون يقونن هذه السياسة ثارت ضده ضجة 
كبيرة. وبقي عند مرحلة القراءة األولى، حتى نهاية الوالية البرلمانية الـ 20.
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 ياريف ليفين

ولد يوم 22/6/1969
متزوج وله 3 أوالد، ويستوطن في مستوطنة “موديعين”
درس اللغة العربية خالل خدمته في المخابرات العسكرية

لقب أول في الحقوق.

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة الـ 7 في قائمة الحزب.

وصل ياريف ليفين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2009، وهو من التيار 
األشد تطرفا في حزب الليكود، ومنذ دخوله إلى الكنيست، بادر إلى سلسلة قوانين 

عنصرية، إضافة إلى خطاب عنصري متشنج ضد النواب العرب.
رئس ليفين اللجنة اإلدارية في الكنيست، )لجنة الكنيست( بعد انتخابات 2009 و2013.

وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019، تولى حقيبة السياحة، ولكنه كان ذراعا أساسية في الحكومة، للدفع بالقوانين األشد عنصرية 
ودعما لالحتالل واالستيطان.

عند اإلعالن عما تسمى “صفقة القرن” في نهاية شهر كانون الثاني 2020، تبين أن ليفين، هو أحد أبرز عرابي الصفقة، 
والشخصية اإلسرائيلية األبرز التي شاركت في صياغتها.
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يوآف غاالنت

ولد يوم 8/11/1958
حامل رتبة لواء في الجيش اإلسرائيلي، وكاد يكون رئيسا لألركان

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة الـ 8 في قائمة الحزب.

وصل يوآف غاالنت إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015 ضمن حزب 
“كوالنو” الذي أنشأه موشيه كحلون تمهيدا النتخابات 2015، وقد حّل ثانيا في 

القائمة. 
أمضى غاالنت حياته في الجيش وتقدم في المراتب حتى حصل على رتبة لواء، 

وتولى عدة مسؤوليات، من بينها السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.
في 5 أيلول العام 2010، أقرت الحكومة توصية وزير “األمن” في حينه إيهود باراك بتعيين غاالنت رئيسا لألركان، وكان قد سبق 

هذا، محاولة عرقلة التعيين، من خالل االدعاء بوجود خطة تسويق لغاالنت ليصبح رئيسا لألركان، ليتبين الحقا أن األمر نابع من 
وثيقة مزيفة.

ولكن بعد قرار الحكومة، نشأت قضية أخرى، وهي أن غاالنت اعتدى على أرض عامة “بملكية الدولة” لدى بناء بيته الخاص، 
إذ ولج إلى تلك األرض من دون ترخيص، ودخلت القضية تعقيدات قضائية. وفي مرحلة الحقة، قرر باراك ومعه نتنياهو إلغاء 

التعيين. بينما القضية ذاتها انتهت من دون إدانة بل بتسوية مع سلطات التنظيم.
شارك غاالنت في كل حروب إسرائيل، التي نشبت خالل خدمته العسكرية.

خالل الحملة االنتخابية، سعى غاالنت إلى إبراز توجهات يمينية، مثل أنه كانت تربطه عالقة خاصة بأريئيل شارون. 
في حكومة بنيامين نتنياهو 2015- 2019 تولى حقيبة البناء واإلسكان، عن حزبه “كوالنو”، واستفحلت لديه المواقف والتصريحات 

اليمينية االستيطانية والعنصرية المتطرفة. تباهى بوضعه مخططات للبناء االستيطاني، وخصوصا في القدس المحتلة منذ العام 
1967، ومن أبرزها بناء آالف الوحدات السكنية االستيطانية، على أراضي مطار قلنديا.

تمهيدا النتخابات نيسان 2019، انتقل غاالنت إلى حزب “الليكود”، وكما يبدو بعد أن تلقى وعودا بأن يحتل مركزا متقدما، 
خصوصا وأنه الجنرال األبرز في قائمة الليكود. وهذا ما يفسر انتخابه للمركز التاسع المتقدم.
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نير بركات

ولد 19/ 10/ 1959
من سكان القدس

رجل أعمال وثري

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة الـ 9 في قائمة الحزب.

قبل وصوله إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، كان بركات رئيسا لبلدية 
القدس في واليتين، من العام 2008 وحتى العام 2018. وخالل واليته في رئاسة البلدية، 

عّمق االحتالل في القدس المحتلة منذ العام 1967، ومد الدعم األكبر للمستوطنين، 
و”جمعياتهم” التي تنشط لتهويد البلدة القديمة في القدس.

تتملكه مواقفه يمينية استيطانية متشددة.
قدرت ثروته الشخصية عشية االنتخابات بما يعادل 137 مليون دوالر.
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غيال غمليئيل

ولدت يوم 24/2/1974
متزوجة ولها ولدان وتسكن في تل أبيب

لقب أول وثاٍن في الحقوق
لقب أول وثاٍن في تاريخ الشرق األوسط والفلسفة

نائبة من حزب “الليكود”، وحلت في المرتبة 10 في قائمة الحزب.

وصلت غيال غمليئيل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2003، وأعيد انتخابها 
في العام 2009 واالنتخابات الالحقة. هي من الجناح المتشدد، الرافض لحل 

الصراع.
تولت منصب نائبة وزير في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013. ومنصب وزيرة المساواة االجتماعية والجندرية في حكومة 

نتنياهو 2015- 2019.



14

آفي ديختر

ولد يوم 14/12/1954
متزوج ويسكن في أشكلون )عسقالن(

لقب أول في علم االجتماع
لقب ثاٍن في إدارة األعمال

الرئيس األسبق للمخابرات العامة “الشاباك”

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة 11 في قائمة الحزب.

وصل آفي ديختر إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2006 ضمن حزب 
“كديما” الذي أسسه رئيس الوزراء أريئيل شارون، وجاء إلى الكنيست، بعد أقل من 

عام على إنهاء منصبه رئيسا لجهاز المخابرات العامة “الشاباك”، منذ العام 2000 وحتى العام 2005. وُعرف عنه أنه كان من 
دعاة استئناف جرائم االغتياالت، وعبّر بشكل دائم عن مواقف يمينية ودموية، إال أنه كان يؤيد حّل الصراع بإقامة دولة فلسطينية.

تولى في حكومة إيهود أولمرت 2006- 2009 حقيبة وزير “األمن الداخلي”.
وانتخب ديختر مّرة أخرى في انتخابات 2009، ضمن حزب “كديما”، ولكن في هذه الدورة، كان نائب معارضة، وفي العام 2011 
كان المبادر األول في الكنيست لطرح قانون “دولة القومية اليهودية”، بصيغته األشد تطرفا، وهي الصيغة التي تحدثت بوضوح عن 
إلغاء مكانة اللغة العربية كمؤشر إلى عمق توجهات القانون، الذي جرت صياغته في “المعهد اإلستراتيجي الصهيوني”، وهو مركز 

تابع لليمين المتطرف.
في انتخابات رئاسة كديما في العام 2012، دعم ديختر شاؤول موفاز، ثم أيد دخول حزب “كديما” في حكومة بنيامين نتنياهو في 

شهر أيار 2012، وهي الخطوة التي منعت انتخابات مبكرة، إال أن هذه الشراكة انتهت بعد أقل من ثالثة أشهر، األمر الذي رفضه 
ديختر فاستقال من عضوية الكنيست، كي يبقى وزيرا في حكومة نتنياهو، وتولى حقيبة “الجبهة الداخلية”. ومن هناك اتجه نحو 

حزب “الليكود. وخسر المنافسة الداخلية للحصول على مقعد في انتخابات 2013، وحصل عليه متأخرا في القائمة في العام 2015. 
أما في انتخابات 2015، فقد حل في المرتبة 11.

تولى ديختر في الوالية البرلمانية الـ 20، رئاسة لجنة األمن والخارجية البرلمانية. وقاد من جديد قانون القومية االقتالعي 
العنصري، الذي أقره الكنيست نهائيا يوم 19 تموز 2018.
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 زئيف إلكين

ولد يوم 3/4/1971 في االتحاد السوفييتي وهاجر في العام 1990 إلى إسرائيل
متزوج وله 4 أوالد، ويستوطن في مستوطنة إلداد في منطقة بيت لحم )غوش 

عتسيون(
لقب أول في تاريخ الشعب اإلسرائيلي والرياضيات

لقب ثاٍن وثالث )دكتوراة( في “تاريخ الشعب اإلسرائيلي”

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة الـ 12 في قائمة الحزب.

وصل إلكين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2006 ضمن قائمة حزب “كديما”، وانتقل إلى حزب “الليكود” في العام 
2009، وخاض االنتخابات في قائمته في كل االنتخابات الالحقة.

خالل عضويته البرلمانية األولى، أبرز مواقف يمينية في صفوف كديما، وكان داعما للقوانين العنصرية التي كانت تطرحها 
المعارضة اليمينية المتطرفة. ولكنه أبرز هذه المواقف بتطرف أشد حينما انتقل إلى الليكود، وكان رئيسا لكتلة الليكود الحاكم في 

دورة 2009- 2013، وأظهر تشددا في كيفية التعامل مع أحزاب االئتالف والمعارضة.
وتولى الكين في السنة األولى لحكومة بنيامين نتنياهو التالية 2013- 2015 منصب وزير الخارجية، إذ كانت الوزارة من دون 

وزير، في انتظار انتهاء محاكمة ليبرمان في قضية فساد، وحينما عاد ليبرمان إلى الوزارة، اختار الكين االستقالة، وانتقل ليرأس 
لجنة الخارجية واألمن.

وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019، تولى إلكين حقيبة “القدس”، وكان ذراعا قويا للدفع بالقوانين العنصرية والداعمة لالحتالل 
واالستيطان في الحكومة.

يتمسك إلكين بمواقف يمينية متطرفة في كل ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ويرفض حل الدولتين. 
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حاييم كاتس

ولد 21/12/1947 في ألمانيا وهاجر عام 1949 إلى إسرائيل.
متزوج وله 3 أوالد ويسكن في شوهم.

نائب من حزب “الليكود” وحّل في المرتبة 13 في قائمة الحزب.

وصل حاييم كاتس إلى الكنيست للمّرة األولى في العام 1999، وجرى انتخابه في 
كل االنتخابات الالحقة، وكان من جناح المتمردين على رئيس الحكومة أريئيل 

شارون في حكومته 2003- 2006 لطرحه خطة إخالء مستوطنات غزة.
نشط حاييم كاتس في القطاع النقابي، وعلى الرغم من سنوات واليته العديدة في الكنيست، إال أنه لم يتول في أي مّرة حقيبة وزارية، 

إال في حكومة نتنياهو 2015- 2019، إذ تولى حقيبة الرفاه االجتماعي.
حتى االنتخابات، كانت توصية للشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد، وخيانة األمانة، وفي صلب التهمة أنه استثمر عالقاته وتمدده 

في نقابات الصناعات الجوية العسكرية، للدفع بأعداد هائلة لعضوية الليكود، كي يحظى بمكان متقدم في الحزب. 
في شهر تشرين األول 2019، أعلن المستشار القانوني للحكومة، نيته توجيه تهمة فساد ضد كاتس، تتعلق بتقديم تسهيالت ألحد 

المقربين منه، وقضايا أخرى. وطلب كاتس الحصانة البرلمانية، وحصل عليها في شباط 2020، لتأجيل محاكمته، إلى ما بعد انتهاء 
عضويته البرلمانية، إال أنه بعد انتخابات آذار 2020، سيكون مطالبا بتقديم الطلب مجددا للكنيست، بهيئتها الجديدة.
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إلياهو كوهين

ولد يوم 3/10/1975
يسكن في حولون

لقب أول في المحاسبة
لقب أول في إدارة االقتصاد

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 14 في قائمة الحزب.

وصل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2015، من خالل حزب كوالنو.
عمل حتى انتخابه نائبا للمدير العام لشركة “هخشارات هييشوف” العقارية التي كانت تابعة للحركة الصهيونية، ثم جرى بيعها. 

وقد برز اسمه في الوالية البرلمانية الـ 20، في إطار القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، وكان من أبرز المبادرين 
لها في سنة الوالية البرلمانية األولى. وفي مطلع صيف العام 2016، جرى تعيينه وزيرا لالقتصاد، وواصل بروزه كأحد الوزراء 

المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو.
انضم كوهين لحزب الليكود، بعد حل الوالية الـ 21 بعد 50 يوما على انتخابها، سوية مع رئيس حزب “كوالنو” المنحل موشيه 

كحلون، وحل في المقعد الـ 15 بموجب اتفاق االنضمام.
قبل انتخابات آذار 2020، قرر كحلون االنسحاب من الحياة السياسية، إال أن كوهين حافظ على مقعده، بانضمامه لحزب الليكود 

كليا.
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تساحي هنغبي

ولد يوم 26/2/1957
متزوج وله 4 أوالد ويسكن في القدس

لقب أول في العالقات الدولية
لقب أول في الحقوق.

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 15 في قائمة الحزب.

وصل تساحي هنغبي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 1988، قادما من 
صفوف حركة الشبيبة في حزب “الليكود” إذ كان ناشطا سياسيا في جيل مبكرة، 

كونه ابن النائبة المتطرفة غيئوال كوهين، وبرز نشاطه خالل دراسته الجامعية، إذ 
كان من قيادة ما عُرفت بعصابات الجنازير، التي كانت تنفذ اعتداءات منظمة على الطالب الجامعيين العرب.

وانتخب تساحي هنغبي في كل االنتخابات الالحقة، إال أنه في نهاية العام 2010 اضطر لوقف عضويته للكنيست، بسبب حكم 
محكمة ضده في قضية توظيف موظفين في واحدة من الوزارات التي تسلمها، على أساس حزبي، ولكن الحكم لم يمنعه من 

االستمرار في العمل السياسي. وعاد هنغبي إلى الكنيست في االنتخابات التالية التي جرت في مطلع عام 2013.
نشأ هنغبي في الليكود، وكان طيلة الوقت يترشح في صفوفه، إال أنه وقف إلى جانب أريئيل شارون، في حكومته الثانية، 2003- 

2006، لدى طرحه خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة، وانشق مع شارون عن الليكود في نهاية العام 2015، وانضم معه إلى 
حزب “كديما” الناشئ حديثا، ولكن هنغبي انشق عن “كديما” في العام 2012، حينما كان خارج البرلمان، وعاد إلى حزب 

“الليكود” وترشح عنه في انتخابات و2013 و2015 و2019.
تولى هنغبي عدة حقائب وزارية ابتداء من حكومة بنيامين نتنياهو األولى 1996- 1999، وبقي وزيرا في كل حكومات الليكود، 

حتى حكومة أريئيل شارون. ولكنه لم يستطع تولي حقيبة وزارية في حكومة “كديما” برئاسة إيهود أولمرت، 2006- 2009 بسبب 
ملف الفساد- التوظيفات، الذي كان يواجهه. 

وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019 تولى حقيبة “التعاون اإلقليمي”.
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أوفير أكونيس

ولد يوم 28/5/1978
متزوج وله ولدان ويسكن في تل أبيب

لقب أول في العلوم االجتماعية والعالقات الدولية

نائب من حزب “الليكود”، وحل في المرتبة 16 في قائمة الحزب.

وصل أوفير أكونيس إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2009 ضمن قائمة الليكود، وأعيد انتخابه في كل االنتخابات 
الالحقة، وهو من التيار اليميني المتشدد الرافض إلقامة دولة فلسطينية.

