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שהתקיימו ביום ז' בחשון התשפ"ג )1 בנובמבר 2022(  



 

תוצאות הבחירות לכנסת 

א. רשימות המועמדים  
לפי הפרסום ברשומות, ילקוט הפרסומים מס' 10852, התשפ"ג, עמ' 292 וילקוט הפרסומים מס' 10876, התשפ"ג, 

עמ' 588 
כינוי הרשימה אותיות הרשימה 

עמוד 2 מתוך 15 

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי  אמת   .1
חופש כלכלי בראשות אביר קארה  אצ   .2
הבית היהודי בראשות איילת שקד  ב   .3

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה  ג   .4
בל"ד - אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו שחאדה  ד   .5

חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי  ום   .6
שחר כוח חברתי בראשות וג'די טאהר  ז   .7

קמ"ה - קידום מעמד הפרט  זך   .8
כח להשפיע בראשות בני אלבז  זנ   .9

צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול  זץ   .10
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר  ט   .11

ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר  י   .12
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה  יז   .13

איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן  ינ   .14
צו השעה  יץ   .15

מפלגת הגוש התנ"כי  יק   .16
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה  כן   .17

אני ואתה  ך   .18
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן  ל   .19

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה  מחל   .20
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון  מרצ   .21

כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ'  נז   .22
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד  ני   .23

מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן  נף   .24
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי  נץ   .25

יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר  נק   .26
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג'ה  נר   .27

הרשימה הערבית המאוחדת  עם   .28
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה  פה   .29
הפיראטים הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם  ף   .30

צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר  צ   .31
מנהיגות חברתית  ץ   .32

קול הסביבה והחי  ק   .33
הלב היהודי בראשות אלי יוסף  קי   .34

סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל  קך   .35
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה  קנ   .36

באומץ בשבילך  קץ   .37
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין  רז   .38

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל  שס   .39
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איסלמיה  ת   .40
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 6,788,804 מספר בעלי זכות לבחור  ב. 
 4,794,593 הצביעו 

 29,851 קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה 

 4,764,742 מספר הקולות הכשרים 

עמוד 3 מתוך 15 

 

 

ג. נמסרו קולות כשרים לרשימות המועמדים :  
 175,992 אמת   .1

 15,801 אצ   .2

 56,775 ב   .3

 280,194 ג   .4

 138,617 ד   .5

 178,735 ום   .6

 430 ז   .7

 205 זך   .8

 153 זנ   .9

 292 10. זץ 

 516,470 11. ט 

 1,157 12. י 

 13,920 13. יז 

 234 14. ינ 

 262 15. יץ 

 411 16. יק 

 432,482 17. כן 

 746 18. ך 

 213,687 19. ל 

1,115,336 20. מחל 

 150,793 21. מרצ 

 350 22. נז 

 1,354 23. ני 

 255 24. נף 

 1,020 25. נץ 

 1,215 26. נק 

 334 27. נר 

 194,047 28. עם 

 847,435 29. פה 

 1,728 30. ף 

 8,800 31. צ 

 988 32. ץ 

 1,618 33. ק 

 415 34. קי 

 1,078 35. קך 



 

 

 1,292 36. קנ 

 14,694 37. קץ 

 939 38. רז 

 392,964 39. שס 

 1,524 40. ת 

ס"ה קולות כשרים 4,764,742  

עמוד 4 מתוך 15 

 
  

 

% 3.25 )שלושה ורבע אחוזים( ממספר הקולות הכשרים - 154,855.  דד..
רשימות המועמדים שקיבלו קולות כשרים פחות מ 3.25% וואאייננןן  ממששתתתתפפוותת  בבחחללווקקתת  ההממננדדטטייםם::

