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 بنيامين نتنياهو 

 
 

     1949 /21/10 يوم ولد

 وقيسارية  القدس في ويسكن أوالد، ثالثة وله  متزوج

 المعماري   التصميم في أول لقب

 األعمال إدارة في ثان   لقب
 

 رئيس الحكومة 
 

 
لى رئاسة الحكومة أول مّرة في إالتي يشكلها بنيامين نتنياهو، منذ أن وصل    سادسةالهي  هذه الحكومة  

انتخابات  1996العام   بعد  الحكومة  شكل  إذ  انتقالية  2015و   2013و   2009.  حكومة  رئيس  كان  ثم   .

)الخامسة لنتنياهو في   35، وحتى تشكيل الحكومة الـ  2018استمرت منذ حل الكنيست في كانون األول  

ودامت  2020أيار    17يوم  حينه(   منتصف    7،  حتى  انتقالية،  وباتت حكومة  الكنيست،  أشهر حتى حل 
 .2021حزيران 

 وبذلك يكون نتنياهو أكثر شخصية سياسية إسرائيلية شغلت منصب رئيس حكومة.

  االنتخابات   كل  في   وانتخب  ،1988  العام  انتخابات  في  مّرة  ولأ  الكنيست  إلى  نتنياهو   بنيامين  وصل

 يهودأ  أمام  الوزراء  لرئاسة   المباشر  االنتخاب  خسارته  إثر  ،1999  انتخابات   بعد   استقالته  حتى   ،الحقةال

 على   وفاز  الوزراء،  لرئاسة   مباشرة  انتخابات  أول  1996  العام  في  خاض  قد  كان  ذلك،   وقبل.  باراك
 .%1 عن يقل بفارق بيريس شمعون منافسه

  االنشقاق   وبعد.  2003  انتخابات  في  شارون  أريئيل  برئاسة  الليكود  كتلة  ضمن  الكنيست  إلى   نتنياهو   عاد

 وكل  ،2006  انتخابات  منذ  الليكود  حزب ليرأس   نتنياهو   عاد   2005  نهاية   في   شارون  له   بادر  الذي  الكبير

 .  الالحقة  االنتخابات

 العام  إلى  1982  العام  من   واشنطن،  في  إسرائيل  سفارة  في  دبلوماسيا    السياسي  ظهوره  نتنياهو   بدأ
 . 1988 العام إلى 1984 العام من المتحدة، األمم في إلسرائيل سفيرا    ثم ،1984

  حينه   في  كان  الذي  الخارجية،  وزير  نائب  منصب  تولى  1988  انتخابات  في  كنيست  عضو   انتخابه   فور

  رئاسة   على  تنافسا  حينما  بينهما  الخالفات  واشتدت  االثنين،  بين  الخالفات  من  الكثير  ونشبت  ليفي،  دافيد

 . السياسة شامير  إسحق اعتزال أعقاب  في ،1993 العام في الليكود

تهم، ثالث  في  بالفساد  محاكمة  يواجه  وهو  السادسة،  حكومته  نتنياهو  جلساتها  يرأس  في  الفعلية    بدأت 
الفترة، خاص  وطوال هذه  .2016في نهاية العام قد بدأ وكان التحقيق معه بشأنها   ،2021شباط من العام 

برلمانيا   األولى  القوة  الليكود  حزب  وكان  انتخابية،  جوالت  الجوالت   خمس  هذه  من  واحدة  كل  في 

 االنتخابية. 
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 بتسلئيل سموتريتش 
 

 

 27/4/1980 ولد يوم

 متزوج وله خمسة أوالد  

 يستوطن في بؤرة استيطانية 
 لقب أول في الحقوق

 " الصهيونية الدينية" رئيس حزب

 

 

 

 37المالية لنصف الوالية القانونية للحكومة الـ وزير 

وزير في وزارة "الدفاع"، يتولى المسؤولية المباشرة عما يسمى "اإلدارة المدنية" ومنسق  

عمل الحكومة في الضفة، مع التعيينات في هذين الجهازين، بما في ذلك قسم التخطيط والبناء، 

، ومسؤول عن كليات اإلعداد للخدمة العسكرية  وجهاز االستشارة القضائية في اإلدارة المدنية

 اإللزامية، ومسؤول عما يسمى "الخدمة الوطنية"، البديلة للخدمة العسكرية. 
 

 

انتخابات في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  سموتريتش  قائمة2015  وصل  خالل  من  اليهودي"  ،  في  ".  البيت 

وبات المرشح األول عن الحزب في القائمة  ،  "هئيحود هليئومي"  ، فاز برئاسة حزب2018  نهاية العام
 . 2019 النتخابات نيسان" تحالف أحزاب اليمين" التحالفية

مدير رغافيم"  وكان  في  "  جمعية  الفلسطينيين  تالحق  التي  العنصرية،  المتطرفة   48  أراضياليمينية 

الحكومية، على استصدار أوامر ه67و  السلطات  دم بيوت  ، خاصة في مجال األراضي والبناء، وتحث 

 . عربية، بحجة البناء غير المرخص، ويبرز نشاط هذه الحركة العنصرية في منطقتي النقب والمثلث

خالل عملية   اعتُقلوكان سموتريتش من قيادة حركة التمرد على خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة، و 
آب في  على 2005  اإلخالء  بيته  في  العثور  بعد  الوقود،    700  ،  من  في  ستخدامه ا  هدفلتر  أعمال ا 

 . تخريبية

، كان سموتريتش المحرك األول واألبرز في سلسلة مشاريع قوانين عنصرية  20 في الوالية البرلمانية الـ

أبرز من  واالستيطان،  لالحتالل  وداعمة  بملكية    هاوقمعية  الفلسطينية  األراضي  ونهب  سلب  قانون 

القانون االعتراف بالواقع   وأجاز.  استيطانية  ا  عليها بؤر  امواخاصة، التي استولى عليها المستوطنون، وأق
الشرعيين المحكمة بعد ثالث سنوات، لكن الجديد لألراضي ومصادرتها من أصحابها  إلى أن نقضته   ،