حظي في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015 بمنصب نائب وزير، وكان مسؤوال عن الربط بين الحكومة والكنيست.
وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019 تولى حقيبة العلوم.
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يوفال شتاينيتس

ولد يوم 10/4/1958
متزوج وله 3 أوالد ويسكن في مفسيرت تسيون

دكتوراه في الفلسفة

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 17 في قائمة الحزب. 

وصل شتاينيتس إلى الكنيست ضمن حزب “الليكود” في العام 1999، وجرى 
انتخابه في كافة االنتخابات الالحقة، وهو من التيار اليميني المتشدد، الرافض لحل 

الصراع، ويرفض إقامة دولة فلسطينية. بيد أن شتاينيتس كان في الثمانينيات ناشطا 
في حركة “السالم اآلن”، واشتهرت صورته، وهو يسير في مظاهرة في القدس ضد الحرب على لبنان، متكاتفا بناشط السالم إميل 

غرينتسفايغ، الذي قتل في تلك المظاهرة، بعد أن ألقى إرهابي يهودي قنبلة على المظاهرة.
مّر شتاينيتس بتحوالت سياسية في التسعينيات، وقبل دخوله إلى الكنيست، كان يظهر في اإلعالم مدافعا عن سياسة نتنياهو. وكان 

إبان حكومة أريئيل شارون الثانية 2003- 2006، من الكتلة المتمردة الرافضة إلخالء مستوطنات قطاع غزة، وبقي في الليكود بعد 
االنشقاق.

تولى شتاينيتس حقائب وزارية، ولكن أهمها حقيبة المالية في حكومة نتنياهو 2009- 2013.
وفي حكومة نتنياهو 2015- 2019، تولى حقيبة الطاقة.
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تسيبي حوطوبيلي

ولدت يوم 2/12/ 1978
متزوجة وتسكن في رحوفوت

دكتوراه في الحقوق

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 18 في قائمة الحزب.

وصلت تسيبي حوطوبيلي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2009، وهي من التيار الديني الصهيوني، وعضو في حزب 
الليكود، وهي واحدة من أبرز رموز التيار اليميني المتشدد في الحزب.

تولت في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015 منصب نائبة وزير.
وتولت في حكومة نتنياهو 2015- 2019 منصب نائبة وزير الخارجية.
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 دافيد أمسالم 

ولد يوم 11/8/1960
متزوج وله بنتان وهو مستوطن في معاليه أدوميم

لقب أول في إدارة األعمال

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 19 في قائمة الحزب.

وصل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015، وفاز في االنتخابات الداخلية قبل االنتخابات، عن مكان لواء القدس.
في الوالية الـ 20 تولى مسؤولية رئيس االئتالف الحاكم، وكان على رأس المبادرين ألشد القوانين عنصرية ودعما لالحتالل وضم 

الضفة.
وفي الحكومة االنتقالية، بعد حل الكنيست الـ 21 تولى حقيبة االتصاالت.
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غادي يبركان

مواليد 1/1/1981
متزوج ويسكن في رحوفوت

متخصص بالتربية

نائب عن قائمة الليكود، وحّل في المكان الـ 20.

وصل غادي يبركان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات نيسان 2019 ضمن تحالف 
“أزرق أبيض”، وفاز بمقعد برلماني، أيضا في انتخابات أيلول 2019، ولكنه كان األخير في القائمة التي حصلت على 33 مقعدا، 

بدال من 35 مقعدا في انتخابات نيسان 2019.
شعر يبركان بخوف على مقعده البرلماني، بسبب موقعه في القائمة، وأبرم صفقة مع حزب الليكود، وانتقل إليه في شهر كانون 

األول العام 2019، وحصل على المقعد الـ 20 المتقدم نسبيا، نظرا لحاجة الليكود لمرشح من األثيوبيين. وكان يبركان قد حاول في 
الماضي الدخول إلى الكنيست من خالل حزب “الليكود”.

وهو من مواليد أثيوبيا وهاجر إلى إسرائيل في العام 1991. كان ضابطا في الجيش، وهو متخصص بالتربية وله كتاب حول هجرة 
األثيوبيين اليهود إلى إسرائيل.
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 أمير أوحانا

ولد يوم 15/3/1976
يعيش حياة مثلي الجنس مع شاب آخر، وتبنيا توأما وهو من سكان تل أبيب

لقب أول في الحقوق
رئيس مجموعة مثليي الجنس في حزب “الليكود”

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 21 في قائمة الحزب.

نائب عن كتلة “الليكود” ابتداء من يوم 28 كانون األول 2015، وحل في المرتبة 
32 في القائمة االنتخابية في انتخابات 2015، إال أن الليكود حصل على 30 مقعدا، ودخل إلى الكنيست، في أعقاب استقالة نائبين.
بعد أن أنهى خدمته العسكرية اإللزامية في العام 1997، واصل خدمته العسكرية ضمن الشرطة العسكرية، ومن ضمن الوظائف 

التي أسندت إليه، كان القائد العسكري في حاجز “كارني” في قطاع غزة، كما تولى وظائف عدة في الشرطة العسكرية، وحسب ما 
نشر عنه في وسائل اإلعالم، فإنه عمل أيضا في جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، وغادر الجيش في العام 2010، وانخرط في 

الحياة السياسية في حزب الليكود.
وفي العام 2011 أقام مع آخرين مجموعة مثليي الجنس في الحزب، كما أنه محسوب على الجناح اليميني المتشدد في الحزب، إذ إنه 

ناشط في مجموعة ما يسمى “أرض إسرائيل الكاملة”.
في الوالية البرلمانية الـ 20 برز اسمه كواحد من أبرز المبادرين للقوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان.

وفي الحكومة االنتقالية، بعد حل الكنيست الـ 21 تولى حقيبة القضاء.
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أوفير كاتس

مواليد العام 19/5/1980
يسكن في العفولة ومتزوج

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 22 في قائمة الحزب.

انتخب أوفير كاتس للكنيست ألول مّرة في انتخابات نيسان العام 2019، وقبل هذا، هو 
ناشط بارز في حزب الليكود، وتولى مسؤوليات ومناصب عدة، منها عضو طاقم العمل 

لدى بنيامين نتنياهو، حينما كان رئيسا للمعارضة في األعوام 2006- 2009.
كما تولى مسؤوليات لدى وزراء حزب الليكود، منذ العام 2009، وحتى حكومة نتنياهو 2015- 2019، مثل “الثقافة والشباب”، 

و”األمن الداخلي”.
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إيتي حافا عطية

مواليد 12/6/1960
متزوجة وتسكن في رمات غان

لقب أول حقوق
لقب أول في اإلدارة العامة

لقب ثاٍن في الرقابة الداخلية

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 23 في قائمة الحزب.

وصلت إيتي عطية إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وقبل ذلك تولت مهمات مختلفة، آخرها رئيسة طاقم وزير 
الرفاه حاييم كاتس في حكومة نتنياهو 2015- 2019.
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يوآف كيش

ولد يوم 6/12/1968
متزوج وله 3 أوالد ويسكن في رمات غان

لقب ثاٍن في إدارة األعمال

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 24 في قائمة الحزب.

وصل يوآف كيش إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2015. وهو عمل سابقا 
في سالح الطيران، وقائد طائرة، وعمل حتى عضويته في الكنيست قبطان طائرة في 

ال عال.
وفي الوالية البرلمانية الـ 20 تولى رئاسة لجنة الكنيست اإلدارية، وكان أول نائب يبادر لمشروع قانون سلب ونهب األراضي 

الفلسطينية بملكية خاصة، وفي الذي أقر في الكنيست في شهر شباط العام 2017.
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دافيد بيطان

من مواليد عام 8/4/1960 في المغرب، 
وهاجر إلى إسرائيل وهو ابن 5 سنوات

متزوج ويسكن في ريشون لتسيون
لقب أول في الحقوق

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة الـ 25 في قائمة.

وصل بيطان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015، وكان حتى انتخابه قائما بأعمال 
رئيس بلدية ريشون لتسيون، واحدة من أكبر المدن اإلسرائيلية، في منطقة تل أبيب 

الكبرى.
في الوالية البرلمانية الـ 20 تولى رئاسة االئتالف حتى العام 2017، حينما اضطر 

لالستقالة من هذه المهمة، وبقي نائبا، على خلفية التحقيقات معه بشبهات فساد. وخالل الحملة االنتخابية في العام 2019، أوصت 
الشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهم تلقى رشاوى في عدة حاالت، وبمبالع مئات آالف الدوالرات.
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كيرن باراك

مواليد 20/9/ 1972
متزوجة ولها ولد واحد وتسكن في تل أبيب

لقب أول في االتصاالت واإلدارة
لقب ثاٍن، في إدارة األعمال

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 26 في قائمة الحزب.

دخلت كيرن باراك إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019 عن قائمة الليكود. كانت ضمن أعمالها السابقة، 
عضوا في إدارة شركات حكومية.
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شلومو كارعي

مواليد العام 2 نيسان 1982

متزوج وله 5 أبناء ويسكن في سديروت
حاصل على لقب الدكتوراه في إدارة الحسابات.

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 27 في قائمة الحزب.

دخل إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان العام 2019، عضوا في قائمة 
حزب “الليكود”. وهو متدين متزمت )من الحريديم الشرقيين(، ونشأ في عائلة فقيرة كثيرة األوالد )له 16 أخا وأختا(. وحتى انتخابه 

عمل محاضرا في جامعة بار إيالن في رمات غان.
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ميكي زوهر 

ولد يوم 28/3/1980
متزوج وله 4 أوالد ويسكن في كريات غات

لقب أول وثاٍن في الحقوق

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 28 في قائمة الحزب.

وصل ميكي زوهر إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2015، وكان حتى 
انتخابه القائم بأعمال رئيس بلدية كريات غات، وهو ناشط في حزب الليكود منذ 

سنوات.
في الوالية البرلمانية الـ 20، كان من النواب البارزين في مشاريع القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان. 
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يفعات شاشا بيطون

ولدت عام 23/5/1973 
تسكن في زخرون يعكوف

دكتوراة في التربية

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 29 في قائمة الحزب.

وصلت يفعات شاشا بيطون إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015.
وكانت من العام 2008 إلى 2013 نائبة رئيس بلدية كريات شمونة.

تعمل في مجال التربية والتعليم.
وقد برز اسمها في الوالية البرلمانية الـ 20، في إطار القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان. 

بعد حل الوالية الـ 21، انتقلت بيطون مع حزبها السابق كوالنو، لحزب الليكود، لتحل بموجب االتفاق في المقعد الـ 29.
قبل انتخابات آذار 2020، قرر كحلون االنسحاب من الحياة السياسية، إال أن بيطون حافظت على مقعدها، بانضمامها لحزب 

الليكود كليا.
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شيران هسكيل

ولدت يوم 4/3/1984
وتسكن في كفار سابا

ممرضة بيطرية

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 30 في قائمة الحزب.

وصلت شيران هسكيل إلى الكنيست ألول مّرة يوم 27/8/2015، بعد بدء الدورة البرلمانية 
الـ 20 بنحو خمسة أشهر، في أعقاب استقالة نائب.

ولدت شيران هسكيل لوالدين إسرائيليين كان يقيمان في الواليات المتحدة في العام 1984، 
وهاجرت عائلتها إلى إسرائيل في العام 1985.

بعد أن أنهت خدمتها العسكرية، انتقلت شيران هسكيل للعيش في العاصمة األسترالية 
سيدني، حيث درست هناك التمريض البيطري، وعملت الحقا في جمعيات تعنى بالحيوانات. ثم عادت إلى إسرائيل قبل نحو خمس 

سنوات.
في العام 2013 جرى انتخابها عضوا في مجلس بلدية كفار سابا عن قائمة الليكود. كما أنها ترأس اللوبي البيئي في حزبها.

ساهمت في الوالية البرلمانية الـ 20 في عدد من القوانين العنصرية، وبادرت إلى مشاريع قوانين تهدف لضم مستوطنات الضفة، 
وبشكل خاص غور األردن.
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ميخال شير

من مواليد 18/11/ 1979
متزوجة وتسكن في غفعتايم

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 31 في قائمة الحزب.

دخلت إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان العام 2019، وناشطة في حزب الليكود، 
منذ أن كانت ابنة 15 عاما. وقد أسست المركز اإلسرائيلي للتأهيل السياسي. وفي الماضي 

كانت مساعدة برلمانية للوزير غدعون ساعر.
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كيتي )كارتين( شطريت

من مواليد 20/1/1960 في المغرب
في العام 1962 هاجرت إلى البالد

متزوجة ولها 3 أوالد وتسكن في بيت شيمش
لقب أول في العلوم السياسية

لقب ثاٍن في اإلدارة العامة

نائبة من حزب “الليكود”، وحلّت في المرتبة 32 في قائمة الحزب.

حتى وصولها إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات نيسان 2019، كانت نائبة رئيس بلدية بيت شيمش، وقبل ذلك عملت 
معلمة في مدارس بيت شيمش وديمونة. وكانت عضو المجلس االستشاري للثقافة في وزارة الثقافة، وهي من المتمسكين 
بالمواقف اليمينية المتطرفة، إذ في سنوات مضت، كانت من التيار األشد تطرفا في حزب الليكود، “قيادة يهودية”، الذي 

كان يتزعمه موشيه فيغيل، قبل انسحابه من الحزب.
في العام 2010، كانت رئيسة طاقم وزير التعليم غدعون ساعر. وفي العام 2013 كانت رئيسة طاقم الوزير يسرائيل 

كاتس في الوزارة.
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فطين موال

ولد في 5/6/1960
متزوج ويسكن في يركا

ضابط احتياط برتبة عقيد

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 33 في قائمة الحزب.

وصل إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ولكنه لم ينجح في الحفاظ على عضويته البرلمانية، في انتخابات أيلول 
2019، كون الليكود حصل على 32 مقعدا. 

أمضى حياته العملية في صفوف الجيش، ووصل الى رتبة عقيد. حاول الدخول الى الكنيست في العام 2015 ضمن قائمة الليكود 
وفشل.
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ماي غوالن

ولدت يوم 3/5/1986
تسكن في تل ابيب

نائبة من حزب "الليكود"، وحلت في المرتبة الـ 34 في قائمة الحزب.

وصلت إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان العام 2019، ولكنها لم تنجح 
في الحفاظ على عضويتها البرلمانية، في انتخابات أيلول 2019، كون الليكود 

حصل على 32 مقعدا.
ناشطة في حزب الليكود، وعضوة في جميعة "مدينة يهودية"، بقصد تل أبيب، 

وهي جمعية عنصرية. وكانت سابقا قد انخرطت في قائمة "عوتسما يهوديت" )قوة يهودية( المنبثقة عن حركة "كاخ" اإلرهابية 
المحظورة في إسرائيل ودول عديدة في العالم.
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طالي )تيتيانا( فلوسكوف

ولدت يوم 30/7/1962 في جمهورية مولدوفا السوفييتية 
هاجرت إلى إسرائيل عام 1991

رئيسة بلدية عراد

نائبة من حزب “الليكود”، وحلت في المرتبة الـ 35 في قائمة الحزب.

وصلت فلوسكوف إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015. وكانت سابقا 
عضوا في حزب “يسرائيل بيتينو”.