מספר הקולות אות הרשימה  
 15,801 אצ 
 56,775 ב 

 138,617 ד 
 430 ז 
 205 זך 
 153 זנ 
 292 זץ 

 1,157 י 
 13,920 יז 

 234 ינ 
 262 יץ 
 411 יק 
 746 ך 

 150,793 מרצ 
 350 נז 

 1,354 ני 
 255 נף 

 1,020 נץ 
 1,215 נק 

 334 נר 
 1,728 ף 
 8,800 צ 

 988 ץ 
 1,618 ק 

 415 קי 
 1,078 קך 
 1,292 קנ 

 14,694 קץ 
 939 רז 

 1,524 ת 
 417,400 ס"ה קולות  

Dummy Text



 

 

מספר הקולות הכשרים שקיבלו הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים :  
 4,764,742 המספר הכולל של הקולות הכשרים 

417,400 פחות מספר הקולות הכשרים שקיבלו הרשימות   שאינן משתתפות בחלוקת המנדטים 

ס"ה הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקה 4,347,342

עמוד 5 מתוך 15 

 

 

4,347,342 ה. ) 1( המספר הכולל של הקולות הכשרים של  
הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים 

)2( יותר ממחציתם של הקולות הכשרים לפי סעיף 81)ד()4( ----------

 120 )3( מספר המנדטים לחלוקה 

 36,227 )4( המודד הוא ) 120 : 4,347,342 ( =  

  

 

 

 

ו. חלוקת המנדטים:  

קולות כשרים המודד  מספר  המנדטים רשימה 
לרשימה 

מנדטים   4  )175,992 :  36,227( אמת   .1

מנדטים   7 ג  : 280,194( )36,227   .2

מנדטים   4  )178,735 :  36,227( ום   .3

מנדטים   14  )516,470 :  36,227( ט   .4

מנדטים   11 כן  : 432,482( )36,227   .5

מנדטים   5 ל  : 213,687( )36,227   .6

מנדטים   30 מחל  : 1,115,336( )36,227   .7

מנדטים   5  )194,047 :  36,227( עם   .8

מנדטים   23 פה  : 847,435( )36,227   .9

מנדטים   10 שס  : 392,964( )36,227   .10

מנדטים   113 ס"ה חולקו

מנדטים  נותרו לחלוקה ) 120 מנדטים - 113( =  7 
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ז. התקשרויות בין רשימות מועמדים :  
לפי הפרסום ברשומות, ילקוט הפרסומים מס' 10861, התשפ"ג, עמ' 414

1. רשימות כן + פה התקשרו ביניהן: 
רשימה פה קיבלה 847,435  
רשימה כן קיבלה 432,482  

הרשימות כן + פה קיבלו יחד 1,279,917 קול, 34 מנדטים 

עמוד 6 מתוך 15 

  

2. רשימות מחל + ט התקשרו ביניהן: 
רשימה ט קיבלה 516,470  

רשימה מחל קיבלה 1,115,336  
הרשימות מחל + ט קיבלו יחד 1,631,806 קול, 44 ממננדדטטייםם

3. רשימות שס + ג התקשרו ביניהן: 
רשימה ג קיבלה 280,194  

רשימה שס קיבלה 392,964  
הרשימות שס + ג קיבלו יחד 673,158 קול, 17 מנדטים  

 
 

בהתאם לסעיף 82)א( לא תקפות ההתקשרויות שלהלן הואיל ולפחות אחת הרשימות המתקשרות לא עברה את 

החסימה האמורה בסעיף 81)א( :  

אמת – מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי 

עם 

מרצ – מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון 

  

נק – יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר 

עם 

ף – הפיראטים הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם 



 

     

 

חח.. ח לוקת 7 המנדטים הנותרים
  

 

עמוד 7 מתוך 15 
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ל פיכך קיבלו מנדטים נוספים רשימות המועמדים לפי גודל "מודד רשימה" שזכו: טט..
מספר המנדטים מודד הרשימה אות הרשימה

עמוד 8 מתוך 15 

 

 1  IV 1. ום  

 2  II ,VI 2. כן + פה  

 1  V 3. ל  

 2  III ,VII 4. מחל + ט  

 1  I 5. שס + ג  

סס""הה 7 מנדטים   

 

   

 
 

ר שימת המועמדים ........................ קיבלה את המנדט ה-61 לפי מודד רשימה ה ................. משום שלא קיבלה  יי..
יותר ממחצית כל הקולות הכשרים, בהתאם לאמור בסעיף 81)ד()4( לחוק. 