 . عسكريةمضمونه يطبق على األرض بأوامر 

 . الجهاز القضائي تقويضكما دفع سموتريتش بسلسلة قوانين في مجال الضم الزاحف، و 

وبعد  .  للمواصالت  ، عيّنه نتنياهو في حزيران وزيرا  21  في فترة الحكومة االنتقالية بعد حل الكنيست الـ

ل إسرائيل دولة  حل الكنيست، أطلق سموتريتش سلسلة من التصريحات الدينية المتشددة، التي تدعو لجع 
 . حسب تعبيره" كما في أيام داود الملك وسليمان الملك" شريعة يهودية،

بقوائم مختلفة،    ،25والـ    24والـ    23والـ    22حافظ سموتريتش على عضويته البرلمانية في الواليات الـ  

الـ   للكنيست  الدينية  الصهيونية  تحالف  قاد  حققت    3ويضم    ،25حتى  سياسة  انشق نائبا    14قوى  ثم   ،

 التحالف لثالث كتل برلمانية. 
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 يتمار بن غفير إ
 

 1976/5/6ولد يوم 

 متزوج وله ستة أوالد  

 يستوطن في كريات أربع

 لقب أول في الحقوق

 ( قوة يهودية) "عوتسما يهوديت" رئيس حركة

 

 

صالحيات موسعة تم ضمانها بتعديل قانون  (، مع  وزير "األمن القومي" )األمن الداخلي سابقا  

الشرطة، ما يمنحه حق التدخل في التعيينات في السلك المهني للشرطة. ومن ضمن صالحياته،  

الضفة   المحتلة، وهي قوات حينما تنشط في  الغربية  الضفة  الحدود" في  نشاط قوات "حرس 

 تكون تحت مسؤولية "وزارة الدفاع". 

 

، واستمر في  2021في آذار    24ول مرة في انتخابات الكنيست الـ  وصل بن غفير إلى الكنيست أ

 نواب.  6، ويرأس كتلة لحركته السياسية وتضم 25عضويته البرلمانية في الكنيست الـ 

محام  في عمله، ودافع بشكل خاص عن عناصر استيطانية متطرفة في المحاكم اإلسرائيلية، تتلمذ  

المتطرف م اإلسرائيلي  الحاخام  يد  إسرائيليا  على  المحظورة  ،  ئير كهانا، مؤسس حركة "كاخ"، 

 وفي الكثير من دول العالم، بعد إدراجها على قوائم اإلرهاب.

الماضي وسجن على خلفية جرائم عنف، و دانته بدعم تنظيم إرهابي، والقصد حركة إحوكم في 

 "كاخ" المحظورة بموجب القانون.

مع احتمال قوي النتخابه، ثارت ضجة في وسائل ،  2019للكنيست في نيسان    حينما كان مرشحا  

باروخ غولدشتاين، مرتكب  اإلرهابي  بيته صورة  يعلق في  بن غفير  أن  إسرائيلية، حول  إعالم 

. كما أنه مّجد مرتكب مجزرة شفاعمرو اإلرهابي نتان 1994مجزرة الحرم اإلبراهيمي في شباط 

 . 2005زادة، في آب 

ي للفلسطينيين من وطنهم، وهو من الوجوه البارزة لمجموعات  يتبنى بن غفير فكر الطرد الجماع

 اإلرهاب.في  ، وتلك التي تنشط المستوطنين األشد تطرفا  
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 آرييه مخلوف درعي 
 

 

 
 رئيس قائمة "شاس" في االنتخابات 

 الرئيس السياسي لحركة "شاس" 

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

 1968عام 

 متزوج ويسكن في القدس 

 

 ووزير الصحة  وزير الداخلية
من تولي حقيبة وزارية، ليصبح الحظر  ا  مدان ع)ليتولى حقيبة وزارية، جرى تعديل قانون الفساد الذي يمن

بال  حكما  عليه  فرض  من  على  العام    حبس فقط  في  الثانية  حالته  في  كما  التنفيذ  وقف  مع  وليس  الفعلي 

2021) 

 
الداخلية   السياسية العامة أول مّرة حينما تولى منصب مدير عام وزارة  ظهر آرييه درعي على الساحة 

العام   عمره  1986في  كان  حينما  العام  عاما    26،  نهاية  في  بيرتس.  موشيه  حزبه  من  الوزير  وكان   ،

 ، تولى حقيبة الداخلية، من دون أن يكون عضو كنيست عن حزبه "شاس". 1988

أن تقارير   من  رغمعلى ال،  على الصعيد السياسي   حركة "شاس"  تلك المرحلة، قد بدأ يقود فعليا  في  كان   
العام   في  الحركة  تأسيس  منذ  الفعلي  السياسي  القائد  إنه  الروحي عوفاديا  1984تقول  يد زعيمها  ، على 

الشرقيين  السبعينيات  كان في)  يوسيف لليهود  الحركة بهد(الحاخام األكبر  تأسيس  الخروج من  . جاء  ف 

قو  على  درعي  حصل  الغربيين.  األشكناز  الحريديم  أحزاب  قربه    تهمظلة  نتيجة  الحزب  في  السياسية 

 الخاص من عوفاديا يوسيف. 

مقاعد،    6مقاعد إلى    4قفزت "شاس" من    1992استطاع درعي جعل حركته ذات وزن، ففي انتخابات  

انتخابات    تحصلل على    1996في  ف   10بقيادته  أما  انتخابات  مقاعد.  قاد  1999ي  فقد  الحزب  درعي  ، 

 من االنتخاب المباشر لرئاسة الوزراء.   ، مستفيدا  مقعدا   17وحصل على 

إال أن درعي استقال فور ظهور النتائج من عضوية الكنيست، بعد أن استكملت الشرطة التحقيقات معه  

وقبع درعي في السجن أكثر من    في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي وصلت أطرافها إلى خارج البالد، 

ن. وكان عليه البقاء خارج الحلبة السياسية مدة عشر سنوات من يوم صدور الحكم، بموجب يعامين فعلي
 قانون قائم. 