في وطنها األصلي كانت مربية، ولكن حينما هاجرت إلى إسرائيل، لم تمنح فرصة 
العمل في مجالها، فاضطرت للعمل في األعمال الصعبة، مثل التنظيف وما شابه، وتلقت دورات مهنية، حتى باتت موظفة بنك.

في العام 2010، جرى انتخاب فلوسكوف رئيسة لبلدية عراد عن حزبها “يسرائيل بيتينو”، لتكون بذلك أول امرأة مهاجرة جديدة 
تنتخب لرئاسة مجلس بلدي، وفي العام 2014 جرى انتخابها مجددا، بأغلبية كبيرة، ولكن في نهاية العام ذاته انضمت إلى موشيه 

كحلون في حزبه الجديد، وباتت مرشحة للكنيست، في مكان مضمون.
وقد برز اسمها في الوالية البرلمانية الـ 20، في إطار القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان.

ولم تنجح فلوسكوف في العودة إلى الكنيست ضمن حزبها، في انتخابات نيسان 2019، بعد أن خسر الحزب 6 مقاعد من قوته، 
وانتقلت مع الحزب إلى حزب “الليكود”، وحلت بالمقعد الـ 35 بموجب االتفاق، في انتخابات أيلول 2019، ولكنها لم تنجح في 

الدخول الى الكنيست، لكون حزب الليكود حصل على 32 مقعدا في تلك االنتخابات.
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عوزي ديان

ولد يوم 4/1/1948
متزوج

لواء احتياط في الجيش

نائب من حزب “الليكود”، وحّل في المرتبة 36 في قائمة الحزب.

وصل إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان العام 2019. بعد محاوالت 
سابقة للوصول إلى الكنيست، تارة من خالل قائمة مستقلة، وتارة من خالل الليكود. ولكنه لم ينجح في العودة إلى الكنيست 

في انتخابات أيلول 2019، كون حزبه حصل على 32 مقعدا.
أمضى حياته في الجيش ووصل إلى رتبة لواء، وهو ابن شقيق وزير الدفاع األسبق موشيه ديان. وبعد خلعه البزة 

العسكرية انخرط في النشاط العام، ومن بينه مؤتمر سديروت االجتماعي السنوي.
تولى سابقا منصب رئيس مجلس األمن القومي. وفي العام 2011 تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة اليانصيب الخيري، 

التابعة التحاد المجالس البلدية والقروية “مفعال هبايس”.
بدأ طريقه بعد الجيش بمواقف يمين معتدل، ولكن سرعان ما انخرط في اليمين المتشدد.
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كحول الفان )أزرق أبيض(
33 نائبا

قائمة تضم حزب »مناعة إلسرائيل« برئاسة بيني غانتس، وحزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير لبيد، وحزب »تلم« برئاسة موشيه يعلون 
وشخصيات عسكرية ومجتمعية أخرى

عومر ينكلفيتش23حيلي طروفر12بيني غانتس1

بنينا تمنو شطة24ياعيل غيرمان13يائير لبيد2

غدير مريح25تسفي هاوزر14موشيه يعلون3

رام بن باراك26أوريت فركش هكوهين15غابي أشكنازي4

ألون شوسطر27كارين إلهرار16آفي نيسانكورين5

يوآف سغلوفيتش28ميراف كوهين17مئير كوهين6

رام شيفع29يوئيل رزفوزوف18ميكي حايموفيتش7

بوعز طوفوروفسكي30أساف زمير19عوفر شيلح8

أورلي فرومان31يزهار شاي20يوعز هندل9

إيتان غينزبورغ32إليعازر شطيرن21أورنا بربيباي10
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بيني غانتس

مواليد 9/ 6/ 1959
رئيس حزب “مناعة إلسرائيل”

رئيس سابق ألركان الجيش اإلسرائيلي

رئيس قائمة “أزرق أبيض” التحالفية، وحل في المكان األول.

وصل غانتس إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. أمضى 
حياته في الجيش، وتدّرج في مراتب الضباط. وتولى في العام 2011 رئاسة 

األركان حتى العام 2015 بعد أن تم التمديد له مدة عام.
ظهر اسم غانتس في الوالية البرلمانية الـ 20 مرارا كمن هو مرشح للدخول إلى الحلبة السياسية، إما على رأس حزب مستقل، أو 

أن ينخرط في أحد األحزاب الكبرى.
وعند حل الكنيست الـ 20 في شهر كانون األول 2018، أعلن غانتس عن تشكيل حزب “مناعة إلسرائيل”، وشرع فورا في البحث 
عن تحالفات، مستندا إلى استطالعات رأي كانت تمنحه 13 مقعدا. وكان التحالف األول قد شكله، مع رئيس األركان األسبق موشيه 

يعلون، الذي أعلن هو أيضا في نهاية العام 2018 عن تشكيل حزب “تلم”، إال أن استطالعات الرأي كانت تمنح حزب “تلم” في 
حدود 4 مقاعد، أو عدم تجاوز نسبة الحسم.

وّسع غانتس تحالفه يوم 20 شباط 2019، قبل ساعات من بدء تقديم قوائم المرشحين للجنة االنتخابات المركزية النتخابات الكنيست 
الـ 21، بالتحالف مع حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، الذي كان يتمثل في الوالية العشرين بـ 11 مقعدا.

بموجب تعريفات الحلبة اإلسرائيلية ووسائل إعالمها، فإن غانتس يعد “وسطاً”، إال أن برنامج تحالفه ال يذكر دولة فلسطينية وال 
حل الدولتين، وينص البرنامج االنتخابي على ضم الكتل االستيطانية، بما فيها غور األردن، وبقاء القدس الشرقية تحت االحتالل. 

كما يرفض غانتس وشركاؤه االنسحاب من مرتفعات الجوالن السوري المحتل.
ومع إعالن “صفقة القرن” في البيت األبيض، في نهايات كانون الثاني 2019، أعلن غانتس، وتحالفه أزرق أبيض، تبنيهما للخطة، 

والعمل بها، إذا ما شكل التحالف الحكومة الجديدة.
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يائير لبيد

ولد يوم 5/11/1963
متزوج وله ثالثة أوالد ويسكن في تل أبيب

رئيس حزب “يش عتيد” )يوجد مستقبل(

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الثاني.

وصل لبيد إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2013، برئاسته للحزب الذي أسسه، 
حاصال على نتيجة فاجأت كل استطالعات الرأي التي سبقت يوم االنتخابات، 19 مقعدا، 

ليحل ثانيا في الكنيست، بعد الكتلة التحالفية في حينه، بين “الليكود و”يسرائيل بيتينو”.
لبيد هو في األساس إعالمي، وكان مقدم برامج استضافة في القناة الثانية للتلفزيون؛ والحقا، البرنامج اإلخباري األسبوعي، مساء 

كل جمعة، في القناة ذاتها. وكان له مقال أسبوعي في الملحق األسبوعي الترفيهي- االجتماعي “7 أيام” في صحيفة “يديعوت 
أحرنوت”.

وهو نجل الصحافي السابق يوسيف لبيد، الذي عمل في عدة صحف ووسائل إعالم، وكان معروفا بتوجهاته اليمينية والعلمانية.
اختار لبيد في انتخابات 2013 أن يعلن عن برنامجه السياسي في جامعة مستوطنة اريئيل بالذات، وفي هذا رسائل سياسية واضحة. 

فهذه الكلية حولتها حكومة الليكود إلى جامعة، رغم االنتقادات العالمية والداخلية، وقال لبيد إنه يؤيد حال قائما على أساس دولتين، 
ولكن بإبقاء كل الكتل االستيطانية الكبرى تحت سيطرة االحتالل، وأنه “ال يريد أي حديث عن القدس”.

حصل لبيد في حكومة نتنياهو التي شكلها بعد انتخابات 2013، على حقيبة المالية، وقاد سياسة اقتصادية صقرية، انقلب فيها على 
كل وعوده االنتخابية، التي تبنت شعارات حملة االحتجاجات الشعبية على غالء المعيشة، التي اندلعت في صيف 2011. وخالل 
وجود لبيد في حكومة نتنياهو 2013- 2015 لم يلتفت لقضية الصراع، وأيد أو سكت عن كافة المشاريع االستيطانية، وساهم في 

زيادة ميزانيات االستيطان وميزانيات تشجيع االستيطان.
بقي لبيد في الوالية البرلمانية الـ 20 مع كتلته التي حصلت على 11 مقعدا، في صفوف المعارضة، ولفترة ليست قصيرة كان 
في الظل، ثم نهض من جديد. ولكن كتلته وهو بضمنها، برزت أيضا في طرح مشاريع القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل 

واالستيطان. وكانت المبادرة ألخطر القوانين، وأبرزها قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، عبر النائب إليعازر شطيرن، 
وبتأييد لبيد.

بموجب مشروع رصد القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، الذي يديره المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
“مدار”، فإن نسبة التصويت التراكمي لكتلة “يوجد مستقبل”، على هذه القوانين كانت كما يلي: معارضة حوالي %25، وتأييد 

حوالي %30، وغياب عن الجلسات بنسبة %45، وبالنسبة لكتلة معارضة، فإن الغياب بهذا الحجم، يدل على تواطؤ مع هذه 
القوانين.

اتفق يائير لبيد مع رئيس تحالف أزرق أبيض، بيني غانتس، على برنامج سياسي، ال يذكر حل الدولتين، ويرسم حدودا شبيهة بما 
طرحه بنيامين نتنياهو في خطاب بار ايالن 2009، بمعنى الحفاظ على الكتل االستيطانية، بما فيها غور األردن. 

وقبل انتخابات آذار 2020، أعلن مع تحالفه “أزرق أبيض” عن تبنيه لـ “صفقة القرن”.



43

موشيه يعلون

ولد يوم 24/ 6/1950
متزوج وله 3 أوالد 

يستوطن في مستوطنة “مكابيم ريعوت” )دمجت بمستوطنة موديعين(
لقب أول في العلوم السياسية

رئيس سابق ألركان الجيش االسرائيلي

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 3.

يستوطن يعلون في مستوطنة “مكابيم ريعوت”، وهي في األصل مستوطنتان صغيرتان، أقيمتا في النصف الثاني من سنوات 
الثمانينيات، وأقرب إلى خط التماس مع الضفة الغربية، وتوحدتا في العام 1993، وفي العام 2003 جرى ضم المستوطنتين إلى 

مستوطنة موديعين، التي تقع على أراضي 67 و48. وتتعامل أوروبا والعالم مع موديعين، بصفتها مستوطنة.
وصل موشيه يعلون إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2009، بعد أن خلع البّزة العسكرية رئيسا لألركان في العام 2005، 

وكان بين هذين العامين، قد تلّمس طريقه للدخول إلى الحلبة السياسية، وأخيرا رسا في حزب الليكود، الذي يالئم توجهاته اليمينية 
االستيطانية المتطرفة أكثر.

تولى خالل خدمته في الجيش مناصب عسكرية رفيعة، قبل أن يصل إلى رئاسة األركان، ومن أهم تلك المناصب، رئيس المخابرات 
العسكرية. وحسب التقارير، فقد شارك في نيسان 1988 فعليا في جريمة اغتيال القائد خليل الوزير )أبو جهاد( في تونس، وحسب 

ما أكدته أم جهاد، فهو شخصيا من أطلق النار مباشرة على الشهيد أبو جهاد.
يتمسك يعلون بمواقف سياسية يمينية استيطانية متشددة، وهو يعارض حل الصراع القائم على أساس دولتين.

تولى في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013 حقيبة “التهديدات االستراتيجية”، وكان نداً لوزير “الدفاع” إيهود باراك، إذ طمح 
يعلون لتولي الحقيبة، إال أنه بسبب موازين االئتالف الذي ارتكز بداية على كتلة حزب “العمل” كلها، )الحقا انشق الحزب(، لم 

يتسن لنتنياهو إسناد الحقيبة له. وتسلم يعلون حقيبة “الدفاع” في حكومة نتنياهو التالية 2013- 2015. 
في حكومة نتنياهو 2015- 2019، تولى يعلون حقيبة “الدفاع”، التي طالما سعى لها، إال أنه لم يبق في منصبه سوى 13 شهرا. فقد 

أطاح به نتنياهو من أجل إسناد الحقيبة لشريكه الجديد في الحكومة، أفيغدور ليبرمان. وتبين الحقا أن يعلون كان على خالف شديد 
بشأن صفقة الغواصات من ألمانيا، التي تبين الحقا أن فيها فسادا ورشاوى، وخضع عدد من مقربي نتنياهو للوائح اتهام خطيرة بهذا 

الشأن.
رفض يعلون عرضا بتولي حقيبة أخرى، واستقال من الحكومة والكنيست كليا. وفي مطلع العام 2019، أنشأ حزب “تلم”، ولكن 
بعد أيام قليلة اندمج هذا الحزب مع حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي أقامه رئيس األركان األسبق بيني غانتس، تمهيدا النتخابات 

نيسان 2019. والحقا بات الحزبان، ضمن تحالف ثالثي مع حزب “يوجد مستقبل”، وأطلق عليه تحالف “أزرق أبيض”. 
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غابي أشكنازي

ولد يوم 25/2/1954
يسكن في بلدة حاغور بين مدينتي القدس ويافا.

رئيس سابق ألركان الجيش االسرائيلي
لقب أول في العلوم السياسية

درس إدارة أعمال في جامعة هارفارد

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 4.

أمضى حياته في الخدمة العسكرية، وترقى في سلك الضباط، وفي العام 2007 تولى 
منصب رئيس أركان الجيش حتى العام 2011.

بعد أن غادر منصبه، كان من أبرز منتقدي سياسة نتنياهو ومحذرا من مغامراته، سوية مع رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، 
الذي أنهى واليته في العام ذاته، ورئيس جهاز الموساد مئير دغان، الذي هو أيضا أنهى واليته في العام 2011. 

بعد أن خلع بزته العسكرية اتجه إلى عالم االقتصاد. وبقي طوال الوقت عنوانا النتقاد نهج نتنياهو في الحكم.
بعد اإلعالن عن االنتخابات البرلمانية في نيسان 2019، ظهرت سلسلة من التقارير التي تحدثت عن دوره في إقامة تحالف كبير 

يواجه حزب “الليكود”. وبعد اإلعالن عن التحالف بين أحزاب “مناعة إلسرائيل” و”يوجد مستقبل” و”تلم”، قبِل بأن يكون مرشحا 
وحصل على المقعد الرابع، في القائمة التحالفية “أزرق أبيض”.
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آفي نيسانكورين

ولد يوم 20/3/1967
متزوج وأب لولدين

يسكن في هود هشارون
رئيس اتحاد النقابات السابق

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 5.

وصل نيسانكورين إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، مباشرة من منصبه 
رئيسا التحاد النقابات العامة )الهستدروت(، وفور ترشحه استقال من منصبه، بسبب 

القانون الذي يحظر ازدواجية المناصب لمنتخبي الجمهور.
عمل نيسانكورين لسنوات طويلة في اتحاد النقابات، وبات رئيسا لالتحاد في العام 2016 في أعقاب استقالة رئيس االتحاد األسبق 

عوفر عيني، وخاض االنتخابات للنقابات وفاز مجددا بمنصب الرئيس في انتخابات 2017.
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مئير كوهين

ولد يوم 15/11/1955

متزوج وله 3 أوالد
لقب أول في تاريخ الشعب اإلسرائيلي

لقب ثان في علم اليهودية وفكرها
رئيس بلدية ديمونة سابقا

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 6.