 

ב התאם לזה חולקו כל 120 ההממננדדטטייםם  ככממפפווררטט  ממטטהה:: ייאא..
מספר המנדטים רשימה 

לרשימה 

4    מנדטים  אמת   .1

5    מנדטים  ום   .2

36  מנדטים  כן + פה   .3

6    מנדטים  ל   .4

46  מנדטים  מחל + ט   .5

5    מנדטים  עם   .6

18  מנדטים  שס + ג   .7

סה"כ 120 מנדטים   
 

Dummy TextDummy TextDummy Text



  

  
  

 

 

יב. חחללווקקתת  ההממננדדטטייםם  בבייןן  ההררששייממוותת  ההקקששווררוותת  בבייננייההןן

( 1) רשימת המועמדים כן קיבלה 432,482 קולות כשרים. )א( 
רשימת המועמדים פה קיבלה 847,435 קולות כשרים.   

(2) שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד 36 מנדטים 

1,279,917 מס' הקולות הכשרים
המודד  = 35,553 (3)

עמוד 9 מתוך 15 

 
 

 36 מס' המנדטים 
 

432,482 קול (4)
לרשימת כן מגיעים     = 12 מנדטים

 

  

35,553 המודד

847,435 קול 
לרשימת פה מגיעים    = 23 מנדטים

 

 
 

35,553 המודד
 

(5) מנדטים שנותרו לחלוקה 1 
(6) חלוקת המנדטים שנותרו לחלוקה : 

מספר המנדטים לחלוקה  
מודד רשימה ראשון  לפי פסקה )5( 

אות 
הרשימה

 
432,482 מס' הקולות  

33,267 =  12 כן 
 

 

 1 + 12  מס' המנדטים 
 

847,435 מס' הקולות  
35,309 =  23 פה 

 

 

  

 1 + 23  מס' המנדטים 
 

 

(7) לפיכך קיבלו מנדטים נוספים רשימות המועמדים שהתקשרו ביניהן לפי גודל "מודד הרשימה" שזכו:

מודד רשימה  מנדטיםאות הרשימה

 

 

 

 0  33,267 כן 
 1  35,309 פה 

 

(8) בהתאם לזה חולקו 36 מנדטים בין הרשימות שהתקשרו ביניהן כמפורט מטה:  

12 מנדטים רשימה  כן 

24 מנדטים רשימה  פה 
ס"ה 36 מנדטים 
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( 1) רשימת המועמדים מחל קיבלה 1,115,336 קולות כשרים. )ב( 
רשימת המועמדים ט קיבלה 516,470 קולות כשרים. 

(2) שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד 46 מנדטים 

1,631,806 מס' הקולות הכשרים
המודד  = 35,474 (3)

עמוד 10 מתוך 15 

 
 

 
 

 46 מס' המנדטים 
 

1,115,336 קול(4)
לרשימת מחל מגיעים    = 31 מנדטים

 

 

35,474 המודד

516,470 קול 
לרשימת ט מגיעים     = 14 מנדטים

 

 
 

35,474 המודד
 

(5) מנדטים שנותרו לחלוקה 1 
(6) חלוקת המנדטים שנותרו לחלוקה : 

 
מודד רשימה ראשון 

מספר המנדטים לחלוקה
לפי פסקה )5( 

אות 
הרשימה

 
 

1,115,336 מס' הקולות 
34,854 =  31 מחל 

 

 