إلى    العودة إلى الحلبة السياسية، ملمحا    ته، بدأ درعي يبدي ني2012ّبعد انتهاء السنوات العشر في العام  

أ إال  جديد،  تشكيل حزب  انتخابات نيته  في  الكنيست  إلى  درعي  للحركة. عاد  أعاده  يوسيف  ن عوفاديا 

، حينما كان يرأس الحركة خصمه إيلي يشاي، ونشأت حينها إشكالية رئاسة الحركة،  2013مطلع العام  

من الكنيست، لكن   ففرض يوسيف رئاسة ثالثية، تضم يشاي ودرعي وأريئيل أتياس، الذي استقال الحقا  
 للحركة، مطيحا بإيلي يشاي.  يلة حتى عاد درعي رئيسا  لم تمر فترة طو 

مطلع   الفتوى التسعينياتفي  وراء  من  ووقف  الصراع،  وحل  بالتفاوض  تقبل  توجهات  درعي  أبدى   ،

الدينية التي أصدرها يوسيف في فترة أوسلو، بأنه يجوز التنازل عن أراض  من أجل حقن الدماء. يشار 

 وا في مبادرة جنيف. من نواب "شاس" شارك  إلى أن عددا  

بالسجن مع وقف    ُحكم عليه، و (قضية تهّرب ضريبي)  بقضية فساد  أدين درعي مجددا    ،2021في العام  
التنفيذ ودفع غرامة، مقابل استقالته من الكنيست، دون منعه من الترشح ثانية، لكن القرار لم يفرض عليه  

 . تمنعه من مزاولة السياسة مجددا   ""وصمة عار 
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 غاالنت  يوآف
 

 

 

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

 لألركان  رئيسا  

 

 وزير "الدفاع" 
 

 

  أنشأه   الذي"  كوالنو"  حزب  ضمن  2015  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  غاالنت  يوآف  وصل

 . القائمة  في ثانيا   حلّ  وقد ،2015 النتخابات تمهيدا   كحلون موشيه

  ، عدة  مسؤوليات  وتولى  لواء،  رتبة  على  حصل   حتى  المراتب  في  وتقدم  الجيش   في   حياته   غاالنت  أمضى
 . الوزراء لرئيس العسكري السكرتير بينها من

 غاالنت  بتعيين  باراك  إيهود  حينه  فيالدفاع    وزير  توصية  الحكومة  أقرت  ،2010  العام  أيلول  5  في

 تسويق  خطة  بوجود  االدعاء  خالل  من  التعيين،   عرقلة  محاولة  هذا،   سبق  قد  وكان  لألركان،  رئيسا  

 . مزيفة وثيقة من نابع األمر أن الحقا   ليتبين لألركان، رئيسا   ليصبح لغاالنت

"  الدولة  بملكية"  عامة  أرض  على  اعتدى  غاالنت  أن  هي  أخرى،  قضية  نشأت  الحكومة،  قرار  بعد  لكن
  مرحلة   وفي.  ا  قضائي  القضية  تعقدتو   ترخيص،  دون  من  األرض  تلك إلى  دخل إذ  الخاص،  بيته  بناء  لدى

 بل  إدانة  دون  من  انتهت  نفسها  القضية  بينما.  التعيين  إلغاء بنيامين نتنياهو    ومعه  باراكإيهود    قرر  الحقة،

 . التنظيم سلطات مع بتسوية

 .العسكرية خدمته  خالل نشبت التي إسرائيل، حروب كل في غاالنت شارك

  خاصة   عالقة  تربطه  كانت  أنه  مثل  يمينية،  توجهات  إبراز  إلى  غاالنت  سعى  االنتخابية،  الحملة  خالل
 . شارون بأريئيل

  واستفحلت   ،"كوالنو "   حزبه  عن  واإلسكان،  البناء  حقيبة  تولى  2019  -2015  نتنياهو   بنيامين  حكومة  في

 للبناء   مخططات  بوضعه  تباهى.  المتطرفة  والعنصرية  االستيطانية  اليمينية  والتصريحات  المواقف  لديه 

  السكنية   الوحدات  آالف  بناء  أبرزها  ومن  ،1967  العام  منذ   المحتلة  القدس  في  وخصوصا    االستيطاني،

 . قلنديا مطار أراضي على االستيطانية
  مركزا    يحتل  بأن  وعودا    تلقى أن  بعد  ،"الليكود"  حزب إلى  غاالنت  انتقل  ،2019  نيسان  النتخابات  تمهيدا  

استمر غاالنت في عضوية الكنيست عن حزب .  الليكود  قائمة  في  األبرز  الجنرال  أنه  خصوصا    ،متقدما  

 . 25في الكنيست الـ  الليكود، أيضا  
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 كوهين إلياهو
 

 

 

 3/10/1975 يوم ولد
 حولون في يسكن

 المحاسبة  في أول لقب

 االقتصاد  إدارة في أول لقب
 

لنصف   الخارجية  وزارة وزير  يتولى  ثم  الوالية 

 الطاقة 
 

 . كوالنو  حزب خالل من ،2015 العام انتخابات في مّرة أول الكنيست إلى وصل

  للحركة   تابعة  كانت  التي  العقارية"  هييشوف  هخشارات"  لشركة  العام  للمدير  نائبا    انتخابه  حتى  عمل

  العنصرية   القوانين  إطار  في  ،20  الـ  البرلمانية  الوالية  في  اسمه  برز   وقد.  بيعها  جرى  ثم  الصهيونية،

 مطلع في. األولى  البرلمانية الوالية سنة في لها المبادرين أبرز من وكان واالستيطان، لالحتالل والداعمة