وصل مئير كوهين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2013، من خالل حزب 
“يوجد مستقبل”، مباشرة من رئاسته لبلدية ديمونة )جنوب( لمدة 10 سنوات متواصلة. وهو في األصل من حزب “يسرائيل 

بيتينو”، وترشح لرئاسة البلدية باسم حزبه السابق.
في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015 تولى حقيبة الرفاه. وهو متمسك ببرنامج حزبه السياسي.

في الوالية البرلمانية الـ 20 كان مع حزبه في صفوف المعارضة، وقد ساهم بمشاريع قوانين عنصرية وداعمة لالحتالل 
واالستيطان.
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ميكي حايموفيتش

ولدت يوم 15/6/1962
مطلقة ولها ولدان

لقب أول في العلوم السياسية

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 7.

وصلت حايموفيتش إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وهي من 
أشهر الصحافيات مقدمات البرامج التلفزيونية، وبالذات برامج ونشرات إخبارية 
حوارية. انضمت إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، 

الذي يرأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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عوفر شيلح

ولد يوم 9/2/1960
أرمل وله ولدان 

يسكن في قرية “غينتون” التعاونية القريبة من القدس )مناطق 48(
لقب أول في االقتصاد واألدب اإلنكليزي

لقب ثان في األدب والكتابة اإلبداعية، وحصل عليه من جامعة نيويورك

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 8.

وصل عوفر شيلح إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2013، ضمن حزب “يوجد 
مستقبل”. وانتخب أيضا في انتخابات 2015.

عوفر شيلح، أحد أبرز الصحافيين وكتاب األعمدة وصنّاع الرأي في الحلبة اإلسرائيلية، وعمل في صحيفتي “معاريف” و”يديعوت 
أحرونوت” وقنوات تلفزيونية، قدم فيها برامج استضافة، ومنها ما هي ذات طابع إخباري.

مواقفه “وسطية” بموجب المقاييس اإلسرائيلية، وباإلمكان القول إنه على يسار رئيس حزبه يائير لبيد، إال أنه لم يتصد لمبادرات 
القوانين العنصرية والقمعية التي بادر لها حزبه.

كان في الدورتين البرلمانيتين 2013- 2015، و2015- 2019، رئيسا لكتلة حزبه البرلمانية.
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يوعز هندل

ولد يوم 22/5/1975
متزوج وأب ألربعة
يسكن في نس هاريم
دكتوراه في التاريخ

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 9.

وصل هندل إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهو مؤرخ معروف 
بمواقفه اليمينية المتشددة، وكان ينشر مقاالت ثابتة في الصحف اإلسرائيلية، بينها صحيفة 
“هآرتس”. عمل حتى انتخابه في “معهد اإلستراتيجية الصهيونية”، وهذا أحد أبرز معاهد 

اليمين االستيطاني، ويُعد مشاريع قوانين، من بينها أول مشروع لقانون القومية. 
انضم هندل إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “تلم”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق موشيه يعلون.



50

أورنا بربيباي

ولدت يوم 5/9/1962
متزوجة وأم لثالثة أوالد

تسكن في تل أبيب
تحمل لقب لواء في الجيش اإلسرائيلي

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 10.

وصلت أورنا بربيباي إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. أمضت حياتها 
العملية في الجيش. وكانت أول امرأة في تاريخ هذا الجيش، تحصل على رتبة لواء. وتولت عدة مهام، ولكن أبرزها المسؤولية عن 

القوى العاملة في الجيش. 
انضمت الى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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ميخائيل بيطون

مواليد شهر 3/2/1970
لقب أول في العلوم االجتماعية

متزوج وأب لخمسة أبناء
يسكن في يروحام

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 11.

وصل بيطون إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وكان من العام 2010 وحتى العام 2018 رئيسا لبلدية يروحام 
)جنوب(.

انضم بيطون إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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حيلي طروفر

ولد يوم 22/4/1978
متزوج وأب ألربعة أبناء

يسكن في نس هاريم.

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 12.

وصل طروفر الى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهو ناشط اجتماعي 
ويعمل في مجال التربية.

انضم طروفر إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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ياعيل غيرمان

ولدت يوم 5/8/1947 
متزوجة ولها ولدان وتسكن في هيرتسليا

رئيسة بلدية هيرتسليا سابقا
لقب أول في التاريخ

لقب ثاٍن في إدارة األعمال

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 13.

وصلت غيرمان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2013، مباشرة من 
رئاستها لبلدية هيرتسليا، إحدى أغنى المدن اإلسرائيلية، إذ تسكنها شريحة اجتماعية ميسورة، وتعج المدينة أيضا بكبار 

أصحاب رأس المال.
وقد رئست غيرمان البلدية منذ العام 1998، ولمدة 15 عاما متواصلة، إذ جرى انتخابها في انتخابات 2003 و2008، 

واستقالت من منصبها مع دخولها إلى الكنيست، بموجب القانون الذي يمنع ازدواجية المناصب.
انتمت غيرمان طيلة الوقت لحزب “ميرتس” اليساري الصهيوني، وكانت تترشح لرئاسة البلدية باسم حزب “ميرتس”، 

ولكن منذ انتسابها إلى حزب “يوجد مستقبل” لم تتطرق إلى الملف السياسي، على األقل إعالميا.
تولت حقيبة الصحة في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015. في الوالية البرلمانية الـ 20 كانت مع حزبها في صفوف 
المعارضة. ورغم أنها تجنبت المشاركة في المبادرة لقوانين العنصرية مع نواب من حزبها، إال أنها صوتت دعما لبعض 

هذه القوانين.
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تسفي هاوزر

ولد يوم 5/7/1968
متزوج ويسكن في رمات غان

محام 
سكرتير الحكومة األسبق

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 14.

وصل هاوزر إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وهو يعمل محاميا، 
ومواقفه يمينية متشددة، وبناء على هذه المواقف، كان أول سكرتير حكومة في حكومات بنيامين نتنياهو األخيرة. وبقي في المنصب 

من العام 2009، وحتى العام 2013. وقد غادر منصبه بعد أشهر من إقامة نتنياهو لحكومته بعد انتخابات 2013. 
انضم هاوزر إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “تلم”، الذي يرأسه رئيس األركان األسبق موشيه يعلون.
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أوريت فركش هكوهين
مواليد 29/12/1971

وتسكن في القدس

لقب أول في المحاماة
لقب ثان في اإلدارة العامة

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 15.

وصلت فركش هكوهين إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وقد تولت عدة 
مهام في المؤسسات الحكومية والعامة، وأبرزها رئيسة سلطة الكهرباء. وتمت إقالتها من 

هذا المنصب في العام 2015، في أعقاب معارضتها لموقف بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، للتوصل إلى حل وسط، 
بشأن احتكارات الغاز الطبيعي في الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر األبيض المتوسط.

انضمت فركش إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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كارين إلهرار

ولدت 19/10/1977
متزوجة وتسكن في “كريات أونو”.

اللقبان األول والثاني في الحقوق/ تخصص حقوق إنسان

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 16.

وصلت إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2013 ضمن حزبها “يوجد مستقبل”، وهي ناشطة في مجال حقوق اإلنسان، 
ومحاضرة في الحقوق في إحدى الكليات، ومتخصصة في حقوق اإلنسان ومتابعة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، كونها مقعدة، 

وتتحرك بمقعد متحرك. 
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ميراف كوهين

ولدت يوم 26/8/1983
متزوجة وأم البنة

تسكن في القدس في الشطر الغربي
لقب أول في االقتصاد وإدارة األعمال

لقب ثان في إدارة األعمال
نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 17.

وصلت ميراف كوهين إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وهي 
ناشطة اجتماعية وكانت عضوا في بلدية القدس.

انضمت كوهين إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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يوئيل رزفوزوف

ولد يوم 5/7/1980
من مواليد أذربيجان، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1991

متزوج وله ولدان
لقب أول في إدارة األعمال

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 18.

وصل رزفوزوف إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2013، من خالل حزب “يوجد 
مستقبل”، وهو رياضي وكان كابتن منتخب إسرائيل في الجودو، نشط في عدة أطر رياضية رسمية ومحلية.

في الوالية البرلمانية الـ 20 كان في صفوف المعارضة، ولكنه شارك في المبادرة لقوانين عنصرية وداعمة لالحتالل واالستيطان.
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أساف زمير

ولد يوم 31/8/1980
نائب رئيس بلدية تل أبيب سابقا

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 19.

وصل زمير إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وهو ناشط اجتماعي. 
وحتى انتخابه للكنيست كان نائبا لرئيس بلدية تل أبيب.

انضم زمير إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي 
يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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يزهار شاي

ولد يوم 16/7/1963
متزوج وأب ألربعة 

يسكن في كيدما تسورين
رجل أعمال في مجال الهايتيك 

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 20.
وصل شاي إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهو رجل أعمال في 

مجال الهايتيك.
انضم شاي إلى قائمة “أزرق أبيض” من خالل حزب “مناعة إلسرائيل”، الذي يترأسه رئيس األركان األسبق بيني غانتس.
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إليعازر شطيرن

ولد يوم 25/8/1956
لواء احتياط في الجيش االسرائيلي

متزوج وله خمس بنات ويسكن في بلدة يهوشع الدينية في الجليل

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 21.

وصل إليعازر شطيرن إلى الكنيست ألول مّرة يوم في انتخابات مطلع العام 2013 
)الـ 19(، ضمن قائمة “الحركة” بزعامة تسيبي ليفني، وبقي في الكتلة نائبا، حتى انتهاء الدورة في آذار 2015.

بعد اندماج “الحركة” وزعيمتها ليفني في قائمة “المعسكر الصهيوني” بشراكة مع حزب “العمل”، عشية انتخابات ربيع 2015، 
رفض شطيرن الخطوة، وعلى األغلب كان واضحا أنه لن يحظى بمقعد من مقاعد الحركة التي قررت بشأنها ليفني شخصيا، وانضم 

فورا الى قائمة “يوجد مستقبل”، وحّل فيها في المرتبة الـ 12، في حين أن الكتلة حصلت في انتخابات آذار 2015 على 11 مقعدا. 
وتسنت عودة شطيرن إلى الكنيست في األسبوع األول من شهر أيلول 2015، في أعقاب استقالة أحد النواب.

أمضى شطيرن حياته العملية في الجيش، وارتقى في المنصب حتى وصل إلى رتبة لواء، وتولى من العام 2004 وحتى العام 
2008 منصب مسؤول القوى العاملة في الجيش، ثم أنهى خدمته وخرج ألعماله الخاصة، وانضم إلى العمل السياسي في نهاية العام 

2012، قبيل انتخابات مطلع العام 2013.
شطيرن متدين ضمن التيار “الديني الصهيوني”، إال أنه من التيار المعتدل دينيا، وقيل عنه إنه من مؤسسي البلدة الدينية “يهوشع” 

في منطقة الجليل )شماال(. 
في الوالية البرلمانية الـ 20، بادر شطيرن إلى سلسلة من القوانين العنصرية، ولكن األهم هو أنه صاحب مشروع قانون “احتجاز” 

أموال الضرائب الفلسطينية، بذات القدر الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائالت الشهداء، ولألسرى وعائالتهم.
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ميكي ليفي

ولد يوم 21/6/1951
متزوج وله أربعة أوالد ويسكن في القدس

لقب أول في علم االجتماع
لقب ثان في التربية

قائد سابق للشرطة في القدس

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 22.

وصل ميكي ليفي إلى الكنيست ألول في انتخابات العام 2013 عن حزب “يوجد مستقبل”. عمل في حياته شرطيا، وارتقى في 
المناصب، وبات من العام 2000 إلى العام 2004، قائدا لشرطة القدس، واشتهر في اإلعالم، على وقع العمليات التفجيرية التي 

وقعت في المدينة خالل توليه قيادة الشرطة.
انتدبته الشرطة من العام 2004 إلى العام 2007 ملحقا لها في سفارة إسرائيل في واشنطن.

تولى منصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015.
في الوالية البرلمانية الـ 20، كان ليفي شريكا في سلسلة مشاريع قوانين عنصرية وداعمة لالحتالل واالستيطان. وصّوت بنسبة 

عالية تأييدا لمشاريع هذه القوانين.
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عومر ينكلفيتش

مواليد 25/5/1978
متزوجة ولها 5 أوالد

تسكن في مدينة بيت شيمش
محامية

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 23.

وصلت عومر ينكليفتش إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهي من حزب “مناعة إلسرائيل” الذي يترأسه 
بيني غانتس. واسم عومر ذكوري، وقد سميت بهذا االسم، بسبب والدتها في يوم عيد عبري يحمل االسم ذاته. وهي من المتدينين 

المتزمتين “الحريديم”، وتعد المرأة األولى من هذا التيار الديني التي تدخل إلى الكنيست، وهذا على الرغم من أن الكتلة التي تعمل 
بضمنها لديها برنامج علماني واضح.
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بنينا تمنو شطة
مواليد 1/1/1981

متزوجة وتسكن في بيتح تكفا
لقب أول في الحقوق

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 24.

وصلت تمنو شطة إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2013 من خالل حزب “يوجد مستقبل”. ولكنها لم تدخل الكنيست في 
انتخابات 2015، إال بعد مرور قرابة عامين على عمل الوالية البرلمانية، في أعقاب استقالة أحد النواب من كتلتها “يوجد مستقبل”.



65

غدير مريح
ولدت يوم 21/6/1984

متزوجة وتسكن في قرية دالية الكرمل
صحافية ومقدمة برامج إخبارية

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 25.

وصلت مريح إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهي من حزب 
“مناعة إلسرائيل” برئاسة بيني غانتس. وهي بذلك تكون أول امرأة من الطائفة العربية الدرزية تدخل إلى الكنيست.
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رام بن باراك

ولد يوم 1/4/1958
متزوج ويسكن في قرية نهالل

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 26.

الخارجية  المخابرات  جهاز  لرئيس  نائبا  ما مضى  في  وكان   .2019 نيسان  انتخابات  في  الكنيست  إلى  مرة  براك ألول  بن  وصل 
الشؤون  بينها مدير عام وزارة  تولى مهمات، ومن  الموساد،  بعد  الجيش.  "الموساد"، وقبل ذلك كان ضابطا في وحدة خاصة في 

االستخباراتية واإلستراتيجية. 
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ألون شوستر

ولد يوم 2/ 3/ 1957
متزوج 

يسكن في القرية التعاونية مفالسيم )جنوب(

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 27.

وصل شوستر إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وكان قبل ذلك، من 
العام 2002 وحتى العام 2018، رئيس المجلس اإلقليمي “بواب النقب”، وهو مجلس يضم عدة قرى صغيرة، ال تستحق وفق 

القانون أن يكون لها مجلس قروي مستقل.
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يوآف سغلوفيتش

مواليد 23/4/1959
ضابط سابق في الشرطة

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 28.

وصل سغلوفيتش إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وشغل قبل ذلك على مدى 25 عاما عدة مناصب في سلك 
الشرطة، ووصل إلى أعلى درجة ضباط، وكان عضو القيادة العامة للشرطة. 
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رام شيفع

ولد يوم 15/2/1985
متزوج وأب لولد

يسكن في القرية التعاونية جفعات حاييم
لقب أول في المبادرات التربوية

لقب ثاٍن في السياسة الشعبية

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 29.

