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المنصبالكتلة البرلمانيةالوزير/ة

رئيس الحكومة لمدة 18 شهرا، حتى يوم 17 تشرين الثاني 2021، ليكودبنيامين نتنياهو1
ويصبح بعدها رئيس الحكومة البديل

رئيس الحكومة البديل، ووزير الدفاع، حتى يوم 17 تشرين الثاني أزرق أبيضبنيامين )بيني( غانتس2
2021 ليتولى بعده رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا.

وزير الخارجية لمدة 18 شهرا، ليتولى بعدها حقيبة الدفاعأزرق أبيضغابي أشكنازي3

وزير الماليةليكوديسرائيل كاتس4

وزير األمن الداخليليكودأمير أوحانا5

وزير العدلأزرق أبيضآفي نيسانكورن6

وزير الداخلية“شاس”آرييه درعي7

وزير البناء واالسكان“يهدوت هتوراة”يعقوب ليتسمان8

وزير االقتصاد، وتشمل الصناعة والتجارة والتشغيل“العمل”عمير بيرتس9

وزير التربية والتعليمليكوديوآف غاالنت10

وزير الصحةليكوديولي إدلشتاين11

وزير والرفاه“العمل”إيتسيك شمولي12

وزير االتصاالت“ديرخ إيرتس”يوعز هندل13

18 ليكودميري ريغف14 بعد  الخارجية  حقيبة  تتولى  أن  واحتمال  المواصالت،  وزيرة 
شهرا

وزير الطاقةليكوديوفال شتاينيتس15

وزير التعاون االقليميليكودأوفير أكونيس16

فركش 17 أوريت 
هكوهين

وزير الشؤون االستراتيجيةأزرق أبيض

وزير الزراعةأزرق أبيضألون شوستر18

وزير السياحةأزرق أبيضأساف زمير19

وزير الثقافة والشباب والرياضةأزرق أبيضحيلي طروفر20
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بنيامين نتنياهو

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

لقب أول في التصميم المعماري
لقب ثاٍن في إدارة األعمال

رئيس الحكومة لمدة 18 شهرا، تنتهي يوم 17 تشرين الثاني 2021

هذه الحكومة الخامسة التي يشكلها بنيامين نتنياهو، منذ أن وصل الى رئاسة الحكومة ألول مّرة في العام 1996. إذ شكل الحكومة 
بعد انتخابات 2009 و2013 و2015. ثم كان رئيس حكومة انتقالية استمرت منذ حل الكنيست في شهر كانون األول 2018، وحتى 

تشكيل الحكومة الـ 35 يوم 17 أيار 2020.
وبذلك يكون نتنياهو أكثر شخصية سياسية إسرائيلية شغلت منصب رئيس حكومة.

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

االقتصادية.
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بيني غانتس

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

رئيس سابق ألركان الجيش اإلسرائيلي

األول من  القسم  في  يتولى  كما   .2020 الثاني  تشرين   17 يوم  الحكومة  البديل”، وسيتولى رئاسة  الحكومة  يتولى منصب “رئيس 
الحكومة حقيبة الدفاع.

وصل غانتس إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، على رأس تحالف “أزرق أبيض” الذي ضم ثالثة أحزاب، وخاض 
االنتخابات على رأس القائمة التحالفية في انتخابات أيلول 2019، وآذار 2020. 

بعد انتخابات آذار، بادر غانتس الى شق التحالف االنتخابي، بعد رفض شركائه تشكيل حكومة ائتالفية مع الليكود برئاسة بنيامين 
نتنياهو.

لكتلة حزب “مناعة إلسرائيل”، اسم كتلة “أزرق  التي نشأت عنها. وقد أخذ  الكورونا، واألزمة االقتصادية  وتذرع غانتس بأزمة 
أبيض”.

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.
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غابي أشكنازي

مواليد 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

وزير الخارجية، وفي القسم الثاني من والية الحكومة ستولى حقيبة الدفاع.

وصل أشكنازي الكنيست كشخصية سياسية مستقلة ضمن تحالف “أزرق أبيض”، وانضم الى بيني غانتس، بتفكيك تحالف “أزرق 
أبيض” لصالح تشكيل حكومة ائتالفية مع بنيامين نتنياهو.

أمضى غانتس 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.
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يسرائيل كاتس

مواليد 21/9/1955
متزوج وله ولدان ويسكن في قرية "كفار أحيم" قريبة من الساحل الجنوبي

لقب جامعي أول

وزير المالية

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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أمير أوحانا

مواليد 15/3/1976
يعيش حياة مثلي الجنس مع شاب آخر، وتبنيا توأمين وهو من سكان تل أبيب

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

وزير األمن الداخلي

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 العدل.
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آفي نيسانكورين

مواليد 20/3/1967
متزوج وأب لولدين

يسكن في هود هشارون
رئيس اتحاد النقابات السابق

وزير “العدل”

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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آرييه مخلوف درعي

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

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

متزوج ويسكن في القدس

وزير الداخلية

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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يعكوف ليتسمان

مواليد 1948/9/2 في ألمانيا
يسكن في القدس

متزوج وله 5 أوالد

وزير البناء واالسكان

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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عمير بيرتس

مواليد 1952/3/9 في المغرب العربي
يسكن في مدينة سديروت

وزير االقتصاد

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.