  حكومة   في  المتطرفين  الوزراء   كأحد  بروزه  وواصل  لالقتصاد،  وزيرا    تعيينه  جرى  ،2016  العام  صيف
 .نتنياهو  بنيامين

  حزب   رئيس  مع  سوية  انتخابها،  على  يوما    50  بعد  21  الـ  كنيستال  حل  بعد  الليكود،  لحزب  كوهين  انضم

 . االنضمام اتفاق بموجب 15 الـ المقعد في وحل كحلون، موشيه المنحل" كوالنو "

 مقعده،  على  حافظ  كوهين   أن  إال  السياسية،  الحياة  من   االنسحاب  كحلون  قرر  ،2020  آذار  انتخابات  قبل
 . 25وحافظ على عضويته البرلمانية حتى انتخابات الكنيست الـ  كليا   الليكود لحزب بانضمامه
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 كاتس  يسرائيل

 

 
 

 21/9/1955 يوم ولد

 "  أحيم كفار" قرية في ويسكن ولدان وله  متزوج

 أول جامعي لقب

 

 وزير الطاقة لنصف الوالية ليتولى بعدها الخارجية 
 

 1999  انتخابات  من  أشهر  ثمانية  وقبل  ، 1998  العام  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  كاتس  يسرائيل  وصل

 . كافة الالحقة االنتخابات في  انتخابه وجرى النواب، أحد استقالة أعقاب في المبكرة،
  نواب   مجموعة  ضمن  من  كان  أنه  إال  الزراعة،  حقيبة  2006  -2003  شارون  أريئيل  حكومة  في  تولى

 . غزة قطاع مستوطنات إخالء خطة  لطرحه شارون، أريئيل الحزب رئيس على المتمردين الليكود

  في   أيضا    الحقيبة  هذه  يحمل  وبقي  ،المواصالت  حقيبة  2013  -2009  نتنياهو   بنيامين  حكومة  في  تولى

 . 2015 العام إلى 2013 العام من لنتنياهو  التالية الحكومة

  حقيبة   جانب  إلى  ،2019  -2015  الرابعة  نتنياهو   حكومة  في  المواصالت  حقيبة  حمل  كاتس  واصل
  حقيبة  2019  شباط   في   نتنياهو   له   أسند   ،2019  النتخابات   تمهيدا   الكنيست  حل وبعد.  االستخبارات  شؤون

 . بالوكالة الخارجية

  منصبه   من  لالستقالة  نتنياهو   اضطر  حال  في  الليكود  رئاسة   لتولي  نفسها  ترشح  التي  األسماء  أحد  هو 

 .للحزب كرئيس

 . متشددة استيطانية يمينية مواقف يتبنى
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 ليفين  ياريف
 

 

 

 22/6/1969 يوم ولد
 " موديعين" مستوطنة في ويستوطن أوالد، 3 وله  متزوج

 العسكرية  المخابرات  في خدمته خالل العربية اللغة درس

 .الحقوق في أول لقب

 

 وزير "العدل" 
 

 

 حزب  في  تطرفا    األشد  التيار  من  وهو   ،2009  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست   إلى  ليفين  ياريف  وصل

  ضد   متشنجال  عنصريال هخطاب  إلى  إضافة  عنصرية،  قوانين  سلسلة   إلى  الكنيست دخوله  منذبادر    .الليكود
 .العرب النواب

 .2013و  2009 انتخابات بعد( الكنيست لجنة) الكنيست،  في اإلدارية اللجنة ليفين رئس

  للدفع   الحكومة  في  أساسية  ذراعا    كان  لكنه  السياحة،  حقيبة  2019  -2015  نتنياهو   حكومة  فيتولى  و 

 . واالستيطان لالحتالل ودعما   عنصرية األشد بالقوانين

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

وكان ليفين الشخص األساس من حزب الليكود،    .2020بعد انتخابات آذار    23تولى رئاسة الكنيست الـ  

 برام اتفاقيات االئتالف. إفي 

أجن  في  دلديه  أدائه  في  سينعكس  ما  وهذا  العليا،  المحكمة  القضاء وصالحيات  جهاز  بنية  متشددة ضد  ة 
 واليته في وزارة العدل.
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 غولدكنوف إسحق
 

 1950/10/20ولد يوم 

 أوالد 10متزوج وله 

 القدس يسكن في 

 يعمل في مجال التعليم الديني 
 

 

 البناء واالسكانوزير 
 
 

 

 

مرة،    غولدكنوفوصل   أول  الكنيست  الـ  إلى  البرلمانية  الوالية  "يهدوت 24خالل  قائمة  وترأس   ،

 . 2022 تشرين الثانيفي  25في انتخابات الكنيست الـ هتوراة" 
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 كيش  يوآف
 

 

 

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

 األعمال إدارة في ثان   لقب

 

 قليمي والتعاون اإل وزير التعليم
 

 

الليكود  2015  العام  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  كيش  يوآف  وصل   في   سابقا    عمل.  عن حزب 

 .عال لإشركة  في طائرة قبطان الكنيست في عضويته حتى وعمل طائرة، وقائد الطيران، سالح

  قانون   لمشروع   يبادر  نائب  أول  وكان  اإلدارية،  الكنيست  لجنة  رئاسة  20  الـ  البرلمانية  الوالية  فيتولى  
 . 2017 العام شباط في الكنيست  هأقر الذي  خاصة، بملكية الفلسطينية األراضي ونهب سلب

 .2020تولى منصب نائب وزير الصحة في الحكومة التي شكلها نتنياهو بعد انتخابات آذار 

 هذه أول مّرة يتولى فيها حقيبة وزارية. 
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 نير بركات 
 

1959/10/19ولد   
 من سكان القدس

 وثري رجل أعمال  

 

 

 

 وزير االقتصاد، وتشمل الوزارة 

 التجارة والصناعة والتشغيل  
 
 

لبلدية   رئيسا   عن حزب الليكود 2019قبل وصوله إلى الكنيست أول مرة في انتخابات نيسان كان بركات 

. خالل واليته في رئاسة البلدية، عّمق االحتالل 2018وحتى العام    2008القدس في واليتين، من العام  

، ومد الدعم األكبر للمستوطنين، و"جمعياتهم" التي تنشط لتهويد البلدة  1967قدس المحتلة منذ العام في ال

 القديمة. 
 تتملكه مواقف يمينية استيطانية متشددة. 