وصل شيفع إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. في الماضي برز كرئيس التحاد الطلبة الجامعيين اإلسرائيلي.
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بوعز طوفوروفسكي

ولد يوم 17/7/1980
متزوج وأب لولدين

يسكن في بلدة نس تسيونا
لقب أول وثان في الحقوق

لقب أول في االقتصاد

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 30.

وصل طوفوروفسكي ألول مّرة إلى الكنيست في انتخابات العام 2013 من خالل 
حزب “يوجد مستقبل”. وفي انتخابات العام 2015، لم يكن في موقع مضمون. وانتخب من جديد في قائمة حزبه، في القائمة 

التحالفية “أزرق أبيض”. 
في ما مضى كان رئيسا التحاد الطلبة الجامعيين اإلسرائيلي. وأيضا عمل مستشارا لوزير الرفاه االجتماعي يتسحاق هيرتسوغ، 

خالل حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013. واستقال بعد عامين مع استقالة هيرتسوغ من الحكومة عام 2011. 
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أورلي فرومان
ولدت يوم 14/ 6/ 1955

متزوجة ولها 3 أوالد
تسكن في ريشون لتسيون

لقب أول في الرياضيات وعلم الحاسوب
لقب ثاٍن في اإلعالم

نائبة عن قائمة “أزرق أبيض”، وحلّت في المكان الـ 31.

وصلت فرومان ألول مرة إلى الكنيست في انتخابات نيسان 2019، من خالل قائمة 
“أزرق أبيض”. شغلت في الماضي عدة وظائف إدارية في القطاع العام، وأيضا في الجيش.
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إيتان غينزبورغ

ولد يوم 25/1/1977
يسكن في رعنانا

لقب أول في الحقوق
لقب أول في إدارة الحكم

لقب ثاٍن في السياسة الشعبية

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 32.

وصل غينزبورغ إلى الكنيست ألول مرة في نيسان 2019. نشط في إطار االنتخابات 
البلدية في مدينة رعنانا حيث يقيم.
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أندري كوجينوف
مواليد العالم 1980

هاجر إلى إسرائيل في العام 1997
لقب أول بالعالقات الدولية

لقب ثان بالعلوم االجتماعية

نائب عن قائمة “أزرق أبيض”، وحّل في المكان الـ 33.

وصل أندري كوجينوف الى الكنيست ألول مّرة في انتخابات آذار 2020. وعمل سابقا 
في مجال الصحافة، وبدأ هذا خالل خدمته العسكرية اإللزامية، في مكتب الناطق بلسان 

الجيش، وبعد دراسته، عمل في قنوات تلفزيونية إسرائيلية. بعد ذلك انتقل للعمل في 
األبحاث السياسية واالجتماعية.
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كتلة “القائمة المشتركة”
15 نائبا

وتضم الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، والحركة اإلسالمية )الجنوبية( والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية 
للتغيير

سعيد الخرومي11وليد طه6أيمن عودة1

جابر عساقلة12عوفر كسيف7إمطانس شحادة2

سامي أبو شحادة13هبة يزبك8أحمد طيبي2

سندس صالح14أسامة سعدي9منصور عباس4 

إيمان خطيب ياسين15يوسف جبارين10عايدة توما سليمان5
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أيمن عودة

ولد يوم 1/1/1975
متزوج وله 3 أوالد ويسكن في حيفا

لقب أول بالحقوق

نائب عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، المرشح األول في “القائمة المشتركة”

وصل أيمن عودة إلى الكنيست ألول مّرة ضمن “القائمة المشتركة” التحالفية في انتخابات 2015.
درس الحقوق في رومانيا. ومن العام 1998 إلى العام 2003 عضوا في المجلس البلدي لمدينة حيفا عن كتلة “الجبهة الديمقراطية”. 

وفي العام 2006 جرى انتخابه سكرتيرا للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة حتى العام 2015. 
وانتخب ثانية للوالية الـ 21، ضمن القائمة التحالفية التي ضمت “الجبهة” مع الحركة العربية للتغيير. 
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إمطانس شحادة 

ولد يوم 25/5/1972
متزوج وله ولدان

من مدينة الناصرة ومقيم في قرية عسفيا
لقب أول في االقتصاد والعالقات الدولية

لقب ثاٍن ودكتوراة في العلوم السياسية

نائب عن حزب »التجمع الوطني الديمقراطي« وحل في المكان الـ 2 في »القائمة 
المشتركة« 

وصل د. شحادة الى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن القائمة التحالفية، التي ضمت »التجمع« مع الحركة 
اإلسالمية )الجنوبية(. وهو يتولى منصب السكرتير العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

عمل باحثا، وتخصص في دراسة االقتصاد السياسي والسياسات تجاه االقتصاد العربي في الداخل، وفي التصرف السياسي للمجتمع 
الفلسطيني في الداخل. 
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أحمد طيبي

ولد يوم 19/12/ 1958
متزوج وله ابنتان ويسكن في الطيبة والقدس

طبيب

نائب عن الحركة العربية للتغيير، وحل في المكان الـ 3 في »القائمة المشتركة«.

وصل د. أحمد طيبي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 1999، في قائمة تحالفية، بين حزبه الذي أسسه ويرأسه حتى اآلن، 
وحزب »التجمع الوطني الديمقراطي«، ثم خاض انتخابات 2003 بتحالف مع الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وفي انتخابات 

2006 و2009 و2013، ضمن »القائمة الموحدة- العربية للتغيير«، التي في صلبها الحركة االسالمية- الجناح الجنوبي. وفي 
2015 كان شريكا في القائمة المشتركة، وفي انتخابات نيسان 2019 أعيد انتخابه، ضمن القائمة التحالفية مع الجبهة الديمقراطية 

للسالم والمساواة.
ظهر د. الطيبي على الساحة السياسية في أوائل التسعينيات، وكان مستشارا للرئيس الراحّل ياسر عرفات، وأنشأ حزبه في العام 

1996، وسعى إلى خوض االنتخابات البرلمانية في ذلك العام، إال أنه انسحب من المنافسة.
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منصور عباس

ولد يوم 22/4/1972
متزوج وله ولدان

يسكن في قرية المغار
طبيب أسنان يحضر رسالة ماجستير علوم سياسية.

نائب عن الحركة اإلسالمية )التيار الجنوبي( وحل في المكان الـ 4 في “القائمة المشتركة”؟

وصل د. منصور عباس إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن القائمة التحالفية بين الحركة االسالمية والتجمع 
الوطني الديمقراطي.

وهو يشغل منصب نائب الحركة اإلسالمية )التيار الجنوبي( ورئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” الذراع السياسي للحركة 
اإلسالمية.
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عايدة توما سليمان

ولدت يوم 16/7/1964
متزوجة ولها ابنتان وتسكن في عكا

لقب أول في العمل االجتماعي

نائبة عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة وحلت في المكان الـ 5 في “القائمة 
المشتركة”.

وصلت توما سليمان، الى الكنيست ألول مرة، في انتخابات العام 2015، ممثلة 
عن الجبهة ضمن القائمة المشتركة، واعيد انتخابها في انتخابات نيسان 2019.

خاضت عايدة توما )والحقا سليمان اسم عائلة الزوج( النشاط السياسي ضمن صفوف الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسالم 
والمساواة، ووصلت إلى الهيئات العليا في الحزب والجبهة في جيل مبكر في مطلع التسعينيات.

هي من مؤسسات جمعية »نساء ضد العنف«، وهي الجمعية األكبر التي تعالج قضايا النساء المعنّفات، وتعمل فيها عشرات 
المتخصصات، وتولت فيها منصب المدير العام منذ تأسيسها وحتى دخولها إلى الكنيست. وفي العام 2011 تولت رئاسة صحيفة 

»االتحاد« الحيفاوية مدة ثالث سنوات. ناشطة في أطر دولية في مجالي السالم والعمل النسوي.
وفي الوالية البرلمانية الـ 20 تولت رئاسة اللجنة البرلمانية في الكنيست، لشؤون مكانة المرأة. 
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 وليد طه 

ولد 07/09/1968
مدينة كفر قاسم 

متزوج وأب لثالثة أبناء 
لقب أول في العلوم السياسية 

لقب ثان في الدراسات األمنية من جامعة تل أبيب.
شهادة تدريس في موضوع التاريخ من جامعة تل أبيب.

نائب عن الحركة اإلسالمية في القائمة المشتركة، وحّل في المكان الـ 6 في 
القائمة.

وصل طه إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات أيلول 2019، وقد تولى مسؤوليات عدة في الحركة اإلسالمية )الجنوبية(، 
كما تولى إدارة قسم التربية في بلدية كفر قاسم ألربع سنوات.
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عوفر كسيف
ولد يوم 25/12/1964

متزوج وله ابن
يسكن في حولون

يحمل شهادة الدكتوراة في الفلسفة السياسية

نائب عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة وحل في المكان الـ 7 في “القائمة 
المشتركة”

وصل إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، وهو نائب عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، ضمن القائمة 
التحالفية مع الحركة العربية للتغيير.

حتى انتخابه عمل د. كسيف محاضرا جامعيا، وآخرها في الجامعة العبرية، وله مواقف مناهضة كليا للصهيونية ولالحتالل 
واالستيطان، ومناصر للحق الفلسطيني بما فيه حق العودة. وهو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وعضو المكتب القطري 

للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة.
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هبة يزبك

ولدت يوم 8/7/1985
متزوجة ولها ولد 

تسكن في مدينة الناصرة
لقب ثالث في العلوم االجتماعية واإلنسانية. 

نائبة عن حزب »التجمع الوطني الديمقراطي« وحلت في المكان الـ 8 في »القائمة 
المشتركة« 

وصلت د. يزبك إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، من خالل القائمة 
التحالفية بين »التجمع« والحركة االسالمية. وعلمت سابقاً مديرة لجنة العمل للمساواة 

في قضايا األحوال الشخصية/ باحثة/ محاضرة جامعية. 
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أسامة سعدي

ولد يوم 21/2/1963
متزوج ويسكن في القدس وعرابة شماال

لقب أول في الحقوق ويعمل محاميا

نائب عن الحركة العربية للتغيير، وحل في المكان الـ 9 في “القائمة المشتركة”.

وصل أسامة سعدي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2015. يتولى منصب 
السكرتير العام للحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب أحمد طيبي، منذ تأسيسها في العام 1996.

غادر الكنيست في إطار اتفاق تناوب في القائمة المشتركة في نهاية صيف العام 2018. وعاد الى الكنيست في انتخابات نيسان 
2019، ضمن القائمة التحالفية بين الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، والعربية للتغيير.

عمل محاميا، ودافع عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ويقدم استشارات قضائية لمؤسسات فلسطينية رسمية وخاصة. 
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يوسف تيسير جبارين

ولد يوم 23/2/1972
متزوج ويسكن في أم الفحم

اللقبان األول والثاني في الحقوق من الجامعات اإلسرائيلية
دكتوراة في الحقوق من جامعة جورج تاون األميركية 

نائب عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وحل في المكان الـ 10 في “القائمة 
المشتركة”

وصل يوسف تيسير جبارين إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2015، وكان 
يعمل محاضرا للحقوق في جامعة حيفا، وأيضا في كلية تل حاي، في كريات شمونة. أسس “مركز دراسات- المركز العربي 

للحقوق والسياسات” وشغل مديرا عاما فيه.
نشط يوسف تيسير جبارين سياسيا منذ كان فتى في صفوف الشبيبة الشيوعية، وواصل نشاطه السياسي ضمن صفوف الجبهة 

الديمقراطية للسالم والمساواة.
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سعيد الخرومي

ولد يوم 10/1/1972
متزوج ويسكن في شقيب السالم )النقب(

نائب عن الحركة اإلسالمية وحل في المكان الـ 11 في “القائمة المشتركة”.

وصل سعيد الخرومي إلى الكنيست ألول مّرة في صيف العام 2017، في إطار تناوب داخل “القائمة المشتركة. 
وكان رئيسا للمجلس القروي شقيب السالم في النقب، بين العامين 2004 و2008. وهو عضو المجلس القروي من العام 

2000، وحتى دخوله للكنيست في العام 2017. 
تولى مناصب في الحركة اإلسالمية وذراعها السياسي، وهو رئيس لجنة التوجيه العليا لقضايا النقب، المنبثقة عن لجنة 

المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل.
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جابر عساقلة

ولد في 20/8/1960
متزوج وله 3 أبناء ويسكن المغار

لقب ثان في االستشارة التربوية من جامعة حيفا
لقب أول أدب عربي واستشارة من الجامعة العبرية

نائب عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وحل في المكان الـ 12 في »القائمة 
المشتركة«

وصل عساقلة إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات أيلول 2019
وقد عمل لسنوات عديدة في مجال جمعيات المجتمع المدني. وعمل مديرا سابقا 
لجمعية سيكوي. ومدير البرامج ونائب المدير العام في جمعية شتيل، ومنذ العام 

2017، يعمل مستشارا تنظيميا مستقال.
انخرط عساقلة في العمل السياسي في جيل مبكر من شبابه في صفوف الجبهة الديمقراطية، وكان رئيس لجنة الطالب 

العرب في الجامعة العبرية في القدس، وهي إطار وطني جامع لممثلي الطالب العرب، في األحزاب الوطنية.
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سامي أبو شحادة

ولد يوم 19/12/1975
متزوج وله 3 أوالد
من سكان مدينة يافا

لقب ثاني في تاريخ الشرق األوسط الحديث

نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، وحل في المكان الـ 13 في “القائمة 
المشتركة”.

وصل سامي أبو شحادة إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات أيلول العام 2019. 
وحتى وصوله الى الكنيست، كان يدري جمعية للتنمية البشرية لألجيال الشابة في مدينة يافا والمنطقة.

في الماضي كان عضوا في المجلس البلدي لمدينة تل أبيب، التي تضم لها إسرائيل مدينة يافا الفلسطينية. وهو ناشط 
اجتماعي وسياسي، خاصة في المنطقة التي يعيش فيها.
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سندس صالح 

ولدت يوم 16/6/1986
متزوجة وأم لثالثة أوالد
تسكن في قرية المشهد 

لقب أول بيولوجيا
لقب ثان تكنولوجيا

نائبة عن الحركة العربية للتغيير، في القائمة المشتركة، وحلت في المكان الـ 14.

وصلت سندس صالح الى الكنيست ألول مرة في آذار 2020، ضمن القائمة 
المشتركة، وقبل ذلك عملت مربية ومعلمة ثانوية، تخصص موضوع البيولوجيا. 

كما عملت باحثة في العلوم واندماج النساء العربيات في الهايتك والتكنولوجيا في جامعة التخنيون، في إطار اللقب الثاني.
وانخرطت في العمل السياسي من خالل الحركة العربية للتغيير، وتولت عدة مناصب ومسؤوليات، بينها عضوية المكتب 

السياسي للحركة، إلى جانب نشاط مجتمعي.
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ايمان خطيب ياسين 

ولدت يوم 23/10/1964
متزوجة وأم ألربعة أبناء

تسكن في قرية يافة الناصرة 
لقب أول وثان في العمل االجتماعي

شهادة مهنية في إدارة الحسابات

نائبة عن الحركة اإلسالمية )التيار الجنوبي( وحلت في المكان الـ 15 في 
»القائمة المشتركة«

وصلت ايمان خطيب ياسين إلى الكنيست ألول مرة في آذار 2020، 
ضمن القائمة المشتركة، وقبل ذلك عملت في حقل العمل االجتماعي، 

وأيضا ناشطة في العمل المجتمعي، مع تخصص للعمل بين النساء واألجيال الشابة.
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كتلة شاس
9 نواب

تمثل جمهور المتدينين المتزمتين )الحريديم( من الطوائف اليهودية الشرقية

موشيه أربيل7يعقوب مرغي4آرييه درعي1

يانون أزوالي8يوآف بن تسور5يتسحاق كوهين2

موشيه أبوطبول9 ميخائيل ملكيئيلي6مشوالم نهاري3
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آرييه مخلوف درعي

رئيس قائمة “شاس” في االنتخابات
الرئيس السياسي لحركة “شاس”

ولد يوم 17/2/1959
ولد في مدينة مكناس في المغرب وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل عام 1968

متزوج ويسكن في القدس

حل في المكان األول في قائمة “شاس”.