 1 + 31  מס' המנדטים 
 

516,470 מס' הקולות  
34,431 =  14 ט 

 

 

  

 1 + 14  מס' המנדטים 
 

 

(7) לפיכך קיבלו מנדטים נוספים רשימות המועמדים שהתקשרו ביניהן לפי גודל "מודד הרשימה" שזכו:

מודד רשימה  מנדטיםאות הרשימה

 

 

 

 1  34,854 מחל 
 0  34,431 ט 

 

(8) בהתאם לזה חולקו 46 מנדטים בין הרשימות שהתקשרו ביניהן כמפורט מטה:  

רשימה  מחל 32 מנדטים

14 מנדטים רשימה  ט 
ס"ה 46 מנדטים 
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 (1) רשימת המועמדים שס קיבלה 392,964 קולות כשרים. )ג( 
רשימת המועמדים ג קיבלה 280,194 קולות כשרים. 

(2) שתי רשימות המועמדים קיבלו יחד 18 מנדטים 

673,158 מס' הקולות הכשרים
המודד  = 37,397 (3)

עמוד 11 מתוך 15 

 
  

 18 מס' המנדטים 
 

392,964 קול (4)
לרשימת שס מגיעים    = 10 מנדטים

37,397 המודד 

280,194 קול 
לרשימת ג  מגיעים     = 7 מנדטים 

 

 
 

37,397 המודד
 

(5) מנדטים שנותרו לחלוקה 1 
(6) חלוקת המנדטים שנותרו לחלוקה : 

מספר המנדטים לחלוקה אות  
מודד רשימה ראשון  לפי פסקה )5(  הרשימה

 
392,964 מס' הקולות  

35,724 =  10 שס 
 

 
 

 1 + 10  מס' המנדטים 
 

280,194 מס' הקולות 
35,024 =  7 ג 

 

 

  

 1 + 7  מס' המנדטים 
 

 

(7) לפיכך קיבלו מנדטים נוספים רשימות המועמדים שהתקשרו ביניהן לפי גודל "מודד הרשימה" שזכו:

מודד רשימה  מנדטיםאות הרשימה

  

 

 

 1  35,724 שס 
 0  35,024 ג 

 

(8) בהתאם לזה חולקו 18 מנדטים בין הרשימות שהתקשרו ביניהן כמפורט מטה:  

11 מנדטים רשימה  שס

רשימה  ג  7 מנדטים
ס"ה 18 מנדטים 
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יג. החלוקה הסופית  
בהתאם לחישובים דלעיל נקבעה החלוקה הסופית של 120 מנדטים לכנסת עשרים וחמש כמפורט מטה:

מנדטים  4 אמת    1

מנדטים  7 ג     2

מנדטים  5 ום     3

מנדטים  14 ט     4

מנדטים  12 כן     5

מנדטים  6 ל     6

מנדטים  32 מחל    7

מנדטים  5 עם     8

מנדטים  24 פה     9

מנדטים  11 שס    10

ס"ה  120  מנדטים  

עמוד 12 מתוך 15 

 



 
 

 

 

 

 

 

יד. שמות הנבחרים  
לפי החישובים דלעיל ובהתאם לסעיף 81 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969, וועעלל  ייססוודד
רשימות המועמדים שפורסמו ברשומות, ילקוט הפרסומים 10852, התשפ"ג, עמ' 292 וילקוט הפרסומים 10876,
התשפ"ג, עמ' 588, נבחרו לחברי הכנסת עשרים וחמש של מדינת ישראל האנשים ששמותיהם מפורטים להלן: 