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

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. 
الحزب.  لقيادة  باراك، كما خسر حقيبة »األمن«، وبات خصما  إيهود  للعائد  الحزب،  بيرتس رئاسة  العام 2007 خسر  وفي ربيع 
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، 
الثاني  النصف األول من شهر تشرين  الحكومة، في  البيئة، ولكنه استقال من منصبه، على خلفية خالف سياسي مع  وتولى حقيبة 

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". إال أنه شق التحالف مع حزب 

"ميرتس" لصالح االنضمام لحكومة بنيامين نتنياهو- بيني غانتس. 
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يوآف غاالنت

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

وزير التربية والتعليم

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 
العام  منذ  المحتلة  القدس  في  وخصوصا  االستيطاني،  للبناء  مخططات  بوضعه  تباهى  المتطرفة.  والعنصرية  االستيطانية  اليمينية 

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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يولي إدلشتاين

مواليد 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(

وزير الصحة

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، )2015- 2019(. 
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.
استمر ادلشتاين في منصب رئيس الكنيست حتى نهاية آذار 2020، بفعل قانون االستمرارية، ولكن بعد انتخابات آذار 2020، رفض 
عقد جلسة للكنيست النتخاب رئيس جديد، بعد أن عرف خسارته للمنصب. كما رفض االنصياع ألمر المحكمة العليا، فاختار االستقالة 

من رئاسة الكنيست بدال من أن يعقد جلسة انتخاب.
كان شرط كتلة "أزرق أبيض" أن ال يتولى ادلشتاين رئاسة الكنيست مجددا. وتولى كما ذكر في هذه الحكومة حقيبة الصحة.

الديني  التيار  يمينية متشددة، رافضة لحل الصراع، وهو متدين من  الكنيست، مواقف  إلى  اليوم األول لوصوله  إدلشتاين منذ  تبنى 
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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إيتسيك شمولي

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

رئيس اتحاد الطلبة الجامعيين حتى العام 2012

وزير الرفاه

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.
بعد انتخابات آذار 2020، انضم لرئيس حزبه »العمل« عمير بيرتس باالنشقاق عن التحالف مع حزب »ميرتس« لصالح االنضمام 

الى الحكومة.
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يوعز هندل

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

وزير االتصاالت

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.

بعد انتخابات آذار 2020، وبعد أن بادر بيني غانتس لتفكيك تحالف "أزرق أبيض"، قرر هندل مع زميله يوعز هندل، االنشقاق عن 
حزبهما "تلم" الذي له 5 نواب، تمهيدا النضمامها لحكومة نتنياهو- غانتس.
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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

وزيرة المواصالت والبنى التحتية، وفي القسم الثاني من الحكومة ستتولى وزارة الخارجية.

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.



18

يوفال شتاينيتس

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

دكتوراه في الفلسفة

وزير الطاقة

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. واستمر يحمل الحقيبة في فترة الحكومة االنتقالية، وأيضا في الحكومة 35 
برئاسة نتنياهو وغانتس.
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أوفير أكونيس

مواليد 28/5/1978
متزوج وله ولدان ويسكن في تل أبيب

لقب أول في العلوم االجتماعية والعالقات الدولية

وزير التعاون اإلقليمي

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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أوريت فركش هكوهين

مواليد 29/12/1971
وتسكن في القدس

لقب أول في المحاماة
لقب ثان في اإلدارة العامة

وزيرة الشؤون االستراتيجية

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.

وانشقت مع حزبها بعد انتخابات آذار 2020 عن التحالف األوسع ألزرق أبيض.
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ألون شوستر

مواليد 2/ 3/ 1957
متزوج 

يسكن في القرية التعاونية مفالسيم )جنوب(

وزير الزراعة

وصل شوستر إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن تحالف أزرق أبيض، عن حزب مناعة إلسرائيل برئاسة 
بيني غانتس. 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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أساف زمير

مواليد 31/8/1980
نائب رئيس بلدية تل أبيب سابقا

وزير السياحة

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.



23

حيلي طروفر

مواليد 22/4/1978
متزوج وأب ألربعة أبناء

يسكن في نس هاريم.

وزير الثقافة والرياضة

وصل طروفر الى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن تحالف أزرق أبيض، عن حزب مناعة إلسرائيل برئاسة بيني 
غانتس. 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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تسيبي حوتوفيلي

ولدت يوم 2/12/ 1978
متزوجة وتسكن في رحوفوت

دكتوراه في الحقوق

وزيرة االستيطان

وصلت تسيبي حوتوفيلي إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2009 ضمن قائمة الليكود، وهي من التيار الديني الصهيوني، 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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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

وزيرة البيئة

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

المساواة االجتماعية والجندرية في حكومة  2013. ومنصب وزيرة   -2009 نتنياهو  بنيامين  نائبة وزير في حكومة  تولت منصب 
نتنياهو 2015- 2019.
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إلياهو كوهين