ظهر آرييه درعي على الساحة السياسية العامة ألول مّرة، حينما تولى 
منصب مدير عام وزارة الداخلية في العام 1986، حينما كان عمره 26 

عاما، وكان الوزير من حزبه موشيه بيرتس. وفي نهاية العام 1988، تولى حقيبة الداخلية، من دون أن يكون عضو كنيست عن 
حزبه “شاس”.

 وفي تلك المرحلة، كان قد بدأ يقود فعليا حركة “شاس” سياسيا، رغم أن تقارير تقول إنه القائد السياسي الفعلي منذ تأسيس الحركة 
في العام 1984، على يد زعيمها الروحي عوفاديا يوسيف، وهو من كان في سنوات السبعين الحاخام األكبر لليهود الشرقيين. وجاء 

تأسيس الحركة بهدف الخروج من مظلة أحزاب الحريديم لليهود األشكناز الغربيين. وقد حصل درعي على هذه القوة السياسية في 
الحزب نتيجة لقربه الخاص من عوفاديا يوسيف.

وبقي درعي في منصبه وزيرا للداخلية حتى العام 1992. وبعد انتخابات ذلك العام حافظ على المنصب لما يزيد عن عام بقليل في 
حكومة يتسحاق رابين.

واستطاع درعي جعل حركته ذات وزن، ففي انتخابات 1992 قفزت “شاس” من 4 مقاعد إلى 6 مقاعد، ولكن في انتخابات 1996 
حصلت الحركة بقيادته على 10 مقاعد. أما في انتخابات 1999، فقد قاد الحزب وحصل على 17 مقعدا، مستفيدا من االنتخاب 

المباشر لرئاسة الوزراء. إال أن درعي استقال فور ظهور النتائج من عضوية الكنيست، بعد أن استكملت الشرطة التحقيقات معه في 
واحدة من أكبر قضايا الفساد، التي وصلت أطرافها إلى خارج البالد، وقبع درعي في السجن ألكثر من عامين فعلين. وكان عليه 

البقاء خارج الحلبة السياسية مدة عشر سنوات من يوم صدور الحكم، بموجب قانون قائم.
بعد انتهاء السنوات العشر في العام 2012، بدأ درعي يبدي نيّة بالعودة إلى الحلبة السياسية، ملمحا إلى نيته تشكيل حزب جديد، إال 
أن عوفاديا يوسيف أعاده للحركة. وعاد درعي إلى الكنيست في انتخابات مطلع العام 2013، حينما كان يرأس الحركة خصمه إيلي 
يشاي، ونشأت حينها إشكالية رئاسة الحركة، ففرض يوسيف رئاسة ثالثية، تضم يشاي ودرعي وأريئيل أتياس، الذي استقال الحقا 

من الكنيست، ولكن لم تمر فترة طويلة حتى عاد درعي رئيسا للحركة، مطيحا بإيلي يشاي.
في مطلع سنوات التسعين، أبدى درعي توجهات تقبل بالتفاوض وحل الصراع، ووقف من وراء الفتوى الدينية التي أصدرها 

يوسيف في فترة أوسلو، بأنه يجوز التنازل عن أراٍض من أجل حقن الدماء. ويشار إلى أن عددا من نواب “شاس” شاركوا في 
مبادرة جنيف.
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يتسحاق كوهين

نائب عن كتلة شاس، وحل ثانيا في قائمتها

ولد يوم 2/10/1951
يسكن في عسقالن متزوج ولديه 10 أوالد

حل في المكان الـ 2 في قائمة “شاس” في انتخابات الكنيست 2019.

دخل كوهين إلى الكنيست ألول مّرة في العام 1996 وانتخب في كل الدورات 
البرلمانية الالحقة، كما شغل منصب وزير األديان في حكومة إيهود باراك 1999- 2000. ومنصب نائب وزير المالية في حكومة 

أريئيل شارون األولى 2001- 2002. كما شغل منصب وزير األديان في حكومة إيهود أولمرت 2006 2009. ومنصب نائب 
وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013. 

وفي الوالية البرلمانية 2015- 2019، شغل منصب نائب وزير المالية.
شارك كوهين في مبادرة جنيف، إلى جانب نواب آخرين من “شاس”، وعلى الرغم من ذلك فإن قرارهم السياسي خاضع دائما لما 

يسمى مجلس حكماء التوراة.
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مشوالم نهاري

نائب عن حركة “شاس” وحل ثالثا في قائمتها

ولد يوم 7/5/1951
متزوج وله 5 أوالد ويسكن في القدس 

حل في الـ 3 في قائمة “شاس” في انتخابات الكنيست 2019.

دخل نهاري إلى الكنيست ألول مّرة بعد انتخابات العام 1999، وجرى انتخابه في كل 
االنتخابات الالحقة.

تولى مناصب وزارية في عدة حكومات. نائبا لوزير التعليم في حكومة إيهود باراك 1999 حتى نهاية العام 2000. وبقي في 
المنصب في حكومة اريئيل شارون التالية، من مطلع 2001 وحتى مطلع العام 2003. كما تولى منصب وزير من دون حقيبة في 

حكومتي إيهود أولمرت 2006- 2009، وبنيامين نتنياهو 2009- 2013. وفي الوالية البرلمانية 2015- 2019 شغل منصب نائب 
وزير التعليم.
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يعكوف مارغي

نائب عن كتلة شاس، وحل رابعا في قائمتها

ولد يوم 18/11/1960
ولد في المغرب وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل في العام 1962

متزوج وله ولدان
يسكن في قرية ساديه تسفي

حل في المكان 4 في قائمة “شاس”.

دخل مارغي إلى الكنيست ألول مّرة في العام 2003 وانتخب في كل الدورات البرلمانية الالحقة، كما شغل منصب وزير األديان 
في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013.

شارك مارغي في مبادرة جنيف إلى جانب نواب آخرين من “شاس”، وعلى الرغم من ذلك، فإن قرارهم السياسي خاضع دائما لما 
يسمى مجلس حكماء التوراة.
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 يوآف بن تسور

ولد يوم 11/6/1958
متزوج وله 7 أوالد
يسكن في كفار سابا

حل في المكان الـ 5 في قائمة “شاس”.

حاصل على اللقب الثاني في موضوع اإلدارة العامة واألعمال من جامعة 
مانشستر- بريطانيا.

دخل بن تسور إلى الكنيست ألول مرة في منتصف العام 2014 في أعقاب 
استقالة أحد نواب “شاس”.
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ميخائيل ملكيئيلي

ولد يوم 7/10/1982 
متزوج وله 5 أوالد ويسكن في الحي االستيطاني “نافيه يعقوب” في القدس

لقب أول في التربية و”فكر إسرائيل”
لقب ثاٍن في العلوم السياسية واإلدارة الجماهيرية

حل في المكان الـ 6 في قائمة “شاس”.

نائب عن كتلة “شاس” ابتداء من يوم 2 تشرين الثاني 2016، وحل في 
المرتبة 9 في قائمة الحزب، وتسنى دخوله في أعقاب استقالتين من الكتلة 

البرلمانية، آخرها استقالة الوزير آرييه درعي من عضوية الكنيست بموجب 
القانون النرويجي.

نشط في المعاهد الدينية للجمهور الديني المتزمت “الحريديم”، وفي العام 2013 جرى انتخابه لعضوية بلدية القدس.
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 موشيه أربيل

مواليد 26/12/1983
متزوج وله 5 أوالد
يسكن في بيتح تكفا

حّل في المكان الـ 7 في قائمة “شاس”

وصل أربيل الى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. وكان مستشارا 
قضائيا لحركة شاس، وعمل مديرا لمكتب الوزير آرييه درعي، رئيس الحركة.
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يانون أزوالي

مواليد 10/7/1979
متزوج ويسكن في أشدود

حل في المكان الـ 8 في قائمة شاس

وصل أزوالي إلى الكنيست ألول مرة في شهر آذار 2018، في أعقاب استقالة والده 
دافيد من الكنيست ألسباب مرضية.
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موشيه أبوطبول

مواليد 4/7/1965
متزوج وله 8 أوالد

يسكن في بيت شيمش

حّل في المكان الـ 9 في قائمة "شاس"

وصل موشيه أبوطبول الى الكنيست ألول مرة في انتخابات أيلول 2019. 
وكان سابقا رئيسا لبلدية بيت شيمش.
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كتلة يهدوت هتوراة
7 نواب

كتلة المتدينين المتزمتين “الحريديم” لليهود الغربيين “األشكناز"، وهي تضم عدة أحزاب وطوائف صغيرة في هذا 
الجمهور الواسع.

يسرائيل آيخلر7أوري ماكليف4يعكوف ليتسمان1

يعكوف طسلر5موشيه غفني2

يعكوف آشر6مئير بوروش3
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يعكوف ليتسمان

ولد يوم 2/9/1948 في ألمانيا
يسكن في القدس

متزوج وله 5 أوالد

المرشح األول في قائمة يهدوت هتوراة ورئاسته للقائمة ال تمنحه صالحية 
حزبية، بسبب تركيبة القائمة.

وصل ليتسمان إلى الكنيست ألول مّرة في العام 1999، وجرى انتخابه في كل 
االنتخابات الالحقة.

تولى منصب نائب وزير الصحة )بصالحيات وزير( في حكومة بنيامين نتنياهو 
2009- 2013. وكان في المنصب ذاته في حكومة بنيامين نتنياهو 2015- 

.2019
تولى رئاسة لجنة المالية البرلمانية في أكثر من دورة برلمانية، وهي اللجنة البرلمانية الوحيدة ذات الصالحيات التنفيذية، وتعد من 

أهم المناصب البرلمانية.
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موشيه غفني

ولد يوم 5/5/1952 
يسكن في بني براك
متزوج وله 3 أوالد

نائب في يهدوت هتوراة وحل في المكان الـ 2 في القائمة.

وصل غفني إلى الكنيست ألول مّرة في العام 1988، وجرى انتخابه في كل االنتخابات الالحقة. وهو عمليا من أقدم أعضاء 
الكنيست الحاليين.

تولى رئاسة لجنة المالية البرلمانية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013، وأيضا في الوالية البرلمانية الـ 20 من العام 
2015- وحتى 2019، وهي اللجنة البرلمانية الوحيدة ذات الصالحيات التنفيذية، وتعد من أهم المناصب البرلمانية.
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مئير بوروش

ولد يوم 11/1955
متزوج وله 12 ولدا، ويسكن في القدس

نائب في يهدوت هتوراة، وحل في المرتبة الـ 3 في القائمة.

وصل مئير بوروش إلى الكنيست ألول مرة في العام 1996 خلفا لوالده مناحيم بوروش، وكان عضو كنيست بشكل متواصل من 
العام 1959 وحتى العام 1996، وجرى انتخاب مئير بوروش في كل االنتخابات الالحقة، وبانقطاع عام ونصف العام في فترة 

سابقة.
أبرز بوروش في السنوات األخيرة مواقف يمينية أكثر تشددا من زمالئه.

شغل منصب نائب وزير التعليم في حكومة بنيامين نتنياهو 2015- 2019.
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أوري ماكليف

ولد يوم 10/1/1957
متزوج وله 5 أوالد ويسكن في القدس

نائب من يهدوت هتوراة، وحّل في المكان الـ 4 في قائمتها.

وصل إلى الكنيست ألول مّرة في منتصف العام 2008 في أعقاب استقالة أحد نواب كتلته، وجرى انتخابه في كل االنتخابات 
الالحقة.
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يعكوف طسلر

ولد 27/6/1973
يسكن في القدس

حل في المكان الـ 5 في قائمة يهدوت هتوراة

عمل في ما مضى مساعدا لنائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان. ووصل إلى الكنيست ألول 
مرة في انتخابات نيسان 2019.
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يعكوف آشر

ولد يوم 2/7/1965

متزوج وله سبعة أوالد ويسكن في مدينة بني براك
تعلم في معاهد دينية لليهود المتدينين

حل في المكان الـ 6 في قائمة يهدوت هتوراة.

وصل إلى الكنيست ألول مرة ضمن كتلة يهدوت هتوراة ابتداء من يوم 
25 أيار 2016، وهو ملتزم بقرارات الحاخامية العليا لتياره الديني 

المتزمت.
وكان في الماضي رئيس بلدية بني براك التي تعدّ المدينة األكبر للحريديم، 

كما تولى مناصب أخرى قبل وبعد رئاسته للمجلس البلدي.
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يسرائيل آيخلر

ولد يوم 27/3/ 1955
متزوج وله 14 ولدا، ويسكن في القدس

نائب من يهدوت هتوراة وحّل في المكان الـ 7 في القائمة.

وصل آيخلر إلى الكنيست ألول مّرة في العام 2003، وغادره بعد عامين في 
إطار اتفاقية تناوب، ثم عاد إلى الكنيست في العام 2011 أيضا في إطار اتفاقية 

تناوب في الكتلة، ولكن جرى انتخابه الحقا في االنتخابات التالية.
قبل دخول آيخلر إلى السياسة كان إعالميا محاورا بارزا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فهو كان يعمل في صحافة 

»الحريديم«، ولكن كانت تجري استضافته في قنوات تلفزة وإذاعية كبرى، وحتى أنه شارك في تقديم برامج مقابالت 
سياسية.
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كتلة »العمل- غيشر- ميرتس«

7 نواب
إيتسيك شمولي5عمير بيرتس1

ميراف ميخائيلي 6أورلي ليفي أبكسيس2

يائير غوالن7نيتسان هوروفيتس3

تمار زاندبرغ4
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عمير بيرتس

ولد يوم 9/3/1952 في المغرب العربي
يسكن في مدينة سديروت

رئيس حزب »العمل«، والمرشح األول في القائمة التحالفية مع حزبي 
»ميرتس« و«غيشر«.

وصل عمير بيرتس إلى الكنيست ألول مرة بعد انتخابات 1988، عن 
حزب »العمل«، بعد أن كان من العام 1983 حتى العام 1988 رئيسا لبلدية 

سديروت.
وكان من جيل الشباب من اليهود الشرقيين، كما أنه من أبناء أحياء الفقر. ولهذا، التصق اسمه بالقضايا االقتصادية االجتماعية. وفي 

ظل انتفاضة الحجارة، ظهر في حزب »العمل« معسكر الحمائم، وبداية كانت مجموعة يطلق عليها مجموعة »الستة«، والحقا باتت 
مجموعة »الثمانية«، وكانت تضم سياسيين شباب في الحزب، يدفعون نحو المفاوضات وحل الصراع.