 مليون دوالر.  145بما يعادل   2020قدرت ثروته الشخصية في العام 

 .  2021في نهاية العام المنافسة على رئاسة الليكود، خاصة  أبدى بركات نيته مرارا  
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 ريغف  ميري
 

 

 

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

 (العين

 منهجية  الال التربية في أول لقب

 األعمال إدارة في ثان   لقب

 الجيش  في عميد
 

 

 وزيرة المواصالت 
 
 

 االنتخابات   كل  في  وانتخبت  ،2009  العام  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  ريغف   ميري   وصلت

 . البرلمانية وكتلته" الليكود" حزب  في تطرفا   األشد الجناح من وهي. الالحقة

  حيث   اإلسرائيلي،  الجيش  في"  عميد"  رتبة  إلى  وصلن  اللواتي  القالئل  النساء  من  هي  ريغف،  ميري

 قبل  ومن  الجيش،  بلسان  الناطقة  وأهمها  بارزة،  مناصب  عدة  وشغلت  ،عاما    25  مدى  على  فيه   خدمت
 .اإلعالم وسائل على العسكرية الرقابة قسم رئيسة هذا،

  من  المتطرفين  أشد  ونافست  ،تطرفا    األشد  السياسي  خطابها  ريغف  أبرزت  الكنيست،  في  األول  يومها  منذ

 نتنياهو   احكومت  عليها  تصادق  لم  التشريعية،  مبادرتها  من  والعديد  العنصرية،  القوانين  طرح  على  النواب

  أخرى،   تشريعية  مبادرات  عن  أعلنت  أنها  إلى  إضافة  الخطيرة،  النعكاساتها  نظرا    ،2013و   2009  في
 مبادرة  وقدمت  ،"اليهودية  القومية  دولة"  لقانون  المبادرات  من   فهي".  نوايا  إعالن"  إطار  في  بقيت  لكنها

.  للحرم  استفزازية  اقتحامات  في  وشاركت.  الشريف  القدسي  الحرم   في   الصالة  بأداء  لليهود  للسماح  قانون

  هيكل   بناء  كيفية  في"  بحث"  الذي  المتطرف،  المتدين  واليمين  المستوطنين  مؤتمرات  في  وشاركت

 .  المشّرفة الصخرة قبة مكان المزعوم، سليمان

  عن  تعبر  نابية  وألفاظ  بخطابات"  اشتهرت"و   العرب،  النواب  ضد  العنيفة   بخطاباتها  ريغف  اشتهرت
 .متدن   أخالقي مستوى

  في   انتخبوها  الذين  الليكود،  منتسبي  بين  أسهمها  والتحريضي   الكالمي  العنف  من"  الرصيد"  هذا  رفع

 . في الجوالت االنتخابية التالية الحزب قائمة في متقدم  مكان

  إجراءات   باتخاذ  بدأت  األول،  يومها  ومنذ الثقافة،  وزارة  ريغف  تولت  2019  -2015  نتنياهو   حكومة  في

 وبادرت.  يسارية  توجهات  ذات وإسرائيلية  عربية،  ثقافية  مؤسسات  عن  أخرى، وتقليص  األموال،  لحجب
  نهاية   حتى  األولى،  القراءة  مرحلة  عند  وبقي.  كبيرة  ضجة  ضده  ثارت  السياسة  هذه  يقونن  قانون  سن  إلى

 . 20 الـ البرلمانية الوالية

ليها في حكومة إ، وعادت  2021تولت ريغيف حقيبة المواصالت في حكومة نتنياهو الخامسة في العام  

 نتنياهو السادسة. 
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 أكونيس أوفير
 

 

 

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

 الدولية  والعالقات االجتماعية العلوم في أول لقب

 

 والتكنولوجياوزير العصرنة والعلوم 
 

 

 وأعيد  الليكود،  قائمة  ضمن  2009  العام  انتخابات  في  مّرة  ألول  الكنيست  إلى  أكونيس  أوفير   وصل

 . فلسطينية دولة إلقامة الرافض المتشدد اليميني التيار من وهو  الالحقة، االنتخابات كل في انتخابه

  بين  الربط  عن  مسؤوال    وكان  وزير،  نائب  بمنصب  2015  -2013  نتنياهو   بنيامين  حكومة  في  حظي
 .والكنيست الحكومة

ليها في حكومة نتنياهو السادسة، بينما إ، التي عاد  العلوم  حقيبة   تولى  2019  -2015  نتنياهو   حكومة  في

 من دون حقيبة في حكومة نتنياهو الخامسة.  كان وزيرا  
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 أوريت ستروك 
 

 
 15/ 3/ 1960ولدت يوم 
 متزوجة

 تستوطن في الخليل 

 محامية 

 

  (وزيرة المهمات القومية )االستيطان سابقا  
 

. ولم تنجح بعدها، حتى عادت  2015  -2013،  19وصلت ستروك أول مّرة إلى الكنيست في الوالية الـ  

 . 2021في آذار  24في انتخابات الكنيست الـ 

 من حزب "الصهيونية الدينية"، وتضم عائلتها متورطين بجرائم إرهابية. 
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 يعكوف مارغي 
 

 
 

 18/11/1960ولد يوم 

العام   في  إسرائيل  إلى  عائلته  مع  وهاجر  المغرب  في  ولد 

1962 

 متزوج وله ولدان

 قرية ساديه تسفي  يسكن في
 

 وزير الرفاه 
 

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

 