مواليد 3/10/1975
يسكن في حولون

لقب أول في المحاسبة
لقب أول في إدارة االقتصاد

وزير المخابرات

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.
المنحل موشيه  انتخابها، سوية مع رئيس حزب "كوالنو"  50 يوما على  21 بعد  الـ  الليكود، بعد حل الوالية  انضم كوهين لحزب 

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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زئيف إلكين

مواليد 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"

وزير التعليم العالي

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.
الوزارة من دون  كانت  إذ  الخارجية،  2015 منصب وزير   -2013 التالية  نتنياهو  بنيامين  لحكومة  األولى  السنة  في  الكين  وتولى 
وزير، في انتظار انتهاء محاكمة ليبرمان في قضية فساد، وحينما عاد ليبرمان إلى الوزارة، اختار الكين االستقالة، وانتقل ليرأس لجنة 

الخارجية واألمن.
والداعمة لالحتالل  العنصرية  بالقوانين  للدفع  قويا  "القدس"، وكان ذراعا  إلكين حقيبة  تولى   ،2019  -2015 نتنياهو  وفي حكومة 

واالستيطان في الحكومة.
يتمسك إلكين بمواقف يمينية متطرفة في كل ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ويرفض حل الدولتين. 
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يعكوف أبيطان

متزوج ويسكن في أشكلون
تعلم في المعاهد الدينية

وزير األديان

وزير عن حزب “شاس” في حكومة نتنياهو- غانتس، وهو ليس عضو كنيست. قبل توليه الوزارة كان نائبا لرئيس بلدية 
اشكلون )عسقالن(، وتولى مهمات في المجالس الدينية المختلفة.



29

رافي بيرتس

مواليد 7/1/1956
متزوج ويسكن في القدس

عميد في االحتياط
رئيس حزب "البيت اليهودي" )المفدال(

وزير شؤون القدس والمشاريع القومية

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.
قبل أيام من تشكيل الحكومة الـ 35 برئاسة نتنياهو- غانتس، قرر رافي بيرتس االنشقاق عن تحالف يمينا، لصالح االنضمام للحكومة.
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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”

وزيرة التعزيز والتقدم الجماهيري 

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. 

%1.7 من إجمالي  75 ألف صوت، حوالي  قائمتها على قرابة  أقامت حزب "غيشر"، وحصلت   ،2019 نيسان  تمهيدا النتخابات 
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.

بعد انتخابات آذار 2020 بـ 72 ساعة قررت أبكسيس االنشقاق عن التحالف االنتخابي، معلنة رفضها دعم حكومة يرأسها تحالف 
أزرق أبيض بدعم من "القائمة المشتركة التي تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، رغم أن هذا الدعم لم يكن مطروحا من قبل "القائمة 

المشتركة". لذا كان واضحا أن ليفي عادت الى أصولها اليمينية، وانضمت لتحالف الليكود.
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يزهار شاي

مواليد 16/7/1963
متزوج وأب ألربعة 

يسكن في كيدما تسورين
رجل أعمال في مجال الهايتيك 

وزير العلوم والتكنولوجيا

وصل شاي إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن تحالف أزرق أبيض، عن حزب مناعة إلسرائيل برئاسة بيني 
غانتس. 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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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

وزيرة المساواة االجتماعية

وصلت ميراف كوهين إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019 ضمن تحالف أزرق أبيض، عن حزب مناعة إلسرائيل 
برئاسة بيني غانتس. 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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ميخائيل بيطون

مواليد 3/2/1970
لقب أول في العلوم االجتماعية

متزوج وأب لخمسة أبناء
يسكن في يروحام

وزير في وزارة الدفاع

وصل بيطون إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات نيسان 2019، ضمن تحالف أزرق أبيض، عن حزب مناعة إلسرائيل برئاسة بيني 
غانتس. 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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عومر ينكلفيتش

مواليد 25/5/1978
متزوجة ولها 5 أوالد

تسكن في مدينة بيت شيمش
محامية

وزيرة الشتات

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 شطه

مواليد 1/1/1981
متزوجة وتسكن في بيتح تكفا

لقب أول في الحقوق

وزيرة الهجرة واالستيعاب

وصلت تمنو شطه 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”.

عادت شطه في سياق الوالية الـ 20، وتم ترشيحها في مكان مضمون في قائمة تحالف أزرق أبيض، عن حزب “يوجد مستقبل”.
إال أنها بعد انتخابات آذار 2020، قررت االنشقاق عن حزبها “يوجد مستقبل”، لتنضم الى حزب “مناعة إلسرائيل” برئاسة بيني 

غانتس، الذي فكك تحالف أزرق أبيض، مقابل انتقال نائبة من “مناعة إلسرائيل”، إلى حزب “يوجد مستقبل”.
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دافيد أمسالم 

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

لقب أول في إدارة األعمال

وزير لشؤون الكنيست

وصل إلى الكنيست ألول مّرة في انتخابات 2015، ضمن قائمة الليكود، 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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تساحي هنغبي

مواليد 26/2/1957
متزوج وله 4 أوالد ويسكن في القدس

لقب أول في العالقات الدولية
لقب أول في الحقوق.

وزير في مكتب رئيس الحكومة

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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