في العام 1994 كان بيرتس على رأس المجموعة المتمردة في الحزب بقيادة حاييم رامون، على القيادة القديمة في اتحاد النقابات 
»الهستدروت«، ورغم بقائهما في الحزب، إال أنهما شكال قائمة انفصالية في االنتخابات النقابية، أطاحت بقيادة حزبهم »العمل«، 
وتولى رامون رئاسة »الهستدروت«، فتركها بعد عام وأربعة أشهر، وعاد للحكومة متوليا منصبا وزاريا، فتولى بيرتس رئاسة 

الهستدروت حتى العام 2005.
وبقي بيرتس في الكنيست ضمن حزب »العمل« في انتخابات 1996، إال أنه قبيل انتخابات 1999، شّكل حزبا جديدا أطلق عليه 

اسم »عام احاد« )شعب واحد(، وحصل على مقعدين في انتخابات ذلك العام، ولم ينضم لحكومة إيهود باراك. وخاض بيرتس 
االنتخابات مجددا على رأس الحزب ذاته في العام 2003، وحصل على ثالثة مقاعد. ولكن في العام 2005، بادر شمعون بيريس 

إلى إعادة بيرتس إلى حزب »العمل«، إال أن بيرتس نافس شمعون بيريس على رئاسة الحزب وفاز عمير بيرتس بها.
قاد بيرتس حزب »العمل« في انتخابات 2006، وانضم إلى حكومة »كديما« برئاسة إيهود أولمرت، وحصل على حقيبة »األمن«، 

وسط حملة انتقادات واسعة داخل حزبه وخارجها. بعد ثالثة أشهر من توليه منصبه، شن جيشه حربين، في حزيران 2006 على 
قطاع غزة، وفي تموز 2006 على لبنان. 

وفي ربيع العام 2007 خسر بيرتس رئاسة الحزب، للعائد إيهود باراك، كما خسر حقيبة »األمن«، وبات خصما لقيادة الحزب. 
انتخب مجددا للكنيست بعد انتخابات 2009، ولكنه لم يتول حقيبة وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو التي انضم لها حزبه، وكان من 

المعارضين للبقاء في الحكومة.
في نهاية 2012، انشق عن حزب »العمل« مجددا، منتقدا أجندة رئيسة الحزب شيلي يحيموفيتش االنتخابية، التي غيّبت عنها 

القضية الفلسطينية، وانضم إلى حزب »الحركة« برئاسة تسيبي ليفني. وانضم بعد انتخابات 2013 مع حزبه إلى حكومة بنيامين 
نتنياهو، وتولى حقيبة البيئة، ولكنه استقال من منصبه، على خلفية خالف سياسي مع الحكومة، في النصف األول من شهر تشرين 

الثاني 2014، وبعد أيام جرى حل الكنيست، وخروج حزبه من حكومة نتنياهو.
وفي انتخابات 2015، كان ضمن تحالف »المعسكر الصهيوني«، الذي ضم حزبي »العمل« و«الحركة«، وفي العام 2016، انشق 
عن حزب »الحركة« عائدا مّرة أخرى إلى حزب »العمل« لينافس في 2017 على رئاسة الحزب، فخسر المنافسة أمام آفي غباي.

وبعد انتخابات نيسان 2019، وتلقي حزب "العمل" ضربة قاصمة بحصوله على 6 مقاعد، جرت منافسة جديدة على رئاسة 
الحزب، وفاز بها عمير بيرتس، لتكون المرة الثانية التي يتولى فيها رئاسة الحزب. وقاد حزبه في انتخابات أيلول 2019، وحصل 

على 6 مقاعد، منها 5 مقاعد لحزبه "العمل".
تمهيدا النتخابات آذار 2020، رضخ عمير بيرتس لألمر الواقع، وأبرم تحالفا آخر مع حزب "ميرتس".
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أورلي ليفي أبكسيس

ولدت يوم 11/11/1973
متزوجة ولها 3 أوالد 

وتسكن في قرية تعاونية “كيبوتس”- ميسيلوت.

رئيسة حزب “غيشر” وحلّت ثانية في قائمة تحالف “العمل- غيشر- ميرتس”

وصلت ليفي أبكسيس إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2009، وسط مفاجأة مختلف األوساط االجتماعية والسياسية، 
إلدراج اسمها في حزب أفيغدور ليبرمان، فعلى الرغم كونها ابنة أحد قادة حزب الليكود السابقين، ومن كان وزير خارجية، دافيد 

ليفي، إال أنها ُعرفت في سنوات التسعين األخيرة، حسب تقارير نشرت عنها، كشابة قريبة في مواقفها السياسية واالجتماعية، أكثر 
لحزب “ميرتس” اليساري الصهيوني. وعملت لسنوات في مجال اإلعالم. وكانت حاضرة دائما في صفحات اإلعالم المختلفة، 

كشخصية جذابة. وقد جرى انتخابها للكنيست مجددا في انتخابات 2013 و2015.
على الرغم من عضويتها في حزب “يسرائيل بيتينو” إال أن أورلي ليفي أبكسيس، تمتنع عن الخطاب العنصري، خالفا لباقي 

زمالئها، وال تبادر إلى مشاريع قوانين عنصرية.
في الوالية البرلمانية الـ 20، انفصلت عن حزب “يسرائيل بيتينو” في أعقاب انضمام األخير لحكومة بنيامين نتنياهو. 

تمهيدا النتخابات نيسان 2019، أقامت حزب “غيشر”، وحصلت قائمتها على قرابة 75 ألف صوت، حوالي %1,7 من إجمالي 
المصوتين، بينما نسبة الحسم 3,25%.

وتمهيدا النتخابات أيلول 2019، أبرمت تحالفا مع حزب “العمل”. واستمرت في التحالف تمهيدا النتخابات آذار 2020، بانضمام 
حزب “ميرتس” ليصبح التحالف ثالثيا.
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نيتسان هوروفيتس
ولد يوم 24/2/1965

مثلي ويسكن مع شريك حياته في تل أبيب
لقب أول في الحقوق
رئيس حزب ميرتس

رئيس حزب “ميرتس” والمرشح الـ 3 في تحالف “العمل- غيشر- ميرتس”

وصل هوروفيتس ألول مرة إلى الكنيست في انتخابات العام 2009، ضمن 
كتلة “ميرتس”، وأعيد انتخابه في انتخابات العام 2013، إال أنه قرر االعتزال 
في نهاية تلك الدورة، ولم يشارك في انتخابات 2015، وال في انتخابات نيسان 

.2019
في أعقاب خسارة ميرتس من قوته في انتخابات نيسان 2019، وبات يصارع 

نسبة الحسم، تقرر إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الحزب، وقرر العودة فورا إلى 
صفوف الحزب للمنافسة، وفاز بالرئاسة متغلبا على تمار زاندبرغ، بعد 9 أشهر من انتخابها لرئاسة الحزب.

وقد برز هوروفيتس ليس كمحام، وإنما كإعالمي، جاء من قنوات التلفزة، وكاتبا لمقال سياسي، وفي السنوات األخيرة، له مقال شبه 
أسبوعي في صحيفة “هآرتس”. 

بعد انتخابات أيلول، وحصول التحالف الذي أقامه ميرتس في حينه على 5 مقاعد، دعا الحزب للتحالف مع حزب “العمل” وهذا ما 
كان قبل انتخابات آذار 2020.
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تمار زاندبرغ

ولدت يوم 29/4/1976
تسكن في تل أبيب

لقب أول في علم النفس واالقتصاد
لقب أول في الحقوق

لقب ثاٍن بتفوق في علم النفس االجتماعي

نائبة عن حزب “ميرتس” وحلّت في المرتبة الـ 4 في قائمة تحالف “العمل- غيشر- 
ميرتس”

وصلت زاندبرغ إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2013، وتم انتخابها مجددا في قائمة الحزب في العام 2015. 
في صيف العام 2018، فازت برئاسة الحزب، وقادته في انتخابات نيسان 2019، إال أن الحزب خسر من قوته، وفاز بـ 4 مقاعد. 

وعلى األثر جرت انتخابات جديدة لرئاسة الحزب، خسرتها زاندبرغ لصالح نيتسان هوروفيتس، العائد لحزب ميرتس حديثا. 



113

إيتسيك شمولي

ولد يوم 8/ 2/ 1980
من مواليد تل أبيب ويسكن في مدينة اللد

رئيس اتحاد الطلبة الجامعيين حتى العام 2012

نائب عن حزب “العمل” وحّل في المرتبة الـ 5 في قائمة تحالف “العمل- غيشر- 
ميرتس”

وصل شمولي إلى الكنيست بعد انتخابات مطلع العام 2013، وهو كان من قادة 
حملة االحتجاجات الشعبية على غالء كلفة المعيشة، التي اندلعت لبضعة أسابيع 

في صيف العام 2011، إذ احتل دورا قياديا في تلك الحملة، بصفته رئيسا التحاد 
الطالب الجامعيين في إسرائيل.

يبدي اهتمامات في الملف االقتصادي االجتماعي. وهو يؤيد حل الصراع بإقامة 
دولة فلسطينية. 

ورغم ما تقدم، فقد شارك شمولي أكثر من مّرة في جلسات برلمانية، في تهجمات 
نواب يمين ضد النواب العرب، على خلفية مواقفهم.
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ميراف ميخائيلي

ولدت يوم 24/11/1966
عزباء تسكن في تل أبيب

نائبة عن حزب “العمل” وحلّت في المرتبة الـ 6 في قائمة تحالف “العمل- غيشر- ميرتس”

وصلت ميراف ميخائيلي إلى الكنيست ألول مّرة بعد انتخابات 2013، من قطاع اإلعالم، 
فهي إعالمية بارزة، تنقلت خالل عملها في عدة وسائل إعالم إسرائيلية مركزية، وخاصة 

اإلذاعية منها، وكانت تدير برامج إخبارية وسياسية.
معروف عنها أنها ذات توجهات سالمية تقدمية، وباإلمكان إدراجها في أقصى يسار حزب 
“العمل”، وكانت من المبادرات لحركة “إسرائيل تبادر- مبادرة السالم اإلسرائيلية”، كما 

أنها ناشطة نسوية، تنشط في عدة أطر نسوية، تدافع عن مكانة المرأة في المجتمع. 
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يائير غوالن

مواليد العام 1962
نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي سابقا

نائب عن حزب “ميرتس” وحّل في المرتبة الـ 7 في قائمة تحالف “العمل- غيشر- ميرتس”

أمضى غوالن حياته في الخدمة العسكرية، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش، حتى العام 2018. 
وبعد أن خلع البزة العسكرية، انضم إلى إيهود باراك، الذي أقام حزب “إسرائيل ديمقراطية” تمهيدا النتخابات أيلول 2019، 

وتحالف مع حزب “ميرتس”، وحّل في المكان الـ 3 في القائمة مندوبا عن حزبه.
وبعد انتخابات أيلول 2019، أعلن غوالن عن انضمامه لحزب “ميرتس”، بعد حل الحزب الذي أقامه باراك.
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حزب يسرائيل بيتينو

7 نواب
ألكسندر كوشنير7إيلي أفيدار4أفيغدور ليبرمان1

يوليا ميلينوفسكي5عوديد فورير2

حمد عمار6يفغيني سوبا3
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أفيغدور ليبرمان

ولد يوم 5/6/1958 في االتحاد السوفييتي وهاجر إلى إسرائيل عام 1978
مستوطن في مستوطنة “نوكديم” في منطقة بيت لحم

لقب أول في العلوم االجتماعية

رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” والمرشح األول في القائمة

وصل ليبرمان إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 1999 رئيسا لحزب “يسرائيل بيتينو” وجرى انتخابه في كل االنتخابات 
السابقة رئيسا للحزب.

ظهر ليبرمان على المأل السياسي في سنوات التسعين األولى، حينما عيّنه رئيس حزب “الليكود” الجديد في حينه، بنيامين نتنياهو 
مديرا عاما للحزب، وكان منصبا ُمستحدثا، وبرز اسمه كصاحب سطوة في الحزب. وفي العام 1996 أخذه نتنياهو معه إلى ديوان 

رئاسة الوزراء ليكون مديرا عاما للديوان، مع صالحيات واسعة، منها ما فرضها بذاته، حتى أطلقت عليه وسائل اإلعالم لقب 
“مدير عام الدولة”، إال أنه استقال من منصبه بعد أكثر من عام، واتضح الحقا أن االستقالة جاءت ليعد العدة لدخول الكنيست، فشّكل 

الحزب.
يتمسك ليبرمان بمواقف عنصرية دموية شرسة ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهو يؤيد طرد العرب من مناطق 

48، بصياغات مختلفة، وال ينطقها جهارا، وهذا ما يظهر في برامجه السياسية. وقاد ليبرمان من خالل نواب حزبه أخطر المشاريع 
العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل.

واجه ليبرمان على مدى سنوات عديدة تحقيقات في ما وصف بأنه أخطر ملفات الفساد التي واجهها مسؤول سياسي، وكانت 
التحقيقات متشعبة، وصلت إلى خارج إسرائيل، وخاللها وقعت أحداث أثارت أسئلة كثيرة، مثل وفاة شاهد، وامتناع آخر عن تقديم 
إفادة، وعلى الرغم من توصية الشرطة بمحاكمته بأخطر التهم إال أن النيابة ماطلت لسنوات بصياغة الملف الذي انتهى بتهمة هشة 

وجانبية جدا، وسط الكثير من عالمات االستغراب، ليأتي قرار المحكمة البدائية بتبرئته، رغم إدانة شريكه في التهمة ذاتها.
وفي حملة انتخابات 2015، واجه حزبه قضية فساد ضخمة ومتشعبة تورط فيها العشرات من المسؤولين في مؤسسات ومراكز 

حكومية وجمعيات استيطانية، وكلهم على عالقة بحزبه.
تولى ليبرمان عدة مناصب حكومية، في حكومات أريئيل شارون وإيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو، إال أن أبرزها حقيبة الخارجية 
في حكومتي نتنياهو 2009- 2013 و2013 و2015. واضطر لالنقطاع عن منصبه بعد انتخابات 2013، لعشرة أشهر، إلى حين 

انتهاء محاكمة الفساد التي واجهها. 
في انتخابات نيسان 2019، تلقى حزبه ضربة وحصل على 5 مقاعد، كانت هي بيضة القبان المقررة، لتشكيل حكومة يمين 

استيطاني برئاسة بنيامين نتنياهو. إال أن ليبرمان قرأ المستقبل، الذي قد يفاجئه، في حال تم حل الكنيست، بسبب قضايا فساد نتنياهو. 
فقفز على قضية قانون تجنيد شبان الحريديم، واشترط أن يتم إقرار القانون بالصيغة التي وضعها الجيش، وأقرها الكنيست بالقراءة 

األولى. وهذا ما رفضه الحريديم، ومعهم حزب الليكود ونتنياهو، كون القانون يعد متشددا من ناحية الحريديم، الذين يمتنعون عن 
التجند في الخدمة العسكرية ألسباب دينية، رغم مواقفهم اليمينية.

وأدى تصلب ليبرمان في موقفه، إلى فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وتم حل الكنيست بعد 50 يوما على انتخابات نيسان 2019. 
وظهر على الفور أن قوة ليبرمان وحزبه قد تعززت في استطالعات الرأي. وبقي ليبرمان على موقفه بعد انتخابات أيلول 2019، 

خاصة بعد أن حصل حزبه على 8 مقاعد، مقابل 5 في انتخابات نيسان 2019. 
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عوديد فورير

ولد يوم 30/5/1977
متزوج وله ولدان ويسكن في مدينة رحوفوت

لقب أول في الحقوق
لقب ثاٍن في اإلعالم السياسي

نائب عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحل في المكان الـ 2.