شارك مارغي في مبادرة جنيف إلى جانب نواب آخرين من "شاس"، وعلى الرغم من ذلك، فإن قرارهم 

دائما   خاضع  التوراة  السياسي  حكماء  مجلس  يسمى  توجهات لما  مارغي  يبدي  األخيرة  السنوات  في   ،

 يمينية استيطانية متشددة. 
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 أوفير سوفير
 

 

 
 1974مواليد العام 

 أوالد 7متزوج وله 

 يسكن في بلدة طفاحوت )أواسط منطقة الجليل( 
 

 وزير الهجرة واالستيعاب
 

 
ال "الصهيونية  حزب  أحزاب ينية"،  دنائب  "تحالف  قائمة  مرة، ضمن  أول  الكنيست  إلى  سوفير  وصل 

أيلول   انتخابات  في  كان  2019اليمين"  هذا  وقبل  القومي  .  التكتل  لحزب  العام  المدير  منصب  يتولى 

)هئيحود هليئومي( الشريكة في تحالف أحزاب اليمين. لم ينجح في الوصول إلى الكنيست في انتخابات  

 . 2020آذار 

الحقا تم تغيير اسم حزبه من "التكتل القومي" إلى "الصهيونية الدينية"، وكشرط ليقبل حزبه التحالف مع  
يهودية "قوة  إدراج حركة  تم  نتنياهو،  من  وبضغط  المحظورة،  اإلرهابية  المنبثقة عن حركة "كاخ"   ،"

نائبا   حزبا    سوفير،  أقام  الغرض،  ولهذا  الليكود،  قائمة  الليكود صوريا    في  كتلة  في  عضويته  لتكون   ،

 كحزب، ويحصل على تمويل مستقل، يعود إلى حزبه األصلي. 

، التي جرت  21النتخابات الكنيست الـ    ه، تمهيدا  نفسمع الحزب  مثل هذا االتفاق أبرمه الليكود ونتنياهو  
 . 2019في نيسان 
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 ديختر آفي
 

 

 

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

 االجتماع  علم في أول لقب

 األعمال إدارة في ثان   لقب

 " الشاباك" العامة للمخابرات األسبق الرئيس

 

 وزير الزراعة 
 

  أسسه   الذي"  كديما"   حزب  ضمن   2006  العام  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  ديختر  آفي  وصل

 لجهاز  رئيسا    منصبه  إنهاء  على  عام  من  أقل  بعد  الكنيست،  إلى  وجاء  شارون،  أريئيل  الوزراء  رئيس
  من   كان  أنه  عنه  عُرف.  2005  العام  وحتى  2000  العام  منذ  والذي شغله  "الشاباك"  العامة  المخابرات

 حلّ   يؤيد  كان  أنه  إال  ودموية،  يمينية  مواقف  عن  دائم  بشكل  وعبّر  االغتياالت،  جرائم  استئناف  دعاة

 . فلسطينية دولة بإقامة الصراع

 ". الداخلي األمن" وزير حقيبة 2009 -2006 أولمرت إيهود حكومة في تولى

  نائب   كان  الدورة،  هذه  في  لكن  ،"كديما"  حزب  ضمن  ،2009  انتخابات  في  أخرى  مّرة  ديختر  انتخب
  ، "اليهودية  القومية  دولة"  قانون   لطرح  الكنيست   في  األول   المبادر  كان  2011  العام  وفي  معارضة،

  عمق  إلى كمؤشر  العربية اللغة مكانة  إلغاء عن  بوضوح تحدثت التي الصيغة وهي ،تطرفا   األشد بصيغته

  لليمين   تابع  مركز  وهو   ،"الصهيوني  اإلستراتيجي  المعهد"  في  صياغته  جرت  الذي  القانون،  توجهات

 .المتطرف
  في"  كديما"  حزب  دخول  أيد  ثم  موفاز،  شاؤول   ديختر  دعم  ،2012  العام  في  كديما  رئاسة  انتخابات  في

  الشراكة   هذه  أن  إال  مبكرة،  انتخابات  منعت  التي  الخطوة  وهي  ،2012  أيار  في  نتنياهو   بنيامين  حكومة

 وزيرا    يبقى  كي  الكنيست،  عضوية  من   فاستقال  ديختر  رفضه  الذي  األمر  أشهر،  ثالثة  من  أقل  بعد  انتهت

  المنافسة   خسر.  الليكود"  حزب  نحو  اتجه  هناك  ومن".  الداخلية  الجبهة"  حقيبة  وتولى  نتنياهو،  حكومة  في

  أما .  2015  العام   في  القائمة  في   متأخرا    عليه   وحصل  ،2013  انتخابات  في  مقعد  على  للحصول  الداخلية
 ، واستمر في عضويته البرلمانية في كل االنتخابات التالية. 11 المرتبة في حل  فقد ،2015 انتخابات في

  قانون   جديد  من  وقاد.  البرلمانية  والخارجية  األمن  لجنة  رئاسة  ،23  الـ  البرلمانية  الوالية  في  ديختر  تولى

 . 2018 تموز  19 يوم  نهائيا الكنيست أقره الذي العنصري، االقتالعي القومية
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 كاتس  حاييم
 

 

 

 إسرائيل  إلى 1949 عام وهاجر ألمانيا في 21/12/1947 ولد
 

 " شوهم" في ويسكن أوالد 3 وله  متزوج

 

 وزير السياحة 
 

  كل   في  انتخابه   وجرى  ،عن حزب الليكود  1999  العام  في  األولى  لمّرةا  الكنيست  إلى  كاتس  حاييم  وصل

  -2003  حكومته  في  شارون  أريئيل  الحكومة  رئيس  على  المتمردين  جناح  من  وكان  الالحقة،  االنتخابات

 .غزة مستوطنات إخالء خطة لطرحه 2006

 يتول   لم  إنهف  الكنيست،  في   العديدة  واليته  سنوات  من  الرغم  وعلى  النقابي،  القطاع  في  كاتس  حاييم  نشط
 .االجتماعي الرفاه  حقيبة تولى إذ ،2019 -2015 نتنياهو  حكومة  في إال وزارية، حقيبة مّرة أي في