ממררששייממתת  אמת

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי 

2. לזימי נעמה  1. מיכאלי מירב 

4. רייטן מרום אפרת  3. קריב גלעד 

ממררששייממתת  ג

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה 

2. גפני משה רפאל  1. גולדקנופ יצחק יששכר 

4. מקלב ישראל מאיר אורי  3. פרוש מאיר 

6. אשר יעקב  5. טסלר יואל יעקב 

7. אייכלר ישראל יצחק  

ממררששייממתת ו ם

חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 

2. טיבי אחמד  1. עודה איימן 

4. כסיף עופר  3. תומא סלימאן עאידה 

5. עטאונה יוסף  

ממררששייממתת  ט

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן 
גביר 

2. בן גביר איתמר  1. סמוטריץ בצלאל יואל 

4. סטרוק אורית מלכה  3. סופר אופיר 

6. רוטמן שמחה דן  5. וסרלאוף יצחק שמעון 

8. וולדיגר מיכל מרים  7. כהן אלמוג 

10. פוגל צביקה  9. בן אליהו עמיחי 

12. טל אוהד  11. מעוז אביגדור 

14. סולומון משה  13. סון הר-מלך לימור 
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ממררששייממתת  כן

המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה 

2. סער גדעון משה  1. גנץ בנימין 

4. תמנו פנינה )פנחש(  3. איזנקוט גד 

6. טרופר יחיאל משה  5. שאשא ביטון יפעת 

8. ביטון מיכאל מרדכי  7. אלקין זאב 

10. פרקש-הכהן אורית  9. כהנא מתן 

12. שוסטר אלון נתן  11. השכל שרן מרים 

ממררששייממתת  ל

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

2. פורר עודד  1. ליברמן אביגדור 

4. ניר שרון  3. סובה יבגני 

6. עמאר חמד  5. מלינובסקי קונין יוליה 

ממררששייממתת  מחל

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה 

2. לוין יריב גדעון  1. נתניהו בנימין 

4. גלנט יואב  3. כהן אליהו 

6. אוחנה אמיר  5. אמסלם דוד 

8. ברקת ניר  7. קיש יואב 

10. זוהר מכלוף  9. רגב מרים 

12. כץ ישראל  11. דיכטר אברהם משה 

14. שיקלי עמיחי  13. קרעי שלמה 

16. סילמן עידית  15. דנון דני בן יוסף 

18. אדלשטיין יולי יואל  17. ביטן דוד 

20. דיסטל אטבריאן גלית  19. רביבו אליהו 

22. דנינו שלום  21. ואטורי ניסים 

24. אקוניס אופיר  23. כץ חיים 

26. מלביצקי חנוך דב  25. גוטליב רויטל 

28. סעדה משה  27. ביסמוט בעז 

30. גמליאל דמרי גילה  29. דלל אליהו 

32. בדרה גולן פלורה מאי  31. כץ אופיר 
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ממררששייממתת  עם

הרשימה הערבית המאוחדת 

2. טאהא ווליד  1. עבאס מנסור 

4. ח'טיב יאסין אימאן  3. אל הואשלה ואליד 

5. חוג'יראת יאסר  

ממררששייממתת  פה

יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה 

2. ברביבאי אורנה  1. לפיד יאיר 

4. אלהרר הרטשטיין קארין  3. כהן מאיר 

6. רזבוזוב יואל  5. כהן מירב 

8. לוי מיקי  7. שטרן אלעזר 

10. בן ברק רם  9. בן ארי מירב 

12. טופורובסקי בועז  11. סגלוביץ יואב 

14. רול עדן  13. שיר סגמן מיכל 

16. בליאק ולדימיר  15. להב הרצנו יוראי 

18. צרפתי הרכבי מטי  17. כץ רון 

20. פרידמן יסמין  19. מזרסקי טטיאנה 

22. טור-פז משה יהודה  21. ביטון דבורה 

24. שירי נאור  23. דוידסון סימון 

ממררששייממתת  שס

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 

2. מרגי יעקב  1. דרעי אריה מכלוף 

4. מלכיאלי מיכאל משה  3. בן צור יואב 

6. ארבל משה  5. ביטון חיים 

8. אבוטבול משה  7. אזולאי ינון 

10. טייב יוסף  9. בוסו אוריאל מנחם 

11. בצלאל אברהם בניהו  
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