وصل فورير الى الكنيست ألول مرة في أيلول 2015، بعد 6 أشهر من انتخابات ذلك العام، في اعقاب استقالة نائب.
ولد عويد فورير في مدينة رحوفوت، وبقي فيها، وقد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية في القطاع اإلعالمي، وانخرط في بداياته في 

السياسة المحلية في مدينته، إذ كان والده رئيسا لبلدية رحوفوت.
سعى فورير للوصول إلى الكنيست في انتخابات العام 2009، ضمن قائمة حزبه األول الليكود، إال أنه خسر المنافسة. في العام 

2011 انضم إلى حزب “يسرائيل بيتينو” وكان من مقيمي حركة “شبيبة يسرائيل بيتينو” وبات رئيسا للحركة، وسعى أيضا للدخول 
إلى الكنيست ضمن قائمة حزبه في انتخابات 2013، إال أنه حل في المرتبة 43 في القائمة التحالفية لحزبي الليكود و”يسرائيل 

بيتينو” التي حصلت في تلك االنتخابات على 31 مقعدا.
وتولى فورير بعد تلك االنتخابات منصب مدير عام وزارة الهجرة واالستيعاب حينما تولتها الوزيرة من حزبه سوفا الندفر.

في الوالية البرلمانية الـ 20، برز فورير منذ األسابيع األولى لعضويته البرلمانية، في تقديم عدد كبير من القوانين العنصرية 
والداعمة لالحتالل، ومرر عددا منها، الى جانب مشاركته في المبادرة لعشرات القوانين األخرى، من هذه الفئة.
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يفغيني سوبا 

مواليد العام 1980
يسكن في بيتح تكفا

صحافي تلفزيون وإذاعة

نائب عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحل في المكان الـ 3.

وصلت يفغيني سوبا، الى الكنيست ألول مّرة، في انتخابات نيسان 
2019، وأعيد انتخابه في انتخابات أيلول ذات العام.

وهو مهاجر من دول االتحاد السوفييتي في مطلع سنوات التسعين. وهو صحافي في قنوات تلفزة وإذاعة إسرائيلية باللغة الروسية، 
ومعروف في أوساط المهاجرين الجدد.
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إيلي أفيدار

ولد يوم 3/12/ 1964 
ولد في مدينة اإلسكندرية في مصر

يحمل لقب ثاٍن في شؤون الشرق األوسط

نائب عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحل في المكان الـ 4.

وصل أفيدار ألول مرة إلى الكنيست في انتخابات نيسان 2019.
عمل سابقا في السلك الدبلوماسي اإلسرائيلي، وبعد ذلك في أعمال اقتصادية.
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يوليا ميلينوفسكي

ولدت يوم 5/9/1975 في أوكرانيا
هاجرت إلى إسرائيل في العام 1998

متزوجة وتسكن في حولون

نائبة عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحلت في المكان الـ 5.

وصلت ميلينوفسكي للكنيست ألول مرة في حزيران 2016، وتسنى دخولها في أعقاب استقاالت من الكتلة البرلمانية، آخرها استقالة 
أفيغدور ليبرمان من عضوية الكنيست بموجب القانون النرويجي.

يوليا ميلينوفسكي ناشطة في المجال البلدي، وكانت عضو المجلس البلدي لمدينة حولون عن حزبها “يسرائيل بيتينو” منذ العام 
2004 وحتى عضويتها البرلمانية، إذ استقالت من المجلس البلدي بموجب القانون الذي يمنع ازدواجية المناصب كمنتخبي جمهور.
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حمد عّمار

ولد يوم 5/11/1964
متزوج وله 3 أوالد ويسكن في مدينة شفاعمرو

لقب أول في الحقوق والعلوم االجتماعية

نائب عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحل في المكان الـ 6.

وصل حمد عّمار إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات العام 2009، خدم في الجيش 
اإلسرائيلي ضمن الخدمة المفروضة على الشبان العرب الدروز وحتى وصوله إلى 

الكنيست، كان يرأس جمعية “فنون القتال في إسرائيل”، كما كان يرأس “حركة الشبيبة 
الدرزية”.

خالل عمله البرلماني كان المبادر األول لسن مشروع قانون عنصري يستهدف فلسطينيي الداخل، وهو يمنح أفضلية قانونية في 
القبول ألماكن العمل لمن خدموا في الجيش، أو “الخدمة المدنية” البديلة. وجرى إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، إال أن القانون 
واجه اعتراضا من المستشار القضائي للحكومة، بسبب وضوح طابعه العنصري، وأن قانونا كهذا ال يمكنه أن يمر في المحكمة 

العليا في حال جرى االعتراض عليه. وقد جرى تجميد تشريع القانون. 
وانتخب عمار للكنيست في انتخابات 2013 و2015، إال أنه لم يفز بمقعد في انتخابات نيسان 2019، كونه حل في المكان السادس، 

بينما حزبه حصل على 5 مقاعد.
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ألكسندر كوشنير
ولد يوم 2/11/ 1978

هاجر إلى إسرائيل عام 1992 مع والدته
لقب أول في االقتصاد

لقب ثان في إدارة األعمال

نائب عن حزب “يسرائيل بيتينو” وحل في المكان الـ 7.

وصل كوشنير إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات أيلول 2019. 
نجد في سيرته الذاتية، أنه بعد خدمته العسكرية اإللزامية، خدم 

عدة سنوات في جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، ثم خرج 
لألعمال الحرة، والحقا انتسب لحزب “يسرائيل بيتينو”، وترشح 
النتخابات نيسان 2019، في المكان السابع، إال أن حزبه حصل 

على 5 مقاعد.
وعمل سابقا مديرا عاما لوزارة الهجرة واالستيعاب.
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كتلة »يمينا«
وتضم ثالثة أحزاب ناشطة أساسا في التيار الديني الصهيوني: »البيت اليهودي« )المفدال(، وهئيحود هليئومي« و«اليمين 

الجديد«.

6 نواب
بتسلئيل سموتريتش4نفتالي بينيت1

متان كهانا5رافي بيرتس2

أوفير سوفر6أييليت شكيد3
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نفتالي بينيت

ولد يوم 25/3/1972
متزوج وله 4 أوالد ويسكن في حيفا

رئيس تحالف “يمينا”

وصل بينيت إلى الكنيست ألول مّرة على رأس قائمة “البيت اليهودي” التحالفية 
الجديدة، في انتخابات العام 2013، بعد أن حصدت القائمة 12 مقعدا، ما شكل 

زيادة لقوة األحزاب الناشطة بين المستوطنين، بخمسة مقاعد عن االنتخابات 
التي سبقت.

تولى بينيت في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015 حقيبة االقتصاد الموسعة، التي تضم عدة وزارات سابقة، من عمل وصناعة 
وتجارة، وتخطيط اقتصادي، وكان شخصية قوية في الحكومة، وقاد الخط اليميني األكثر تشددا.

نشأ بينيت في بيت من التيار الديني الصهيوني، وأدى الخدمة العسكرية اإللزامية في العام 1990 ولمدة ثالث سنوات، وبقي بعد 
ذلك في الجيش النظامي لثالث سنوات أخرى، وتخرج من الجيش برتبة رائد.

اتجه بينيت بعد ذلك إلى القطاع االقتصادي، ولكنه شغل خالل الفترة السابقة منصب المدير العام لمجلس مستوطنات الضفة، 
فحصل على شعبية أيضا بين المستوطنين، والحقا أقام مع زميلته أييليت شكيد، حركة “يسرائيل شيلي” وهي من الحركات اليمينية 
المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست، وتنشط بين الجيش الشاب، خاصة في الجامعات، وتحثه على اللجوء 

للمواقف اليمينية المتشددة.
في حكومة بنيامين نتنياهو 2015- 2019 تولى بينيت وزارة التعليم، وكان من الضاغطين في الحكومة للمزيد من القوانين 

العنصرية، وباألساس قوانين الضم الزاحف للضفة.
بعد حل الكنيست الـ 20، انشق بينيت مع زميلته شكيد عن قائمة “البيت اليهودي”، وشكال قائمة “اليمين الجديد”، إال أن هذه القائمة 

لم تعبر نسبة الحسم في انتخابات نيسان، إذ حصلت على 138600 صوت، مبتعدة بـ 1400 صوت عن أصوات نسبة الحسم 
.3,25%

وتمهيدا النتخابات أيلول 2019، أعيد تحالف “البيت اليهودي” السابق، تحت تسمية “يمينا”، وكان بينيت قد تنازل عن رئاسة قائمة 
“اليمين الجديد” لصالح شكيد، التي تولت رئاسة قائمة “يمينا”. ثم عاد لرئاسة القائمة النتخابات آذار 2020
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رافي بيرتس

ولد يوم 7/1/1956
متزوج ويسكن في القدس

عميد في االحتياط
رئيس حزب “البيت اليهودي” )المفدال(

حل في المكان الـ 2 في تحالف “يمينا”

وصل بيرتس الى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019. ضمن تحالف “البيت اليهودي” )االسم الجديد لحزب المفدال 

الديني الصهيوني(، مع حزب “هئيحود هليئومي”.

أمضى بيرتس حياته في الجيش، وكان طيارا في سالح الجو، والحقا بات الحاخام الرئيسي للجيش، وترك الخدمة في العام 2016. 

وخالل خدمته األخيرة صدرت عنه أحكاما وفتاوى في الجيش، تميزت بالتشدد الديني.

في فترة الحكومة االنتقالية بعد حل الكنيست الـ 21، عيّنه بنيامين نتنياهو في شهر حزيران وزيرا للتعليم.
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أييليت شكيد

ولدت يوم 7/5/1976
متزوجة ولها ولدان، وتسكن في تل أبيب

لقب أول في الكهرباء وعلم الحاسوب

المرشحة رقم 3 في قائمة “يمينا”.

وصلت شكيد إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2013، وكانت الوجه العلماني 
في هذه القائمة التي كل نوابها في حينه من التيار الديني الصهيوني، ولكنها 

تنافسهم في تطرفها اليميني والعنصري، ضد العرب، وهي من أبرز المبادرين 
لقانون “دولة القومية اليهودية” بصيغته األشد تطرفا.

وصلت شكيد إلى الكنيست، بقرار من رئيس “البيت اليهودي”، في حينه، نفتالي بينيت، بناء على شراكتهما السابقة في تأسيس 
حركة “يسرائيل شيلي”، وهي من الحركات اليمينية المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست، وتنشط بين 

الجيش الشاب، خاصة في الجامعات، وتحثه على اللجوء للمواقف اليمينية المتشددة.
ونظرا لدورها البارز في أروقة الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة القصيرة من سنتين، عينها بينيت في المرتبة الثالثة في 

القائمة، بدال من السابعة في انتخابات 2013. 
في حكومة بنيامين نتنياهو 2015- 2019 تولت شكيد وزارة القضاء، وسمح لها منصبها بالدفع من أجل سن الكثير من القوانين 

العنصرية والقمعية، وقوانين الضم الزاحف للضفة.
بعد حل الكنيست الـ 20، انشقت شكيد مع زميلها بينيت عن قائمة “البيت اليهودي”، وشكال قائمة “اليمين الجديد”، إال أن هذه 

القائمة لم تعبر نسبة الحسم في انتخابات نيسان، إذ حصلت على 138600 صوت، مبتعدة بـ 1400 صوت عن أصوات نسبة الحسم 
.3,25%

وتمهيدا النتخابات أيلول 2019، أعيد تحالف “البيت اليهودي” السابق، تحت تسمية “يمينا”، وكان الشرط أن تتولى شكيد رئاسة 
القائمة. إال أنه بعد فشل القائمة بحصولها على 7 مقاعد فقط، تراجعت شكيد عن رئاسة القائمة لصالح شريكها نفتالي بينيت.
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بتسلئيل سموتريتش

ولد يوم 27/4/1980
متزوج وله خمسة أوالد ويستوطن في مستوطنة “كدوميم”

لقب أول في الحقوق
رئيس حزب “هئيحود هليئومي”

حل في المكان الـ 4 في تحالف “يمينا”

وصل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015، من خالل قائمة “البيت 
اليهودي”. وفي نهاية العام 2018، فاز برئاسة حزب “هئيحود هليئومي”، 

وبات المرشح األول عن الحزب في القائمة التحالفية “تحالف أحزاب اليمين” 
النتخابات نيسان 2019.

وكان مدير “جمعية رغافيم” اليمينية المتطرفة العنصرية، التي تالحق الفلسطينيين في مناطق 48 و67، وخاصة في مجال 
األراضي والبناء، وتحث السلطات الحكومية، على استصدار أوامر هدم بيوت عربية، بحجة البناء غير المرخص، ويبرز نشاط 

هذه الحركة العنصرية في منطقتي النقب والمثلث.
وكان سموتريتش من قيادة حركة التمرد على خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة، وجرى اعتقاله خالل عملية اإلخالء في آب 

2005، بعد العثور في بيته على 700 لتر من الوقود، بهدف القيام بأعمال تخريبية.
في الوالية البرلمانية الـ 20، كان سموتريتش المحرك األول واألبرز في سلسلة مشاريع قوانين عنصرية وقمعية وداعمة لالحتالل 

واالستيطان، ومن أبرز ما يسجل عليه، قانون سلب ونهب األراضي الفلسطينية بملكية خاصة، التي استولى عليها المستوطنون، 
وأقامت عليها بؤرا استيطانية. ويجيز القانون االعتراف بالواقع الجديد لألراضي ومصادرتها من أصحابها الشرعيين.

كما دفع سموتريتش بسلسلة قوانين في مجال الضم الزاحف، وما يقوض الجهاز القضائي.
في فترة الحكومة االنتقالية بعد حل الكنيست الـ 21، عيّنه بنيامين نتنياهو في شهر حزيران وزيرا للمواصالت. وبعد حل الكنيست، 
أطلق سموتريتش سلسلة من التصريحات الدينية المتشددة، التي تدعو لجعل إسرائيل دولة شريعة يهودية، “كما في أيام داود الملك 

وسليمان الملك” حسب تعبيره.
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متان كهانا

ولد يوم 29/7/1972
متزوج ويسكن في حيفا
عقيد احتياط في الجيش

حل في المكان الـ 5 في تحالف “يمينا”

وصل كهانا الى الكنيست ألول مرة، في انتخابات أيلول العام 2019.
أمضى كهانا حياته العملية في الجيش اإلسرائيلي، بدءا من الخدمة العسكرية 

ومن ثم في الجيش النظامي حتى العام الماضي 2018. ويحمل رتبة عقيد في 
االحتياط. وهو من التيار الديني الصهيوني.
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أوفير سوفير

مواليد العام 1974
متزوج وله 7 أوالد

يسكن في بلدة طفاحوت )أواسط منطقة الجليل(

حل في المكان الـ 6 في تحالف “يمينا”.

وصل سوفير إلى الكنيست ألول مرة، ضمن قائمة “تحالف أحزاب اليمين” في 
انتخابات أيلول 2019. وقبل هذا كان يتولى منصب المدير العام لحزب “هئيحود هليئومي” )الوحدة القومية( الشريكة في تحالف 

أحزاب اليمين.

 