ال العام    وخيانة األمانة  الفساد   بتهمة  للمحاكمة  بتقديمه  شرطةأوصت    التهمة   صلب  في جاء  و   ، 2018في 

  الليكود،   لعضوية  هائلة   بأعداد   للدفع  العسكرية،  الجوية   الصناعات  نقابات  في   وتمدده  عالقاته  استثمر  أنه

 .  الحزب  في متقدم بمكان يحظى كي
 تتعلق   كاتس،  ضد  فساد  تهمة  توجيه  نيته  للحكومة  القانوني  المستشار  أعلن  ،2019  األول  تشرين  في

  في   عليها  وحصل  البرلمانية،   الحصانة   كاتس  وطلب.  أخرى  وقضايا   منه،  المقربين  ألحد  تسهيالت  بتقديم

 . البرلمانية عضويته انتهاء بعد ما إلى محاكمته، لتأجيل ،2020 شباط

 . انتهت محاكمته بدفع غرامة مالية، دون منعه من خوض السياسة مجددا   الحقا  
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 عيديت سيلمان 
 

 
 

 1980مواليد العام 

 أوالد  3متزوجة ولها 

 تسكن في مدينة رحوفوت 

 

 حماية البيئة ةوزير
 

، ضمن قائمة "تحالف أحزاب اليمين"، 2019وصلت سيلمان إلى الكنيست أول مرة في انتخابات نيسان  

عن حزب "البيت اليهودي" )االسم الجديد لحزب المفدال(. وقبل وصولها إلى الكنيست عملت في السلك  

 الوظيفي في شبكة عيادات مرضى شبه رسمية.  
ال الى  العودة  في  تنجح  لم  سيلمان  أن  أيلول  إال  انتخابات  في  في 2019كنيست،  الثامن  موقعها  بسبب   ،

في    23في انتخابات الكنيست الـ    وانتخبت مجددا  مقاعد في تلك االنتخابات.    7القائمة التي حصلت على  

الـ  2020العام   الكنيست  في  مباشرة  الكنيست  تدخل  لم  ثم  "القانون 24،  يسمى  ما  تطبيق  بعد  إال   ،

من  وكانت  حزبه،  من  عنه  نائب  ليدخل  الكنيست  عضويته  من  وزير  استقالة  يجيز  الذي  النرويجي"، 

 حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت. 
( برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولكن 2022  -2021)  36يفة في الحكومة الـ  كانت سيلمان حلقة ضع 

فقده األغلبية البرلمانية، ليتضح أن األمر  أ المتمردة األخيرة في حزبها، إذ خرجت من االئتالف الحاكم ما 

زميل    منصب وزاري، مثل  كان ضمن صفقة مع بنيامين نتنياهو، مقابل ضمان مقعد برلماني لها والحقا  

  عميحاي شيكلي.  نفسه هو  آخر لها سبقها في التمرد على الحزب
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 كارعي  شلومو
 

 

 

 1982 نيسان 2 العام مواليد

 

 سديروت  في ويسكن أبناء 5 وله متزوج

 . الحسابات إدارة في الدكتوراه لقب على حاصل

 

 

 وزير االتصاالت
 

 
 

، وحافظ  "الليكود"  حزب  قائمة  في  عضوا    ،2019  العام  نيسان  انتخابات  في  مرة  أول  الكنيست  إلى  دخل

  ونشأ   ،(الشرقيين  الحريديم  من)  متزمت   متدين  وهو .  على عضويته البرلمانية في كل االنتخابات الالحقة

  في   إيالن  بار  جامعة  في  محاضرا    عمل   انتخابه   وحتى(.  وأختا    أخا    16  له)  األوالد  كثيرة  فقيرة  عائلة  في

 . غان رمات
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   زوهر ميكي
 

 

 

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

 الحقوق  في وثان   أول لقب

 

 

 وزير الثقافة والرياضة 
 

 

على    2015  العام  انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  زوهر  ميكي  وصل وحافظ  الليكود،  حزب  عن 

الالحقة  االنتخابات  كل  في  البرلمانية   كريات   بلدية  رئيس  بأعمال  القائم  انتخابه  حتى  وكان  ،عضويته 
 . سنوات منذ الليكود حزب في ناشط وهو  غات،

 للالحتال  والداعمة  العنصرية القوانين  مشاريع  في  البارزين  النواب  من  كان  ،20  الـ البرلمانية  الوالية   في

 . واالستيطان

 ، تولى رئاسة كتلة الليكود واالئتالف الحاكم. 2020، بعد انتخابات آذار 23في الوالية البرلمانية الـ 
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 مئير بوروش 
 

 

 

 1955/في العام ولد 

 ، ويسكن في القدس ولدا   12متزوج وله 
 

 

 وزير القدس 
 
 

لوالده مناحيم    خلفا    1996إلى الكنيست أول مرة في العام    وصل مئير بوروش  نائب في يهدوت هتوراة.

العام   انتخاب مئير .  1996وحتى العام    1959بوروش، وكان عضو كنيست بشكل متواصل من  جرى 

 بوروش في كل االنتخابات الالحقة، وبانقطاع عام ونصف العام في فترة سابقة. 

 من زمالئه. في السنوات األخيرة مواقف يمينية أكثر تشددا   أبرز بوروش
 .2019 -2015شغل منصب نائب وزير التعليم في حكومة بنيامين نتنياهو 
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 عميحاي شيكلي
 

 1981/9/12ولد يوم 

 متزوج وله ثالثة أوالد 

 يسكن في كيبوتس حنتون

 لقب أول في علوم األمن والشرق األوسط 
 

 

 والمساواة االجتماعية الشتات وزير 
 
 

 

، عن حزب يمينا، لكنه  2021في آذار  24وصل شيكلي إلى الكنيست أول مرة، في انتخابات الكنيست الـ 

تمرد على كتلة حزبه، حينما اختارت تشكيل حكومة مع شركاء من غير الليكود، وكانت برئاسة رئيس  

  ، وصّوت ضد الحكومة طيلة الوقت، والحقا  حزبه نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد 
، مع وعد بحصوله على حقيبة وزارية وهذا  25تبين أنه ضمن مقعده البرلماني في انتخابات الكنيست الـ  

  ما حصل.

