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 הודעה לעיתונות
 

 
 רשימת כינויים ואותיות של הרשימות המתמודדות לבחירות 

 21-לכנסת ה
 

 

מליאת ועדת הבחירות המרכזית בראשותו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת 

אחה"צ, את הכינויים והאותיות  10.3.2019העליון, השופט חנן מלצר, אישרה היום בית המשפט 

 .21-של הרשימות המתמודדות לבחירות לכנסת ה

 :להלן הכינויים והאותיות שאושרו

 
 האותיות עליהן סוכם הכינוי המבוקש 

1.  נ הימין החדש בראשות שקד ובנט 

2. פייגליןתנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה  –זהות    ז 

3. מדינה אחת –כלכלה ירוקה    ץ 

4.  קן מהתחלה 

5.  נץ מגן בראשות גל הירש 

6.  קף כל ישראל אחים ופעולה לישראל 

7.  זך ברית עולם 

8. בראשות אביגדור ליברמן ישראל ביתנו   ל 

9. ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן –בט"ח    ן 

10.  ין איחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן 

11.  יהדות התורה והשבת 
דגל התורה –אגודת ישראל   

 ג

12. תרימו את הראש –הרשימה הממלכתית  -נ נח    ףץ 
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 האותיות עליהן סוכם הכינוי המבוקש 

13.  צדק לכל כי הגיעה העת 
 למען החי. האדם. והאדמה

 ק

14.  צק צדק חברתי 

15. דמוקרטיה אמיתית –ישר    י 

16. שלנוארץ ישראל    קי 

17.  ףז הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול 

18.  יץ אחריות למייסדים בראשות חיים דיין 

19.  יז מפלגת הגוש התנ"כי 

20.  נר גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס 

21. כי כולן/ם בני אדם – פשוט אהבה   ףי 

22.  ןנ מנהיגות חברתית 

23.  נז זכויותינו בקולנו 

24.  ןך כבוד האדם 

25.  ףנ שווים 

26.  ץז אופק חדש בכבוד 

27.  פה כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד 

28. ד כנעאןהרשימה הערבית בראשות מוחמ   ר 

29.  כ כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון 

30. מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי –אני ואתה    ץי 

31. גבאימפלגת העבודה בראשות אבי    אמת 

32.  נך מפלגת הרפורמה 

33. השמאל של ישראל –מרצ    מרצ 

34.  זי מפלגת האזרחים הוותיקים 

35.  מחל הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה 

36.  זץ אורן חזן בראשות "צומת" 

37.  ףך חינוך 

38.  ךק התקווה לשינוי 

39.  

 

לאומית דמוקרטיתת הרשימה הערבית המאוחדת ברי –בל"ד -רע"מ  
)מליאת הועדה בישיבתה ביום 7.3.2019, פסלה את רשימת רע"מ-בל"ד, ולכן 
במעמד זה מאשרים הכינוי והאות בלבד ולא את הרשימה. ככל שבית המשפט 

 העליון יפסוק אחרת, אלה יהיו הכינוי והאותיות(

 דעם

40. עוצמה יהודית –האיחוד הלאומי  -איחוד מפלגות הימין הבית היהודי   טב  
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 האותיות עליהן סוכם הכינוי המבוקש 

41.  זנ יחד בראשות אלי ישי 

42. ואחמד טיבי בראשות איימן עודהתע"ל חד"ש    ום 

 שס  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 43
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