العلوم   في  األول  اللقب  على  وحصل  حيفا،  جامعة  في  الفترة  تلك  في  وتعلّم  لسنوات،  الجيش  في  خدم 

 في الوحدة الهجومية في الجيش، "أجوز".  األمنية والشرق األوسط. وخدم
 بعد تسريحه من الجيش عمل في مجال التربية واالستشارة التربوية.
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 فاسرالوف  إسحق
 

 1992/8/14ولد يوم 

 متزوج وله ثالثة أوالد 

 تل أبيب يسكن في 

 يعمل في مجال التعليم
 

 

 النقب والجليلوزير 
 
 

 

الـ    فاسرالوفوصل   الكنيست  انتخابات  في  مرة،  أول  الكنيست  الثانيفي    25إلى  ، عن  2022  تشرين 

  .)قوة يهودية( تعوتسما يهوديحزب 
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 ميخائيل ملكيئيلي 
 

 
 

  7/10/1982ولد يوم 

أوالد ويسكن في الحي االستيطاني "نافيه يعقوب"  5متزوج وله 

 في القدس 

 لقب أول في التربية و"فكر إسرائيل"

 ثان  في العلوم السياسية واإلدارة الجماهيريةلقب 

 

 وزير األديان
 

ابتداء من يوم   الثاني    2نائب عن كتلة "شاس"  ، وتسنى دخوله في أعقاب استقالتين من  2016تشرين 

، أدرج في مكان مضمون  25لكن في الجوالت االنتخابية األربعة األخيرة بما فيها الـ  الكتلة البرلمانية،  

 .زبفي قائمة الح

العام   المتزمت "الحريديم"، وفي  الديني  الدينية للجمهور  المعاهد  بلدية  انتُخب    2013نشط في  لعضوية 

 القدس. 
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 عميحاي الياهو
 

 1979/4/24ولد يوم 

 أوالد 6متزوج وله 

 يستوطن في مستوطنة "ريمونيم"

 يعمل في مجال التعليم الديني 
 

 

 التراث وزير 
 
 

 

 

الياهووصل   انتخابات   عميحاي  في  مرة  أول  الكنيست  إلى 

، عن حزب "عوتسما يهوديت"، وهو حفيد أحد أبرز حاخامات 2022  تشرين الثانيفي    25الكنيست الـ  
المسجد   اقتحام  يرفض  الذي  حزبه،  في  الوحيد  النائب  وهو  )متوفى(،  الياهو  مردخاي  المتشدد  اليمين 

 في ما مضى جدّه، أسوة بحاخامات آخرين.الى فتوى دينية أصدرها  األقصى المبارك، استنادا  
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 غليت ديستيل 
 

 1/1/1971 يوم ولدت
 

 مستوطنة كفار هأورنيم وتسكن ولدان ولها منفصلة

 في الفلسفة.  أول لقب

 

 

 

 وزيرة من دون حقيبة
 

قائمة  أُدرجت  وقد    ،2021آذار    انتخابات  في  مّرة  أول  الكنيست  إلى  غليت ديستيل  وصلت الليكود،  في 
ة مرشحين في أماكن  ثالثصالحياته في بند الدستور، لتعيين  بتعيين شخصي من بنيامين نتنياهو، بموجب

القائمة،   في  الـ    إحداهامضمونة  لديستيل  10المرتبة  منحه  الـ    وتمهيدا    .الذي  الكنيست    25النتخابات 

 أدرجت في قائمة حزبها باالنتخابات الداخلية في الحزب. 

ديست وأيضا  عملت  الفلسفة،  تعليم  مجال  في  اإل  يل  في  متزوجة  انخرطت  وكانت  دبلوماسي من  عالم، 

 إسرائيلي. 
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 يوآف بن تسور 
 

 

 
 11/6/1958ولد يوم 

 أوالد 7متزوج وله 

 يسكن في كفار سابا 
 

 وزير في وزارة الرفاه 
 

 
العامة   اإلدارة  موضوع  في  الثاني  اللقب  على  حاصل 

 بريطانيا.  -مانشسترواألعمال من جامعة 

 

العام   الكنيست أول مرة في منتصف  إلى  ،  في أعقاب استقالة أحد نواب "شاس"  2014دخل بن تسور 

 . 25وحافظ على عضويته البرلمانية حتى الكنيست الـ 
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 حاييم بيطون
 

 

 
 1978/1/17ولد يوم 

 أوالد 6متزوج وله 

 يستوطن في غفعات زئيف
 

 وزير في وزارة التعليم
 

 
 

 

مرة    بيطوندخل   أول  الكنيست  الـ  إلى  البرلمانية  الوالية  في  24خالل  "شاس"  قائمة  في  انتخب  ثم   ،

 . 25انتخابات الكنيست الـ 
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 رون دريمر
 

 16/4/1971 يوم ولد
 متزوج  

 درس الحقوق

 دبلوماسي إسرائيلي ولسنوات سفير في واشنطن 

 

 

 

 الشؤون االستراتيجية  وزير
 

 
العام   منذ  عمل  للكنيست،  ينتخب  ولم  الليكود  عن  وزير  هو  دريمر،  العام  إ  2015رون  ،  2021لى 

الحزبية  وباإل نتنياهو  نتنياهو في واشنطن، وارتبط اسمه في تدخالت  بنيامين  إنه كان ذراع  القول  مكان 

 والرئاسية. ركية واالنتخابات التشريعية يم في الشؤون األ


